RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 334/2017 - MODALIDADE – Pregão N° 102/2017
OBJETO: Aquisição de mobiliário, eletrodomésticos e aparelhos médicos
Item Qtde
Un. Especificação
3
14,00 un
Armário de aço com 8 portas com cadeado. Armário Duplo com 08 (oito) portas,
confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo
sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura
através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras.
Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº
24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampos (superior e inferior)
confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60mm), reforço interno (esquadro)
confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2mm) fixando as laterais. 1 (um)
acabamento frontal compos
12
10,00 un
Micro Motor Intra com refrigeração spray externo através de mangueira
siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e
excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema
intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão
tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm.
Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo
nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações:
Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a
20.000 rpm, com r
2
1,00
pç
Armário 2 portas Corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em
madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado
melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e
de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira
aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming,
bordas frontais 180º, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico.
Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º.
Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras inter
4
27,00 un
Balcão 2 portas. Balcão confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de
espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão,
bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e
desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta
densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180º,
bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo
cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores metálicos
(cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15
e1
11
2,00
un
Mesa para Refeitório. Com tampo em compensado, com espessura de 25 mm,
revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, com bordas em
PVC preta. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Com
dimensões de: 1,20 X 0,80 X 0,78 cm, com pés em aço cromado resistente à
ferrugem. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano. Registro ABNT.
8
10,00 un
Contra Ângulo. Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo,
acoplável ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação são
transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação
de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o
micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava
da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para
adaptar-se ao canal da broca, tamanho co Especificações: Spray: Com spray
externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com
reversão, P
9
10,00 un
Estadiomêtro (régua antropométrica). Equipamento portátil, compacto, para
medição de comprimento de indivíduos em posição horizontal (deitada).
Confeccionado em acrílico, e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou lona plástica,
resistente à abrasão, que não absorva a umidade e que possibilite a higienização
sem deteriorização da escala de medição. Escala numerada a cada centímetro,
com faixa de indicação de 30 cm a 1,0m. Garantia de 1 (um) ano. Registro na
ANVISA.
13
22,00 un
Otoscópio Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica
em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e
05 especulos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e
encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor
articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente.
Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa
redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por
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