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MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

PROCESSO Nº. 20101.026651/2020.51 

 

Aquisição de Equipamentos/Materiais Permanentes para o Centro de Saúde da 
Unidade Prisional Monte Cristo da Coordenadoria Geral de Atenção Básica - 
CGAB e Centro de Especialidades Odontológicas – CEO/RR da Coordenadoria 
Geral de Atenção Especializada - CGAE, contemplando a instalação e montagem 
de alguns itens, conforme descrição do objeto Anexo I, visando a estruturação do 
Centro de Saúde Prisional da Unidade Prisional e do CEO/RR. 

 

ITEM CATMAT ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

1 
413140 
413141 

AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO CAPSULAR 
DIGITAL de alta velocidade com um microprocessador 
interno que controla o tempo de oscilações garantindo uma 
trituração mais exata e consistente frequência do processo 
de trituração é de 4200 ou mais oscilações por minuto 
extremamente silencioso e com baixa vibração assegurando 
que sua parte externa não se mova fazendo com que ele 
permaneça estável permite o uso de diversos tipos de 
capsulas com dosagens diferentes display indicador de 
tempo para misturar os materiais encapsulados tampa com 
proteção em acrílico com switch de segurança impedimento 
de funcionamento com a tampa aberta painel de controle 
com teclado tipo membrana turbo led 1200. alimentação 
elétrica127v/60hz. garantia mínima de 01 ano, manual de 
instrução em português, manutenção local, treinamento e 
registro junto a ANVISA. 

UND 05   

2 299497 

Aparelho de Raio X – odontológico – Aparelho raio X, 
potência aparelho: 50 a 125 KV, tipo aparelho: móvel, c 
ampolas de raio X, aplicação: uso médico, tensão 
alimentação: 220 V, frequência controle de KV e mas, aci, 

UND 02   

3 
  

  
Aparelho de Ar Condicionado – Capacidade de 9.0000 a 
12.000 BTUS, tipo SPLIT, com função quente e frio. 

UND 01   

4 
  

  
Aparelho Reprodutor de DVD, DVD + RW/ + R, DVD - 
RW/ -REM MODO VR SEM CPRM, CD, CD-R/RW, 

UND 01   

CARIMBO CNPJ Nº 



MP3, JPEG, VCD e SVCD. com reprodução de fotos no 
formato JPEG: acesso aos sistemas DOLBY DIGITAL E 
DTS: SAÍDAS DE VÍDEO: COMPONENTE, VÍDEO 
COMPOSTO E S- VÍDEO: SAÍDAS DE ÁUDIO: 
DIGITAL ÓPTICA, DIGITAL COAXIAL E 
ANALÓGICA: SCAN PROGRESSIVO. MP3 BROWSER; 
RETROCESSO E AVANÇADO COM ÁUDIO 
110V.Apresentar catálogo. Prazo de Garantia Mínima de 01 
(um) ano. 

5   
Armário de Aço – Com características min./material de 
confecção de 1,80 X 0,70 M até 2,10 X 1,10 M (A X L) 
aço. 

UND 03   

6   
Armário MDF – Dimensões Min/Material de confecção de 
1,00X 0,70 X ATÉ 1,49 X 1,00 (A X L) /MDF. 

UND 06   

7   
Armário Vitrine – Com número de portas 02, material de 
confecção aço/ferro pintado, com laterais de vidro. 

UND 01   

8   

Arquivo-Arquivo confeccionado em aço com tratamento 
antiferruginoso em pintura eletrostática em epóxi-pó, com 
04(quatro) gavetas, chave de travamento simultâneo, trilho 
telescópio, para pasta suspensas tamanho ofício, porta 
etiqueta e puxadores, com acabamento em pvc, cor: azul, 
garantia de fábrica 01(um) ano, com montagem no local. 
dimensões: 0,50 x 0,50 x 1,20 m. garantia de 01(um) ano. 

UND 03   

9 746224 

Autoclave Horizontal de Mesa – Autoclave, material, aço 
inox, tipo horizontal, modelo: gravitacional, operação: 
automática, digital, característica adicional: sistemas de 
secagem e segurança, volume câmera: cerca de 75 L, 
composição: sensores temperatura e pressão, alarmes, 
outros componentes: 2 bandejas 

UND 04   

10   
Balança Antropométrica para Obesos – Modo de 
Operação Digital. 

UND 01   

11   
Balde/ lixeira material aço ferro pintado com capacidade de 
11 até 20 litros. Garantia de 01 (um) ano. 

UND 01   

  
12 

  

Balde a pedal - 30 litros a 40 litros com material de 
confecção polipropileno em aço inoxidável, sendo liso 
interna e externamente. deve ter grande resistência a sabões 
e detergentes. inox, constituído em chapa de aço inoxidável 
dobrada com acabamento polido. A base deve ser provida 
de pára-choque de borracha termoplástica em toda volta e 
montada sobre quatro rodas giratórias de aproximadamente 
2″ de diâmetro. Acompanha balde em aço inox com alça. 
Garantia de 01 (um) ano. 

UND 13   

13 420314 
Biombo plumbífero – tipo curvo; estrutura em aço ou 
alumínio; espessura de 02 mm. 
  

UND 01   

14 NÃO 
Bomba de vácuo até 2 HP/CV – com potência de 05 HP e 
vácuo de 450 MMGH. 

UND 01   

15 436702 
Braçadeira para injeção – Confeccionado em aço 
inoxidável; apoio do braço em aço inoxidável; tipo pedestal 
com altura regulável. 

UND 01   

16   
Cadeira com braços com rodízios estofado corvin – Com 
material de confecção em aço/ferro pintado, com rodízios, 
braços, regulagem de altura e assento/encosto courvin. 

UND 10   

17   

Cadeira com Braço: Cadeira de encosto baixo apoia braço 
integrado ao encosto, em aço ou ferro com tratamento 
antiferruginoso em pintura eletrostática em epóxi-pó, com 
assento e encosto em polipropileno e acabamento na cor 
azul. elemento espaçador fixado na estrutura da cadeira para 
evitar danos à pintura, e em barra de aço trefilado ABNT 
1010/1020 com diâmetro de 12 MM, regulagem de altura, 
com elemento de ligação, em poliamida, escamoteava, 
permitindo formações em curvas ou retas. acabamento 
metálico na cor azul, com deslizadores para não arranhar o 
piso. pés com rodízios. medidas: largura: 58 cm; altura do 
assento ao piso: 46 cm; profundidade: 46 cm; altura do 
encosto ao piso: 74 cm; e largura interna da base: 45 cm. 

UND 02   



deverá ter certificado de conformidade com a MTB/NR-17 
– Resolução CONFEA nº 437/99 de 29.11.99 – Art. 67. Lei 
Federal 519, registro no INMETRO, garantia de 01 (um) 
ano. 

18 427832 
Cadeira de Rodas para Obeso – Confeccionada em aço ou 
ferro pintado: braços fixos; com elevação de pernas e 
suporte de soro. 

UND 01   

19 436702 
Cadeira para Coleta de Sangue – Confeccionada em aço 
ou ferro pintado: com braçadeira regulável. 

UND 01   

20 NÃO 
Cadeira para Obeso – Com estrutura em aço ou ferro 
pintado, com assento e encosto estofado em Courvin. 

UND 01   

21   

Cadeira sem Braço-Material de confecção em Aço ou ferro 
pintado com tratamento antiferruginoso em pintura 
eletrostática em epóxi-pó, sem rodízio, com assento e 
encosto em polipropileno na cor azul. Garantia de 01 (um) 
ano. 

UND 12   

22 400783 
Cadeiras de Rodas Adulto – Confeccionada em aço ou 
ferro pintado; pés removíveis; braços fixos; com elevação 
de pernas e suporte de soro. 

UND 01   

23 -- 
Caixa para Desinfecção de Limas Endodônticas – com 
capacidade de até 9 limas. 

UND 01   

24   

Carro para transporte de materiais (diversos) tipo 
fechado: com 3 prateleiras, material estrutura tubo aço 
inoxidável, material prateleiras chapa aço inoxidável, 
acabamento superficial escovado, quantidade prateleiras 3 
Und, tipo proteção sem para-choque envolvente, quantidade 
rodas fixas 2 Und, quantidade rodas giratórias 2 Und, 
comprimento 90 cm, largura 60 cm, altura 80 cm, tipo 
prateleiras com gradil. Garantia mínima de 01(um) ano 

UND 01   

25   
Cilindros de Gases Medicinais com material de confecção 
de alumínio, com válvula, manômetro e fluxômetro com 
capacidade mínima de 03 litros até 10 litros 

UND 02   

26 413208 

Compressor odontológico – Com potência 1,0 HP e 
capacidade de 30 a 40 litros. isento de óleo. Ideal para 
consultórios de dentista e clínicas médicas, que precisam de 
um equipamento seguro, limpo e eficiente. 
- Especificações técnicas: 
- Reservatório 200 Litros 
- Volume de Ar Aspirado 14 P.C.M. 397 lts/min. 
- Pressão Máx. de Operação 120  Lbf/pol ² 
- Número de Cabeçotes 1 + 1 
- Estágio 1 
- Pintura Interna Sim 
- Acionamento do Motor: Direto 
- Isento de Óleo: Sim 
- Ideal para consultório 
- Dimensão do compressor C112 x L46 x A97 cm 
- Peso 89 kg 
- Potência: 1,5 x 1,5CV 
- Rotação: 1700 rpm 
- Protetor Elétrico: Sim 
- Voltagem: Bivolt  

UND    05   

27   

Compressor Odontológico compressor de ar odontológico, 
capacidade reservatório volume interno cerca de 20 litros, 
características adicionais isento óleo, tanque pintura interna 
anticorrosiva, voltagem 110/220 v, componente adicional 
válvula de segurança, manômetro, dreno para água, 
componentes adicionais conexões, mangueira, peso cerca de 
20 kg. manual de instrução em português. registro na 
ANVISA. assistência técnica local. prazo de garantia 
mínimo de 2 anos, alimentação elétrica trifásica 127v/60hz. 
treinamento. instalação 

UND   02   

28   

Computador (Desktop-Básico) – Com mouse USB, 800 
DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO) . Fonte compatível 
com o item, Sistema Operacional WINDOWS 7 PRO (64 
BITTS), com garantia minima de 12 meses, teclado USB, 

UND  01   



ABNTz, 107 Teclas Com Fio, Interfaces de Rede 
10/100/1000 e WIFI, Interfaces de Vídeo Integrada, 
Processador no mínimo INTEL CORE 13 ou AMD A10, 
Memória RAM com 4 GB, DDR3, 1600 MHz, Disco 
Rígido minimo de 500 GB, Tipo Monitor 18,5” (1366 X 
768), Unidade de Disco Ótico CD/DVD ROM. 

29   

 Destilador de água -  de 5 litros-desligamento automático, 
fixação em chapa aço, com material aço inox AISI 304, tipo 
PILSEN, com cuba/resistência/condensador em aço inox, 
com suporte para fixação na parede, em chapa de aço com 
tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática em epóxi. 
com capacidade de produção: 5 litros/hora; consumo de 
água: +/- 180 litros/hora; com duas resistências tubulares 
blindadas, em aço inox. com painel de comando para 
instalação na parede. chave liga/desliga com lâmpadas 
indicadoras; desligamento automático, propiciando o 
desligamento da resistência quando da falta de água. com 2 
disjuntores unipolar embutidos na caixa de controle; cabo 
de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla 
isolação, com tomada e plug de três pinos. potência mínima 
7000 WATTS. voltagem de 220 VOLTS. catálogo impresso 
e online. Assistência técnica local e instalação; Garantia 
mínima de 01(um) ano; 

UND 01   

30   

Eletrocardiógrafo - Eletrocardiógrafo, modelo: digital, 
portátil c, alça, tipo: tela lcd 2x16, 12 canais, voltagem: 
110,220 v, funções: teclado membrana sensível ao toque, 
tipo registro: c, 12 derivações, leitura diagnóstica, 
velocidade registro: 12,5; 25 e 50 mm,s, características 
adicionais: memória p, 100 exames, acessórios: cabo 
alimentação, cabo paciente 10 vias, tipo impressora: 
impressão papel a4, alimentação: bateria interna 
recarregável. 
Obs.: Aparelho a ser utilizado na plataforma Nacional do 
Telediagnóstico do Ministério da Saúde/MS. 
  

UND 01   

31   

Escada com 2 degraus - Uso hospitalar: estrutura em tubo 
de chapa de aço inoxidável, com pintura em epóxi na cor 
gelo; medindo 22,22 x 120 mm; dimensões da escada 
medindo 0,40 x 0,30 x 0,22 cms aproximadamente; 
quantidade de degraus 02 degraus; matéria prima do degrau 
em placa inteira de aço inoxidável ou alumínio; degrau 
medindo 1,00 x 360mm de comp. x 1,40mm largura; 
revestimento do piso em borracha antiderrapante, e 
cantoneiras do piso em aço inox; acessórios pés com 
ponteiras de borracha. Registro no INMETRO Garantia de 
01(um) ano. 

UND 03   

32 
  

  

Esfigmomanômetro Adulto - Aparelho de Pressão Adulto 
Velcro Preto Premium Excelente opção para o profissional 
da área da saúde e pacientes que buscam um equipamento 
confiável, de ponta, compacto, moderno e com um ótimo 
custo benefício e aprovado pelo INMETRO, e possui 
manguito e pêra em PVC, braçadeira em nylon e fecho em 
velcro.  
  

UND 02   

33   

Esfigmomanômetro Obeso - Braçadeira Obeso de 68 cm 
para braço de diâmetro 31cm à 39cm Mecanismo com 
mostrador graduado e manômetro resistente. Braçadeira em 
algodão e fecho em velcro. Braçadeira com alcance de 
31cm à 39 cm. Pêra com válvula em metal reforçado. 
Fabricação Nacional. Características Técnicas Fabricado 
conforme especificações aprovadas pela Portaria do 
INMETRO/DIMEL n 017 de 07/12/2001. Registrado na 
ANVISA sob o n 8.0047920025 

UND 01   

34   

Estante de aço: com 06 (seis) prateleiras reguláveis, 
reforço ômega, capacidade mínima de 100 kg por prateleira, 
formando seis vãos úteis, confeccionada em chapa de aço 
20 USG, colunas em chapa 14 USG, tratamento anti-

UND 07   



ferruginoso com fosforização, fundo e laterais abertos com 
reforços em ‘x’, pintura em epóxi com secagem em estufa 
de alta temperatura na cor cinza, medindo 1980 x 925 x 
300mm. Garantia mínimo de 01(um) ano 

35   

Foco Refletor Ambulatorial - Foco– também conhecido 
como refletor ambulatorial – é fabricado pela GG 
Equipamentos Médicos, com refletor de luz auxiliar para 
exames clínicos e ginecológicos que garante uma 
iluminação melhor para o ambiente. 
• Refletor de luz auxiliar para exames clínicos e 
ginecológicos. 
• Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste 
inferior pintada. 
• Altura variável entre 100 a 150 cm. 
• Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. 
• Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior 
sustentação e segurança ao equipamento. 
• Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz. 
• Lâmpada de Led (luz fria e branca). Peso líquido: 3 kg. 
• Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. 
• Produto projetado em conformidade aos requisitos das 
normas: NBR-IEC 60.601-1 ENBR-IEC 60.601 1-2 
• Isento de registro MS. 
  

UND 01   

36 410459 

Fotopolimerizador de resinas – Especificações 
Mínimas: tipo led com fio. peróxido de hidrogênio. 
Características: * À Bateria de lítio (sem fio). Pode ser 
utilizado com ou sem fio. * Luz fria (azul) gerada por LED 
de alta potência (1250 mW/cm2). Sem aquecimento dental e 
da resina. * Tempos de aplicação disponíveis: 5, 10 e 20 
segundos. * Bivolt automático, podendo ser utilizado em 
tensões de alimentação entre 100V – 240V~ (50/60Hz). * 
Desligamento automático ao final do tempo solicitado. * 
Corpo da caneta constituído em ABS. * Radiometro interno 
automático. Mantém estabilizada a potência de luz. * Peça 
de mão anatômica para melhor manuseio. 
  

UND 03   

37   

 Geladeira/ refrigerador, capacidade de 250 a 299 l, 
registro no INMETRO. prazo de garantia mínimo de 01 
ano. consumo de energia classe a; assistência técnica local, 
127 VOLTS. Capacidade de 250 a 299 l 

UND 03   

38 410454 

Jato de Bicarbonato de Sódio – especificações mínimas - 
Equipamento odontológico, tipo: jato bicarbonato e 
ultrassom, aspecto físico: motor de bancada, material corpo: 
plástico abs, indicação: periodontia, endodontia, prótese, 
dentística, fonte: elétrico, instalação: ponto de energia, 
componentes adicionais: bomba peristáltica, reservatório p, 
líquido, pedal, componentes: 2 peças de mão, 3 ponteiras. 

UND 01   

39   
Lanterna Clínica com material de confecção de alumínio, 
tipo LED 

UND 01   

40   

 Longarina: longarina diretor 3 (três) lugares, em 
polipropileno, na cor azul, assento e encosto moldado de 
forma anatômica obedecendo as normas de ergonomia, 
concha em polipropileno de alta resistência, com vincos 
laterais, ambos a 50 mm das laterais e está com frontal 
lateral de ambos os lados 25 mm, com espessura de 40 mm, 
encosto em polipropileno, em forma oval, com vincos 
laterais, ambos com aproximadamente 36 mm x 170 mm, 
com pés duplos, em aço reforçados. Garantia mínima de 01 
ano. 

UND 05   

41   

 Mesa Auxiliar com Rodízios, em aço inoxidável, para 
apoio de aparelhos; pés com ponteira de PVC; reforço em z 
com 02 prateleiras; dimensões mínimas: 40 cm largura x 40 
cm comprimento x 80 cm altura; Garantia de 01 (um) ano. 

UND 01   

42   
Mesa de Escritório – Base de aço/ferro pintado, com 
composição simples, material de confecção de 

UND 06   



madeira/MDP/MDF/SIMILAR, com divisões de 01 a 02 
gavetas. 

43   
Mesa de Reunião – Material de Confecção -MADEIRA/ 
MDP/ MDF/ SIMILAR, tipo Redonda de 1, 20M x 1,20M. 

UND 01   

44   

 Mocho com Encosto, com regulagem de altura a gás. 
Encosto: Espuma Injetada, Costura Lateral: Sim, Base 
Giratória: Sim, Estrutura em Aço/ferro pintado: Sim, 
Acabamento: Preto, Regulagem de Altura: Sim, Tipo: 
Coluna/Pistão a gás, Peso Aproximado sem embalagem: 7,5 
kg, Peso com embalagem: 8,0 kg, Peso Suportado (kg): 110 
kg, Dimensões do Produto: L x P – 55 x 65 cm Altura 
Máxima do Assento ao piso: 52 cm Altura Mínima do 
Assento ao piso: 42 cm.  Garantia mínima de 01 (um) ano. 

UND 01   

45   

Nebulizador Portátil: O nebulizador NE-C701 para uso 
adulto e infantil ajuda a aliviar as crises respiratórias, 
proporcionando maior fluxo de medicamento e de partículas 
que atingem diretamente os pulmões, garantindo que o 
medicamento está sendo corretamente absorvido no 
organismo. Possibilita um manuseio fácil, fazendo com que 
seja muito utilizado pelos mais diversos públicos. 

UND 02   

46   

 Nobreak para computador potência 1 KVAM, requisitos 
mínimos: microprocessador compatível com tecnologia risc 
e/ou flash e/ou cisc; onda senoidal; potência de pelo menos 
1.300 VA; pelo menos 04 tomadas de saída, padrão nbr 
14136; filtro de linha com pelo menos dois modos de 
operação; protetor telefônico padrão RJ-11 com fusível 
autorregenerativo; entrada bi-volt ou automática (115 ~ 
127/220) e saída 115 v; proteção contra descarga total das 
baterias; proteção contra sob/sobretensão com desliga - 
mento e retorno automático de rede elétrica; proteção contra 
sobrecarga e curto-circuito no inversor; proteção contra 
superaquecimento interno; proteção contra surtos de tensão; 
permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC-
START); alarme audiovisual intermitente para indicativos 
de falha operacional, queda da rede e fim de autonomia; 
chave liga/desliga temporizada; inversor sincronizado com a 
rede; suporte para bateria externa; interface USB para 
comunicação inteligente com software compatível 
Microsoft Windows 7 e superior. Garantia de no mínimo de 
01 (um) ano, contado da data do aceite definitivo. tensão 
entrada/ saída: bivolt alarmes audiovisuais bateria interna 
01 selada, garantia mínima de 12 meses. 

UND 03   

47 283266 
Oftalmoscópio – especificações mínimas – Bateria 
convencional; composição mínima de 3 aberturas e 19 
lentes. 

UND 02   

48 432759 
Otoscópio de Led e Fibra Óptica lente giratória mínimo 
de 2 x, componentes: jogo de espéculos reutilizáveis 

UND 01   

49   

Projetor Multimídia LCD · 800 x 600 · 3,6 
kg · HDMI · USB · VGA · RCA. O Power Lite S39 é a 
ferramenta ideal para fazer suas apresentações. Tecnologia 
3LCD que oferece cores mais brilhantes. Com alto brilho, o 
Power Lite S39 é capaz de conquistar qualquer audiência. A 
conectividade HDMI permite assistir a vídeos com áudio, 
utilizando apenas um cabo. O Power Lite S39 é uma ótima 
opção para uso em salas de aula e em ambientes 
corporativos. 

UND 02   

50   

Seladora Manual de Plástico 30cm PFS 300 - é um 
equipamento com aplicação de grau cirúrgico para selar 
embalagens de forma prática e rápida, tipo automática e 
contínua levando em média apenas 2 segundos para realizar 
a selagem, sem deixar de lado a qualidade. Possui 8 níveis 
de temperatura para selagem, que devem ser ajustados de 
acordo com a espessura do material utilizado, a regulagem 
de selagem é prática o bastante para, caso a espessura do 
plástico se mantiver a mesma, ela pode ser ajustada no 
primeiro uso e não terá mais a necessidade de alterar o 

UND 01   



ajuste de temperatura 

51 407724 
Suporte de Soro – especificações 
mínimas: Confeccionado em aço inoxidável; tipo pedestal 
com altura regulável. 

UND 03   

52   

ULTRASSOM ODONTOLÓGICO- Jato de Bicarbonato 
integrado, caneta / transdutor do ultrassom autolavável, 
modo de operação digital. para periodontia, profilaxia e 
outros usos, frequência do ultrassom 25000 HZ, c/chave 
seletora de potência com 7 níveis de intensidade, amplitude 
de vibração da ponta de aproximadamente 0,5 mm, 
irrigação através de sistema de controle do fluxo de agua ou 
outro liquido compatível, acompanha kit c/ 3 pontas 
esterilizáveis, reservatório de pó removível com visor, com 
reservatório de agua acoplado e bomba peristáltica c/3 
velocidades, condutos de pó com sistema de limpeza 
manual, filtro de ar com drenagem manual, peças de mão do 
jato de bicarbonato e do ultrassom removíveis 
autoclaváveis, com pedal de comando único, registro na 
ANVISA; alimentação elétrica 127V/60HZ. garantia de 01 
ano. Assistência técnica local. treinamento e instalação. 
manual de instrução em português. 

UND 03   

 

VALIDADE DE 180 DIAS. 

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:  

a) Dados cadastrais;  

b) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos; 

c) Assinatura e data. 

 

_______________________________________ 

Local e Data 

 

_______________________________________ 

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal) 

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br  

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020 

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação 
de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não: 
[...] 
IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam 
compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório. 

 


