RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 94/2018 - MODALIDADE – Pregão Eletrônico N° 28/2018 – REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: aquisição de mobiliário e equipamentos de informática, médicos e odontológicos
Item Qtde
Un. Especificação
Preço
Fornecedor Vencedor
unitário
24
1,00
un
Detector fetal- mesa - digital: detector fetal digital de mesa, para monitorização de 609,0000
Comércio de Materiais
frequência cardíaca fetal, com sensibilidade a partir de 10 semanas. Freqüência do
Médicos
Hospitalares
ultra-som de 2 mhz a 2,5 mhz. Escala de medição de 50 a 240 bpm (batimentos
Macrosul Ltda
por minutos). Gabinete e transdutor em material ABS. Alongamento para
transdutor na lateral do gabinete. Saída para fone de ouvido ou gravador de som.
Controle de volume e tonalidade. Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação.
Registro na ANVISA. Alimentação bivolt (110/220).
28
68,00 un
Esfigmomanômetro adulto. Manômetro aneróide - montado em armação de 315,0000
Comércio de Materiais
material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a
Médicos
Hospitalares
quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de 00 a
Macrosul Ltda
300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização.
Braçadeira confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico,
resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá
conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço,
com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado
para verificação adequada da pressão arterial em adultos e conter indicação do
ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de
mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido.
Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de
látex; Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira
e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa
plástica, courvim ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05
anos, comprovada através de c
29
8,00
un
Esfigmomanômetro infantil Manômetro aneróide - montado em armação de 315,0000
Comércio de Materiais
material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a
Médicos
Hospitalares
quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a
Macrosul Ltda
300 mm Hg. Possibilitar giro de 360º sobre seu eixo para facilitar visualização.
Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico,
resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá
conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço,
com o comprimento total de 28,5 centímetros, largura de 9 centímetros, ind
30
16,00 un
Esfigmomanomêtro (obeso).
360,0000
Comércio de Materiais
Médicos
Hospitalares
Macrosul Ltda
11
3,00
un
Cadeira de rodas adulto: material de confecção em aço. Assento e encostos em 1.050,0000
AABA - COMÉRCIO
tecido tipo "nylon" acolchoados com almofadas de alta densidade. Estrutura
DE EQUIPAMENTOS
dobrável em X, com sistema de fechamento com guias, rodas traseiras aro 24'',
MEDICOS LTDA
raiadas com pneus maciços, rodas dianteiras aro 6" pneus maciços. Aros de
impulsão também em alumínio. Freios bilaterais, com quick release nas quatro
rodas, de desmontagem simples e rápido. Presença de protetores laterais para a
roupa em nylon, com abas e protetor de raios. Apoio para os pés regulável e
removível e apoios para braços fixos. Capacidade para 120 kg.
12
3,00
un
Cadeira de rodas pediátrica material de confecção em aço. Assento e encostos em 920,0000
AABA - COMÉRCIO
tecido tipo "nylon" acolchoados com almofadas de alta densidade. Estrutura
DE EQUIPAMENTOS
dobrável em X, com sistema de fechamento com guias, rodas traseiras aro 20,
MEDICOS LTDA
raiadas com pneus inflável, rodas dianteiras aro 6" pneus maciços. Freios bilaterais,
com quick release nas quatro rodas, de desmontagem simples e rápido. Presença de
protetores laterais para a roupa em nylon, com abas e protetor de raios. Apoio para
os pés regulável e removível e apoios para braços fixos. Pedal removível e
ajustável em altura. Capacidade para 50 kg.
25
4,00
un
Detector fetal portátil digital: detector fetal digital de mesa, para monitorização de 599,2000
COINTER MATERIAL
frequência cardíaca fetal, com sensibilidade a partir de 10 semanas. Freqüência do
MÉDICO
ultra-som de 2 mhz a 2,5 mhz. Escala de medição de 50 a 240 bpm (batimentos
HOSPITALAR LTDA
por minutos). Gabinete e transdutor em material ABS. Alongamento para
transdutor na lateral do gabinete. Saída para fone de ouvido ou gravador de som.
Controle de volume e tonalidade. Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação.
Registro na ANVISA. Alimentação bivolt (110/220).
3
10,00 un
Armário Vitrine: com 2 Portas, resistente , possui fundo e teto em chapa de aço 793,0000
Conkast Vendas Ltda.
esmaltada, porta e laterais de vidro cristal e prateleiras de vidro fantasia. Medidas
aproximadas: Altura 165 cm, Largura 66 cm, Profundidade 40 cm
15
1,00
un
Carro maca simples: com estrutura em aço, respaldo ajustável em duas posições de 625,0000
Conkast Vendas Ltda.
altura, colchonete revestido de material impermeável, possuir rodas de
aproximadamente 125mm de diâmetro e sistema de freios, com grades laterais.
Comprimento do leito aproximadamente 2 m.
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12,00

un

39

8,00

un

42

7,00

un

13

2,00

un

1

1,00

un

65

5,00

un

66

1,00

un

70

2,00

un

73

35,00

un

75

12,00

un

36

2,00

un

37

1,00

un

27

16,00

un

71

20,00

un

2

2,00

un

Foco Refletor Ambulatorial: foco de luz auxiliar para exames clínicos e
ginecológicos, com iluminação em LED. Haste flexível e cromada. Pedestal com
haste inferior pintada, com 04 rodízios proporcionando maior sustentação. Altura
variável entre 90 a 150cm. Pintura em epóxi de alta resistência. Voltagem
110/220v.
Mesa de mayo: com bandeja em aço inoxidável, medindo cerca de 35x46 cm,
altura regulável entre 90 e 125 cm, haste cromada e armação em tubos metálicos
quadrados, pés providos de rodas de 2", com freio. De pintura epóxi na cor branca.
Negatoscópio de parede - 01 corpo, em aço inoxidável e com fixação de raio X por
roletes. Voltagem: bivolt ou chave seletora 110/220 V. Dimensões aproximadas
37x44x9 cm.
Cadeira Odontológica Completa (equipo/unidade auxiliar/refletor): Base da cadeira
em chapa de aço maciça com isolação em PVC e tratamento anticorrosivo evitando
futuros sinais de oxidação e sem necessidade de fixação no piso, cabeceira
biarticulada e anatômica, braço direito escamoteável, estofamento anatômico extra
macio com espuma de poliuretano no encosto e apoio lombar e espuma laminada
no assento revestido em PVC lavável e sem costura, cadeira contendo 8
movimentos sendo 4 individuais e 4 automáticos sendo 03 posições programáveis
pelo CD, volta a zero, posição de trabalho 1 e 2 e ultima posição programada
Acionamento
Câmara para conservação imunobiológicos: Equipamento vertical, de formato
externo e interno retangular fácil acesso, com comando eletrônico digital micro
processado programável de 2°C a 8°C, temperatura controlada automaticamente a
4ºC por solução, sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura,
comando digital micro processado com temperatura de momento máxima e mínima
no painel, sistema silenciador de alarme sonoro, alarme sonoro de falta de energia
com bateria recarregável. Chave geral de energia, luz interna temporizada com
acionamento externo mesmo com porta fechada por 50 segundos e com
acionamento automático na abertura da porta, equipamento em 220 V, 50/60 Hz,
potência de 40
TV LED entre 32" e 41", com conexões HDMI e UBS, conversor digital integrado,
Full HD, garantia de no mínimo 12 meses.
TV LED 40" com controle remoto, áudio estéreo, conexões HDMI, USB, entradas
para PC, áudio e vídeo, recepção TV aberta (digital e analógica); conexões de cabo
de rede, tensão 110/220 V com selo de eficiência energética classe A.
Armário confeccionado em MDF com espessura mínima de 18mm, com duas
portas, prateleiras internas. Tamanho mínimo 1,60 x 0,40 m.
Cadeira fixa, material de confecção em aço, estofada, sem braços, com 04 pés,
assento e encosto cobertos com espuma injetada, com espessura mínima de 50 mm
para o assento, revestida em tecido impermeável na cor preta.
Longarina: de 4 lugares, estrutura em tubo de aço, pintura epóxi, estofada, assento
e encosto cobertos com espuma injetada, assento ligado ao encosto por barra
metálica, revestida em tecido impermeável na cor preta.
Laringoscópio Adulto. Conjunto de laringoscópio com cabo em aço inoxidável,
compatível com pilhas tamanho C. iluminação de LED que proporcione maior
luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica
com encaixe universal. Deverá acompanhar três lâminas curvas n° 1, 2, 3. Todas as
lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os
cabos devem possuir sistema codificado verde compatíveis com laringoscópios de
fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o
conjunto e possuir manual de instruções em português.
Laringoscópio Infantil: Conjunto de laringoscópio infantil com cabo em aço
inoxidável, compatível com pilhas tamanho C. Iluminação de LED que
proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de
luz por fibra óptica com encaixe universal. Deverá acompanhar duas lâminas
curvas nº: 1, 2. Ambas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e
autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde
compatíveis com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve
acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto e possuir manual de instruções
em português.
Escada com 2 (dois) degraus: Escada auxiliar para consultório, tendo como
material de confecção aço, dois degraus com revestimento antiderrapante, armação
com pintura anticorrosiva epóxi branca, tubo de aço redondo. Pés com ponteiras
em PVC ou emborrachadas.
Arquivo em aço, 4 gavetas para pastas suspensas, trilho telescópio, pintura epóxi na
cor cinza. Dimensões aproximadas: 1,33 x 0,47 x 0,60 m
Amalgamador odontológico capsular Amalgamador odontológico para amálgama
em cápsula, de uso universal. De fácil posicionamento e que permita a colocação e
retirada da cápsula com segurança. O equipamento deve ter comando digital,
ergonomicamente posicionado, dotado de sistema que assegura precisão e
receptividade do tempo selecionado. Ao final de cada operação deverá retornar ao
tempo originalmente programado. Deverá possuir dispositivo de segurança que ao
se abrir a tampa, instantaneamente o movimento é interrompido, impedindo lesões
ao usuário. O equipamento deverá atender as normas de higienização e assepsia.
Com sistema de
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ODONTOLÓGICOS
S.A.

72,0000

ANDRIEI

2
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3,00
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34

3,00

un

74

8,00

un

64

1,00

un

Suporte para TV 40" metálico de parede, ajustável.

77

9,00

un

80

1,00

un

62

2,00

un

Mesa de escritório simples - base de aço, mesa confeccionada em MDF com 239,8900
medidas aproximadas de 1,20 x 0,66 x 0,75m ( L x P x A), com tampo em madeira
com espessura mínima de 18mm, na cor marfim ou cinza linheiro. Deve possuir de
1 a 2 gavetas.
Roupeiro de Aço 6 portas com chave. Tamanho aproximado: Altura: 1,97 m, 429,9700
Comprimento: 0,93 m, Profundidade: 0,40 m. Cor: Cinza padrão.
Geladeira /Refrigerador: capacidade de 250 a 299 litros; compartimento de 1.199,0700
congelador incluído; descongelamento automático; 01 (uma) porta; mínimo de 02
prateleiras; cor branca; tensão 220 volts. Garantia mínima de 12 meses.

5

4,00

un

67

26,00

un

61

1,00

un

Cortina de ar 1,20m

605,9600

63

2,00

un

2.050,0000

16

1,00

un

17

2,00

un

35

5,00

un

Refrigerador duplex Capacidade de armazenagem total, aproximadamente 462
litros. Capacidade de Armazenagem do refrigerador, aproximadamente 347 litros.
Capacidade de armazenagem do frezer, aproximadamente 115 litros. Cor: Branca
Central de Nebulização: Número mínimo de 04 saídas simultâneas,Gabinete em
ABS; Filtro bactericida; Compressor médico-odontológico isento de óleo;
Fluxômetro para ar comprimido; Micronebulizadores completo, contendo máscaras
e conexões, portátil com rodinhas, voltagem 110/220v, potência de 1/4 HP.
Cilindro de Gases Medicinais: capacidade mínima do cilindro de 7 litros, deve
possuir válvula reguladora, manômetro e fluxômetro; acompanha suporte com
rodízios.
Lanterna Clínica: lanterna de alta performace com iluminação em LED de 2,2 v,
brilhante e branca. Confeccionada em alumínio, acionamento de botão liga/desliga,
que tenha conveniente clipe de bolso. Alimentação através de pilha palito AAA.

51

1,00

un

49

7,00

un

Destilador de Água: Capacidade: até 5 litros/hora; Cuba interna construída em aço 697,6100
inoxidável com capacidade mínima de 4litros. Abastecimento manual, não exige
instalações hidráulicas. Reservatório para coleta de água destilada, Bivolt
110v/220v ou chave seletora de voltagem.
Fotopolimerizador de Resinas Aparelho Fotopolimerizador odontológico LED Sem 486,9200
Fio, para restaurações diretas e indiretas, luz fria(azul) gerada por led de alta
potencia 1200 MW, deve emitir luz fria azul no espectro de 440 NM a 480 NM
aproximadamente, com uma ponteira clareadora para um dente de fibra ótica e com
uma ponteira clareadora para três dentes de fibra ótica, caneta portátil para
fotopolimerização com bateria de lítio interna, leve e anatômica e de fácil
manuseio, com bib sonoro e desligamento automático, com protetor ocular, com
base de carregamento voltagem bivolt 110-220v GARANTIA mínima 12 meses.
Certificado
Longarina de 03 lugares, estrutura em tubo de aço, pintura epóxi, estofada, assento 264,9800
e encosto em espuma injetada, assento ligado ao encosto por barra metálica,
revestida em tecido impermeável na cor preta.
57,4800

Balança antropométrica adulto. eletrônica digital com régua antropométrica 917,8800
acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo
menos 100g, pesagem imediata dispensando pré-aquecimento. Acabamento em
tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em
borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo
INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de
uso em idioma português.
Ventilador de parede com 03 pás; tamanho aproximado de 50cm, na cor cinza, 119,8500
branco ou preto; velocidade regulável; motor de aproximadamente 200w; grade de
proteção em aço com pintura eletrostática; Bivolt.
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DISTRIBUIDORA
LTDA - ME

Impressora multifuncional laser Funções: imprimir, copiar, digitalizar; Sistema de 983,9900
Impressão Preto/ Branco; Especificações MÍNIMAS: Velocidade em Preto até 21
ppm; Ciclo Mensal de Trabalho até 10.000 páginas; Capacidade da Bandeja 150
folhas; Conectividade USB 2.0 e Rede Ethernet; Compatibilidade Windows 10,
8.1, 8, 7: 32 Bits/64 Bits; Voltagem: 110V; Garantia Mínima: 12 meses no local;
Itens inclusos: Documentação e software da impressora, guia de instalação, folheto
de suporte, guia de garantia, cabo de alimentação, cabo USB.
Ultrassom Odontológico Digital Piezoelétrico com Jato de Bicarbonato: Com 2.060,9400
bomba peristáltica; Chave liga /desliga; Chave seletora ultra-som ou jato de
bicarbonato; Sintonia automática de freqüência; Ajuste do nível da potência ultrasônica; Escala dos níveis de potência por cores facilitam os trabalhos em
periodontia, endodontia ou geral; Caneta do ultra-som com sistema de capa
removível e autoclavável, aumenta a vida útil do transdutor; Caneta do jato de
bicarbonato com ponteira autoclavável; Pressurização interna do ar e da água
através dos terminais de entrada; Sistema eletro-pneumático sincronizado com
válvulas solenóid

E
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Projetor Multimídia (Datashow): Características: a) Tecnologia: LCD. b) 1.699,9900
Resolução: Mínima nativa de 1024 x 768. c) Entrada: VGA e HDMI; d)
Luminosidade: Mínimo de 2500 Lúmens; e) Conectividade: Entrada/Saída RGB 15
pinos e HDMI. f) garantia: Mínimo de 12 meses. Acompanha: Controle remoto,
cabo de alimentação, cabo VGA e maleta de transporte. Apresentar catálogo.
Cadeira giratória para digitação, estofada, assento e encosto cobertos com espuma 154,1000
injetada com espessura de no mínimo 50 mm para o assento, revestida em tecido
impermeável na cor preta, base a gás, com rodizios, os braços injetados em
poliuretano.
Ar Condicionado Split Quente/Frio - de 17.000 a 21.000 BTUs. 220V
1.629,9900
Aparelho de ar condicionado Split 30.000 BTUS Quente/Frio. Mínimo 30.000
BTUs. 220 V
Bebedouro Purificador Refrigerado: - tipo: pressão coluna simples, com
refrigeração, potência 120- 145 w, para água gelada - Gabinete em aço carbono
pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó; Duas torneiras em latão cromado,
uma de jato para boca e a outra para copo ambas com regulagem; Pia em aço
inoxidável polido; Filtro de água com carvão ativado e vela sinterizada;
Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa; Termostato para
ajuste da temperatura de 4° a 15° C; Dimensões aproximadas: Altura: 960mm;
Largura: 335mm; Profundidade: 290mm; Tensão: 220V ou Bivolt.
Criocautério dermatológico de nitrogênio líquido. Ampola e sistema em aço inox.
Capacidade interna mínima de 350ml. Acompanha 06 ponteiras, 02 ponteiras de
contato e 01 adaptador de agulha descartável. Garantia mínima de 12 meses.
Registro na Anvisa.
Carrinho para material de limpeza com saco em vinil 90 litros. Fabricado em
Polipropileno e estrutura tubular de alumínio ou material semelhante. Rodízios
fixos e giratórios em aço, revestida de PVC para redução de ruídos. Dimensões
aproximadas: 116 cm de comprimento, 57 cm de largura, 100 cm de altura.
Seladora Manual/Mesa: para papel Grau-Cirúrgico com controle eletrônico de
tempo de selagem com alarme sonoro, suporte para bobina, lamina de corte,
espessura de selagem de 13mm, comprimento de selagem mínimo de 30cm
(220V), controle de temperatura digital - Garantia Mínima de 12 meses.
Oxímetro de Pulso: Portátil (de mão), leve e de fácil uso, tela de fácil leitura, faixa
de medição de oxigênio de 0% - 100%, faixa de medição da frequência cardíaca de
30 - 250bpm, que seja compatível com a leitura de pacientes adultos, pediátricos e
neonatos, sensor de oximetria adulto e pediátrico, indicação da carga da bateria,
data e hora, tom de pulso e alarmes programáveis, com pilhas AA ou baterias
recarregáveis. Pode possuir a curva plestimográfica e 02 sensores de SpO2.
Mocho Odontológico em aço, com estofamento em espuma injetada de alta
densidade, revestimento em PVC sem costura e de fácil assepsia, base giratória em
nylon, movimentos acionados através de alavanca sub-lateral e amortecidos por
sistema de gás pressurizado que permitem posicionamento na altura desejada.
Cinco rodízios duplos. Encosto com regulagem longitudinal. Garantia Mínima de
12 meses.
Aquecedor Portátil de Ambiente: Aquecedor de ar com controle de temperatura
com três níveis: dois de aquecimento e um de ventilação. Leve e prático. Proteção
contra superaquecimento e grade protetora, operação silenciosa, indicador
luminoso ligado, baixo consumo de energia, grade protetora, garantia de mínimo 1
ano. Material: plástico resistente a altas temperaturas. Sistema de aquecimento:
termoventilação (aquece rapidamente e desumidifica o ar). Dispositivo de
segurança. Alimentação: 220V ou bivolt. Potência de 1.500 a 2.000 watts.
Mesa de escritório simples - Retangular em MDF com espessura de 15 mm, tampo
sem abas, Dimensões aproximadas: comprimento 1200mm, profundidade 600mm,
altura 720mm, cor branca
Mesa de Reunião Oval Estrutura em aço, mesa confeccionada em MDF com
medidas aproximadas de 2,00 x 1,20 x 0,75m (LxPxA), com tampo em madeira
com espessura mínima de 18mm, na cor marfim ou palha ou maple.
Biombo Triplo: dimensões aproximadas: 1,75 X 1,80M, deve ser triplo, com duas
articulações, a estrutura em tubos de aço inoxidável, pés com rodízios, faces em
lona resistente, opaca e branca
Carro de curativos: Totalmente em aço inoxidável, com suporte para balde e bacia,
com rodinhas, com duas prateleiras, incluso balde em inox de 5 litros e bacia em
inox. Com dimensões mínimas de 0,40 x 0,75 x 0,80 m.
Mesa de Exames: Mesa em madeira, leito estofado revestido em corvim, cabeceira
regulável, 4 gavetas laterais, duas portas, uma prateleira interna. Puxadores e
corrediças metálicas.
Medidas aproximadas: 1,85 comprimento total, sendo
largura: 63 cm e altura: 85 cm . Com suporte para papel
Mesa Ginecológica: Mesa em madeira, leito estofado com material impermeável,
com 2 portas e 4 gavetas, divido em três partes com pés e dorso ajustáveis. Deve
possuir também, perneiras ajustáveis e porta coxas em alumínio estofado. Medidas
aproximadas: 1,80 x 0,50 x 0,85.
Armário de aço com 02 portas e 04 prateleiras, puxador estampado, com fechadura,
porta de abrir, na cor cinza. Tamanho mínimo 1,80 x 0,75 m.
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Mesa escritório em formato L: base de aço, mesas confeccionadas em MDF, sendo 320,0000
01 com medida aproximada de 1,20 x 0,66 x 0,75 m (L x P x A), 01 com
aproximadamente 1,00 x 0,66 x 0,75 m (L x P x A) e 01 conexão medindo 0,66 x
0,66 m, ambas em espessura mínima de 18mm, na cor marfim ou cinza ou linheiro.
Deve possuir de 1 a 2 gavetas;
Tela de projeção: Características: a) Tipo: Tripé. b) Área Visual: Mínimo de 1,80 x 508,9900
1,80m. c) Tecido: Matte White (branco opaco). d) Garantia: Mínimo de 12 meses.
Ar condicionado Split Quente/Frio - de 9.000 a 12.000 BTUs. 220V.
1.065,0000

Banqueta giratória: estofada assento e encosto cobertos com espuma injetada com
espessura de no mínimo 50mm para o assento, revestida em tecido impermeável na
cor preta, base a gás, com rodízios em poliuretano.
Armário de madeira Armário confeccionado em MDF com espessura mínima de 18
mm, com 02 portas, mínimo 3 prateleiras internas. Cor marfim ou palha ou maple.
Medida entre: altura de 100 a 179cm e largura de 70 a 100cm.
Aparelho de DVD a)Reprodução automática de CD, CD-R/RW, VCD, SVCD,
DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW também reproduz os formatos MP3, WMA e
JPEG; b) Com entrada USB para conexão de PCs, periféricos e outros tipos de
equipamentos; c) Controle remoto e sistema de audio Dolby Digital; d) Sistema de
cores NTSC, PAL e Auto; e) Conversor D/A de áudio 24 bits e 192 kHz; f)
Conversor D/A de vídeo 12 bits e 108 MHz; g) Tensão do equipamento: bivolt
automático.
Desfibrilador Externo Automático (DEA) adaptável a qualquer paciente (adulto e
infantil); 02 eletrodos; bateria para no mínimo 50 choques; tela de LCD que
permite a apresentação em tempo real da curva do ECG na tela (display) além de
informações importantes acerca do tratamento. Itens Inclusos: carregador bivolt;
bateria recarregável; bolsa para transporte; 01 Par de eletrodos adesivos
descartáveis adulto e infantil; manual do usuário em português; certificado e
garantia mínima de 12 meses. Registro na ANVISA.
Estetoscópio adulto auscultador em aço inoxidável, duplo. Peso leve, diafragmas de
alta sensibilidade. Tubo em PVC moldado em peça única para melhor transmissão
do som. Registro na ANVISA e certificado pelo INMETRO.

196,6500

Estetoscópio infantil, fabricado em aço inoxidável, que permita auscultar sons de
baixa e alta frequência girando o lado do auscultador. Revestimento da borda antifrio para maior conforto do paciente. Mola do ângulo flexível e interna ao tubo de
PVC. Todas as partes do produto devem ser isentos de látex. O equipamento
deverá acompanhar um identificador de propriedade para encaixe no Y do tubo.
Deverá vir sobressalente, dois pares de olivas e uma membrana para a campânula.
Garantia mínima de três anos comprovada através do manual registrado na
ANVISA
Reanimador Pulmonar Manual (adulto) - Ambu: Kit completo contendo: máscara
em silicone, com válvula unidirecional; bolsa em silicone com capacidade de
1600ml; reservatório de alta concentração de oxigênio e extensão em silicone para
conexão em rede de oxigênio. O conjunto deve ser inteiramente transparente e
autoclavável.
Reanimador Pulmonar Manual (Pediátrico) - AMBU: Kit completo contendo:
máscara em silicone, com válvula unidirecional; bolsa em silicone com capacidade
de 500ml; reservatório de alta concentração de oxigênio e extensão em silicone
para conexão em rede de oxigênio. O conjunto deve ser inteiramente transparente e
autoclavável.
Balança Antropométrica Infantil:Fabricada exclusivamente para pesagem de
crianças menores de 02 anos de idade. Construída em material resistente e de fácil
higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo
5 dígitos. Função da tecla TARA zero no painel frontal. Capacidade de pesagem de
no mínimo 15 kg. Graduação (precisão) de no mínimo 10 g. Deve possuir prato em
forma de concha, de material resistente, higienizável e atóxico. Pés reguláveis
revestidos de material antiderrapante. Chave seletora de tensão de 110/220 V ou
bivolt. O produto deve apresentar certificação pelo IPEM/Inmetro.
Braçadeira para Injeção: confeccionada em aço, pedestal de altura regulável por
manipulo plástico, base em quadripé tubular com protetores antiderrapantes na
extremidade inferior, apoio do braço em aço inoxidável de 0,75mm, altura
aproximada mínima de 80 cm e máxima de 1,16 cm.
Colposcópio Equipamento utilizado para identificação de indícios visíveis de
tecido anormal, funcionando como um microscópio binocular iluminado para
ampliar a visão do colo uterino, vagina, vulva e de superfícies, sendo indicado para
a prevenção do câncer ginecológico. Possui cabeça óptica estereoscópica com
regulagem de altura e distância. Imagem de alta definição obtida através de prismas
e lentes de cristal. Binóculo reto e angulado proporcionando maior nitidez da
imagem. Focalização ajustável através da macro regulagem realizada com a
movimentação a estativa e da micro regulagem de distância realizad
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Compressor Odontológico Reservatório com capacidade mínima 50 litros, isento
de óleo, silencioso, com sistema antivibração, regulador de pressão com
Manômetro, pintura interna, válvula automática de acionamento, 02 pistão em V,
pressão máxima de operação: 120 Lbf/pol²; Potência do motor 2.0hp (220v).
Fabricado de acordo com norma NR13, Instalação por técnico Autorizado –
Garantia Mínima de 12 meses. Certificado de Boas Práticas de Fabricação
Apresentar Catálogo de Marca e Modelo do Compressor Odontológico que atenda
ao descritivo. Obs.: a instalação deverá ser feita por técnico autorizado e a empresa
vencedora da lic
21
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Dermatoscópio com lâmpada LED de 2,5V x 200mA; ponteira de fibra ótica e
lente com aumento de 10 vezes para avaliação dermatológica; acompanha lâmpada
sobressalente; acondicionado em estojo. Garantia mínima de 12 meses.
26
3,00
un
Eletrocardiógrafo 12 canais de derivações de ECG; laudo interpretativo; bateria
interna; tela LCD; memória; suporte com rodízio; software para exame em
computador; ajuste de velocidade de traçado de no mínimo 10 a 50mm/s;
impressão em papel térmico; alarme em mensagem visual de eletrodo solto e
bateria fraca; tensão de alimentação 110/220v. Deverá acompanhar 02 cabos
paciente 10 vias, 4 eletrodos tipo clip para membros, 6 eletrodos de sucção
precordiais não descartáveis; Registro na ANVISA; Garantia Mínima de 12 meses
4
4,00
un
Autoclave horizontal digital de mesa (até 75 litros): Tamanho Mínimo 60lts,
câmara de esterilização em aço inoxidável. Alta resistência à temperatura e à
pressão. Sistema de vedação da porta em silicone de alta performance, resistente às
variações de temperatura e pressão, válvula de segurança automática previne a
sobre pressão, com termostato de segurança que desliga a autoclave no caso de
superaquecimento. Placa eletrônica com microcontrolador. Painel frontal de
membrana; Manômetro com escalas de pressão e temperatura; Ciclo de trabalho
automático; Secagem com porta entreaberta / fechada; Termostato de segurança
para proteção da resistência e sobre aquecimento da câmara; Sensor de pressão;
Válvulas de segurança (antivácuo e sobre pressão); Abastecimento de água manual;
Anel de vedação da porta em silicone de alta performance; Porta com fechamento
através de trava; Bandejas e suporte, Fusível de proteção para sobre-corrente,
Mangueira de drenagem, abraçadeira e copo de medida, cabo de energia e manual
de instruções. Voltagem: bivolt ou chave seletora 110/220V. Garantia Mínima de
12 meses. Registro na ANVISA e certificado pelo INMETRO.
Rio Negro, 04 de julho de 2018 - MISAEL ANTONIO KÖENE - Pregoeiro
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