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PODER EXECUTIVO 
CNPJ 11.528.843/0001-81 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Ofício nº 308 /2022/GAB-SMSJ 

À Comissão Permanente de Licitação 
Secretaria M. Finanças - PMJ 
Nesta, 

C/C para 
Daiane Rodrigues Santana 
Chefe de Gabinete do Executivo - PMJ 

Sr. Presidente, 

~ 
~ 

... __s 

Jacundá-PA, 10 de fevereiro de 2022. 

Vimos solicitar abertura de Processo Licitatório referente aquisição de 

equipamentos e materiais permanentes, conforme proposta n° 11528.843000/1210-

02 do Ministério da Saúde de Emenda Parlamentar 39330006, tendo como objetivo: 

Aquisição de Equipamento e Material Permanente para a Atenção Especializada em 

Saúde. Atendendo ao Fundo Municipal de Saúde de Jacundá, com as 

características descritas em anexo. Os equipamentos/materiais permanentes 

serão alocados no Hospital Municipal Maria Cecilia de Oliveira. 

Justificamos, que tal contratação é imprescindível, para a Preservação e 

Integridade dos usuários desta municipalidade. 

As especificações e quantidades segue detalhado em Termo de Referência 

anexo. 

Certos do acolhimento a este, agradecemos e reiteramos apreço. 

Atenciosamente, 

Iraildë`Gor1çaã1V izarrias 
Secretária M. Saúde 

Portaria nº 004/2021-GP 
Jacundá-PA 

Secretaria Municipal de Saúde E-mail: saude.iacunda@hotmail.com Fone: 094 3345-2930 
End: Rua 07 de Setembro nº40, Centro Administrativo - Jacundá-PA CEP: 68.590-000 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1.1.O objetivo deste Termo de Referência é: A aquisição de equipamentos e materiais 

permanentes, conforme proposta n° 11528.843000/1210-02 do Ministério da Saúde de 

Emenda Parlamentar 39330006. tendo como Objeto: Aquisição de Equipamento e Material 

Permanente para a Atenção Especializada em Saúde. Atendendo ao Fundo Municipal de 

Saúde de Jacundá, com as características descritas neste. Os equipamentos/material 

permanente serão alocados no Hospital Municipal Maria Cecilia de Oliveira. Nos seguintes 

ambientes: 

* Área Para Execução dos Serv. Administrativos, Clinicos, de Enfermagem e Técnico; 

* Área Para Atendimento ao Público; 

* Área de Indução Anestésica; 

* Área de Preparo; 

* Área de Recepção e Expedição de material; 

* Área para Armazenagem e Controle; 

* Área para Dispensação; 

* Box de Terapia; 

* Enfermaria de Adulto; 

* Enfermaria de Criança; 

* Sala de Audiometria; 

* Sala de Eletrocardiografia; 

* Sala de Recepção de Parturientes; 

* Sala de Exames e Admissão de Parturientes; 

* Sala de Exames e Terapias de ultra-Sonografia; 

* Sala Média de Cirurgia Geral; 

* Sala de Serviços; 

* Sala de Parto Normal; 

* Sala de Parto Cirúrgico/Curetagem; 

* Sala de Preparo de Pacientes (Cons. De Enfa, Triagem, Biometria); 

* Sala de Curativos/Sutura e Coleta de Material; 

* Sala para Cinesioterapia e Mecanoterapia; 

* Sala para Exame Indiferenciado; 

* Sala para Turbilhão; 

* Vestiário Central Para Funcionários e Alunos. 

Rua Pinto Silva, S/N — Centro Administrativo - Jacundá 
e-mail: cpljacunda~a~gmail.com
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PLANILHA DETALHADA 

ITEM DESCRIÇÃO 
/' 

UNID 
MEDIDA 

QNT VL. UNIT VALOR 
TOTAL 

01 AMNIOSCÚPIp' 

UNID 01 R$ 1.964,00 R$ 1.964,00 

Especificação: 
Amnioscópio com iluminação de LED contendo 3 pontas de material esterilizável, 
comprimento de 17 cm, nos diâmetros: P: 11 MM, Médio: 13MM, Grande: 16MM. 

02 APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO 

UNID 02 R$ 524,00 R$ 524,00 

Especificação: 
Com pedestal construído em aço cromado, tratamento antiferruginoso, Base de 
polietileno injetado de alto impacto. Medidas aproximadas 56x56cm. Com quatro 
rodízios giratórios. Altura regulavel aproximada de 1,47 a 1,92m. haste flexível de 
direcionamento de foco. Alimentação bi volt — 60Hz. 

03 APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR ONDAS CURTAS 

UNID 01 R$6.245,00 R$6.245,00 

Especificação: 
Diatermia por ondas curtas com 27.12MHz/Modo de funcionamento contínuo e 
pulsado com varredura automática de freqüência/Sintonia automática/Tecnologia 
de estado sólido (transistores - não utiliza válvulas)/Eletrodo capacitivos/Eletrodos 
indutivos/Modo pulsado com variação de frequência automática - 50Hz a 
160Hz/DOC (Diatermia p ondas curtas)/DOCP (Diatermia p ondas curtas 
pulsado)/DOCA (Diatermia p ondas curtas pulsado automático)/Saída de potência 
do modo capacitivo: 10 a 150 W (50 ohms)/Saída de potência do modo indutivo: 
10 a 80 W (50 ohms)/Incrementos de potência: 10 W/Duração do pulso: 100 a 400 
µs/Frequência de pulso: 50 a 800 Hz/Tempo de tratamento: 1-60 minutos 
(incrementos de 1 minuto)/Área do eletrodo capacitivo: 270 cm2 (cada 
eletrodo)/Área do eletrodo indutivo: 85 cm2/Itens inclusos: 1 Cabo PP Fêmea (1,5 
m)/1 Kit eletrodo vulcanizado para Thermopulse SolidState (1,25 m)/1 Kit eletrodo 
indutivo para Thermopulse Solid State (1,25 m)/1 Manual de operações digital/1 
Cartela de fusível (C-314) com dois fusíveis de 5A/ 1 Cinta para eletrodo indutivo 
Gr./ Garantia: 18 Meses/Voltagem: Bivolt (Automático)/Dimensões: 77.0 cm x 39.0 
cm x 39.0 cm (C x L x A)/Peso: 27.6 kg. 

04 APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR MICROONDAS 

UNID 01 R$ 5.078,00 R$ 5.078,00 
Th

Especificação: 
Modos de emissão contínuo-térmico, pulsado-térmico e pulsado-
atérmico/Gabinete metálico com pintura eletrostática/Braço multi-articulado com 
sistema de travamento por toque (softtouch)/ Porta acessório para o material de 
apoio e rodízios giratórios com trava/ Sistema de desligamento controlado pelo 
paciente/ Memória com área para salvar 10 protocolos personalizados/Classe de 
Segurança I com parte aplicada tipo B/ Voltagem automática (127 a 230 V) -
50/60Hz - 700VA/Dimensão - 45cmx40cmx90cm (LxPxA)/Peso - 30 Kg/Garantia - 01 
ano/ ITENS INCLUSOS/01 Cabo Conexão Microondas/01 Antena TMW0001 
CIR170/01 Braço de Articulação/01 Conjunto acionamento SPCD/01 Cabo de 
Força/01 Termo de Garantia/01 Manual de operação. 

05 APARELHO PARA TRACÃO ORTOPEDICA 

UNID 02 243,00 R$ 486,00 

Especificação: 
Aparelho de Tração Cervical Facilmente instalavel na parte superior de uma porta. 
Sistema de roldanas e cordas. Mentoneira de lona estofada. Contrapeso de areia 
ou água graduado até 6 kg. Peso por unidade: 2.00 Kg. 

06 AR-CONDICIONADO 

UNID 04 R$ 1.733,00 R$ 6.932,00 

Especificação: 
Capacidade 12.000 BTUs, tipo Split, tensão 220 volts, operação frio, controle 
remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta 
eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, 
oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, Timer programável, com 
tecnologia inverter, Garantia 01 ano. 

Rua Pinto Silva, S/N — Centro Administrativo - Jacundá 
e-mail: cpljacunda c gmãil.corn 
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07 ARQUIVO

UNID 02 R$ 802,00 R$ 1.604,00 

Especificação: 
Arquivo em aço, para pasta suspensa, com 04 gavetas e 01 fechadura, chapa de aço 

24, sistema de deslizamento das gavetas com trilho telescópio, pintura eletrostática 

epóxi-pó. Altura de 1,335 m, largura de 0,465 m e de profundidade 0,620 m. 

08 ARMÁRIO 

UNID 04 R$ 949,00 R$ 3.796,00 

Especificação: 
Armário aço chapa 24, tratamento antiferrugem, acabamento pintura 

eletroestática, duas portas com dobradiças, quantidade prateleiras: 6. Altura 1,98 

m, largura 0,90 m, profundidade 0,40 m. Capacidade de pe Ydas prateleiras: 40kgs. 

09 ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL))

UNID 01 R$4.475,00 I R$4.475,00 

Especificação: 
Aspirador de secreção, portátil, com fluxo de aspiração livre de aproximadamente 

30 L/min. Deverá conter frasco inquebrável, autoclavável, transparente, graduado, 

com boca larga e capacidade mínima de reservatório de 3,5 litros. Tampa do frasco 
com vedação hermética e autoclavável. Vacuômetro de 0 a 76 cmHg e bomba isenta 
de óleo. Controle de vácuo de 0 a 60 cmHg. Sistema de acionamento por interruptor 
no painel com possibilidade de acionamento por pedal. Gabinete resistente à 
corrosão com rodízios e com freio. Filtro de ar. Proteção contra extravasamento ou 
com limitador de nível.deve possuir suporte com rodízios. Alimentação 110V. 

Garantia mínima de 01 ano. Acessórios: mangueira de silicone com metragem 
mínima de 1,50 m, Manual, instalação e operação com o mesmo conteúdo 
apresentado à Anvisa. 

10 AUDIÕMETRO 

UNID 01 R$16.135,00 R$ 16.135,00 

Especificação: 
Audiometro com display de cristal líquido com 2 (dois) canais independentes para 
realização de procedimentos por via Aérea, Óssea e Logoaudiometria , com entrada 
CD/Tape e saída para campo livre, FF1 e FF2, Mascaramento NB, WN e SN, Faixa de 
freqüência: 8.000Hz ou superior, saída de -10dB a 120dBHL ; estímulos em Tom 
Warble, Pulsátil e Tom Puro. Permita a realização de exames ABLB, Stenger, SISI, 
Fala Binaural Tom em Ruído (Lagenbeck) e Békésy ; permita conexão com PC. Com 
os seguintes acessorios Conjunto de fones audiométricos TDH-39P , Vibrador ósseo 
B-71, Botão de resposta do paciente APS3 ; cabo de Força; manual de operação e 
utilização; fonte de alimentação 110V / 220V, cabo de conexão para o computador 
e microfone de retorno. Deve possuir todos os acessórios para o seu funcionamento 

11 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO 

UNID 01 R$ 1.277,00 R$ 1.277,00 

Especificação: 
Balança antropométrica digital adulto, com capacidade p 150 Kg, base em ferro 
fundido pintado em epóxi com tratamento anticorrosivo, plataforma em chapa de 
aço reforçado com tapete de borracha antiderrapante, coluna em tubo de aço com 
tratamento anticorrosivo pintado em epóxi, indicador luminoso digital de peso com 
display de pelo menos 4 dígitos, com régua antropométrica em alumínio anodizado 
para pelo menos 2,00 m de altura embutida na coluna, com divisões marcadas de 
pelo menos 0,5 cm. Deve possuir zeragem de peso automática e tecla TARA. Divisão 
de peso por frações de 0,1 Kg. bivolt 110/220 V, homologadas pelo INMETRO e 

 aferidas pelo IPEM. 
12 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL 

UNID 01 R$ 1.099,00 R$ 1.099 00 

Especificação: 
Concha anatômica em polipropilento ou acrílica com as seguintes dimensões no 
mínimo 540x290MM Capacidade até 16 KG; display digital de LED cm 6 dígitos; pés 
reguláveis em borracha sintética; fonte externa de 90 a 240 VAC C/ Chaveamento 
automático; Função TARA homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. 

Rua Pinto Silva, S/N — Centro Administrativo - Jacundá 
e-mail: cpljacunda@gmal.corr 
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13 BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS 

UNID 01 R$ 2.112,00 R$ 2.112,00 

Especificação: 
Balança antropométrica digital adulto, capacidade de até 300 kg, divisão de frações 

de 50 a 100 g, régua antropométrica com altura máxima maior ou igual a 2,00 

metros e graduação de 0,5 cm em alumínio, plataforma em chapa de aço reforçado, 

tapete em borracha antiderrapante, pés reguláveis em borracha, display com no 

mínimo 5 dígitos, bivolt 110/220 V, Função TARA, homologadas pelo INMETRO e 
aferidas pelo IPEM. 

14 BALANÇA TIPO PLATAFORMA 

UNID 01 R$ 1.892,00 R$ 1.892,00 

Especificação: 
Balança eletrônica com display digital, tipo plataforma. Estrutura em aço carbono e 
plataforma construída em aço inox e/ou aço carbono. Capacidade máxima de 
pesagem de 300Kg, divisão de pesagem de 100g. Dimensões mínimas da plataforma 

= L x P (cm) 50x50. Certificada, aprovada e aferida pelo INMETRO 
15 BANHO DE PARAFINA 

UNID 01 R$ 1.438 00 R$ 1.438 00 

Especificação: 
Inteiramente em aço inoxidável 304. Acompanha carrinho para transporte com 
rodízios Câmara dupla. Termostato ajustável. Termômetro e indicador do nível de 
água. Lâmpada piloto e chave liga/desliga. Capacidade para 8 kg de parafina 

 Alimentação: 110 w 
16 BERÇO HOSPITALAR COM GRADES 

UNID 05 R$ 3.126,00 R$ 15.630,00 

Especificação: 
Com 3 manivelas - Cabeceira e peseira removíveis em material termoplástico de alta 
resistência, com poliuretano injetado e detalhes decorativos infantis. Base em tubo 
50 x 30 x 1,5 mm com pés recuados, totalmente revestido em material 
termoplástico de alta resistência. Estrutura do estrado construído em metalon 50 x 
30 x 1,5 mm. Estrado articulado em chapa de aço de 1,5 mm. Movimentos 
comandados por três manivelas escamoteáveis inox com cabo de baquelite. 
Sistema de acionamento dos movimentos em tubo redondo de 35 x 1,5 mm. 

17 BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL, 

UNID 01 R$ 3.989,00 R$ 3.989,00 

Especificação: 
Confeccionada em tubo de aço-carbono, selim anatômico com 4 regulagens de 
altura, carenagem de plástico poliestireno, sistema de carga com disco de aço e 
pastilha de feltro, regulagem de freio através de um manipulo onde poderá deixar 
as pedaladas mais leves ou mais pesadas, guidão de apoio para antebraço 
permitindo diferentes posições alternando a rotina dos exercícios, monitor com 6 
funções, e uma capacidade de peso para o usuário de no mínimo 120kg Kg 
Alimentação Painel: Pilhas AA, Funções do Painel de Controle Velocidade, tempo, 
caloria, distância e scan Banco anatômico, Níveis de programas. Banco acolchoado 
Sim Pintura eletrostática Sim Regulador de esforço Sim da Embalageml Bicicleta 
Ergométrica e Manual de instrução Dimensões aproximadas do produto (cm) -
AxLxP117x51x100 cm Peso líq. aproximado do produto (kg)12,6 Kg 

18 CABINE AUDIOMÉTRICA 

UNID 01 R$ 6.922,00 R$ 6.922,00 

Especificação: 
Cabine acústica para audiometria, material visor triplo, tipo lâmpada fluorescente, 
dimensões, 2,00 X 2,00 X 2 M, Características adicionais: Controles elétricos 
externos, luz interna, revestimento absorvente acústico. 

19 CARRO DE CURATIVOS 

UNID 02 R$ 1.459,00 R$ 2.918,00 

Especificação: 
Estrutura em tubo de aço inox. Tampo superior e prateleira em chapa de aço inox 
de 0,75mm com gradil em toda volta. Suporte para balde e bacia em aço inox . Deve
acompanhar balde e bacia em aço inox. Rodízios de 3 cm de diâmetro. Dimensões 
aproximadas: 0,45 X 0,75 X 0,80 

Rua Pinto Silva, S/N — Centro Administrativo - Jacundá 
e-mail: cpliacunda~gmail.com 
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20 CARRO MACA SIMPLES 

UNID 02 R$ 3.731,00 R$ 7.462,00 

Especificação: 
Estrutura tubular., aço inox, espessura aproximada: 30x30x1,20 mm; acabamento 

arredondado; cor branco, com leito; cabeceira regulável; com para-choque de 

borracha; grades: removíveis; rodízios com sistema de travamento: medidas 

aproximadas: comprimento: 1,90 m; largura: 0,60 M; altura: 0,80 M; Acompanha: 

suporte p/soro e colchonete. 

21 CADEIRA DE BANHO HIGIÉNICA 

UNID 05 R$ 428,00 R$ 2.140,00 

Especificação: 
Construídas em Aço Carbono, pintura de alta resistência, ou em alumínio; Assento 
em plástico, resistente e de fácil assepsia; Resistente a umidade; Rodas giratórias 
de aproximadamente 4 polegadas: Com rodízio ou rolamentos blindados; - Largura 
do assento: - Profundidade interna aproximadamente 40 cm; - Largura interna de 
aproximadamente 44 cm; - Largura total da cadeira deve atender a porta de 60 cm 
de largura; - Freios para travamento nas rodas dianteiras; -Braços escamoteáveis 
com apoio de braço resistente a água; - Apoio de pés: Podem ser escamotados, 
removível ou rebatido; - Atender à altura de bacia sanitária; Girar e movimentar 
com facilidade em piso cerâmica e cimentado; - Capacidade: Até 100 kg. 

'22 CADEIRA PARA TURBILHÃO 

UNID 01 R$ 986,00 R$ 986,00 

Especificação: 
Cadeira em aço inoxidável, pintura eletrostática com tratamento antiferruginoso, 
assento em courvin naútico, giratória com regulagem de altura de 0,8 a 1,0m 
aproximadamente, dimensão da base aproximadamente 0,70 x0,60m, para uso em 
turbilhão. 1 ano de garantia, Registro no ministério da saúde. 

23 CARRO DE EMERGÊNCIA 

UNID 02 R$ 4.283,00 R$ 8.566,00 

Especificação: 
Estrutura construída em perfis estruturais de alumínio extrudado. - Fechamentos 
laterais em poliuretano na cor azul e fechamento traseiro em PVC ou material de 
qualidade superior. - Bandeja superior em poliuretano (ou material de qualidade 
superior) com borda de retenção e puxadores laterais 05 gavetas confeccionadas 
em poliuretano, com trilho telescópico e puxadores em plástico injetado, sendo 
as 04 superiores de aproximadamente 150mm de de altura para armazenamento 
de materiais de procedimentos e a gaveta inferior com altura aproximada de 
300mm. - Sistema que possibilite lacre único para todas as gavetas. - As primeiras 
duas gavetas superiores deverão apresentar aproximadamente 24 divisórias para 
armazenamento de medicação em polyestireno - Suporte de soro ajustável na 
altura. - Suporte para cardioversor com borda de proteção e dimensões 
aproximadas de 400mm x 400mm. - Suporte para cilindro de oxigênio com fecho 
tipo velcro. - Tábua de massagem cardíaca em acrílico - Régua com pelo menos 04 
tomadas elétricas padrão NBR, 2P + T com cabo força de pelo menos 3m.-
Montado sobre rodízios giratórios de pelo menos 4", sendo 2 com trava e 2 sem 
trava e banda de rolagem em poliuretano - Dimensões aproximadas: 1130mm x 
860mm x 540 mm (altura x largura x profundidade. 

24 COMPUTADOR ( DESKTOP-BÁSICO ) 

UNID 04 

i 

R$ 4.108,00 R$ 16.432,00 

J 

Especificação: 
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. 
Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 
Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 
240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo 
SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A 
placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme 
padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que 
define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x1€. ou 
superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador 
instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 

 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. 

Rua Pinto Silva, S/N — Centro Administrativo - Jacundá 
e-mail: cpliacunda@gma;ii.com 
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Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo 

menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de 

gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e 

mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas 
(widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 

b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que 

suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão 
funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, 

teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, 
preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do 
produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia 01 

ano. 
25 CORTINA DE AR 

03 R$ 645,00 R$ 1.935,00 

Especificação: 
Compressor: com baixo nível de ruído; • Controle remoto sem fio; • Seletor com 
no mínimo duas velocidades de ventilação; • Tensão de operação: 220V, 60 Hz; • 
Dimensões aproximadas (LxAxP) —150x23x22cm; 

UNID 

j 26 CRIOCAUTÉRIO 

01 R$ 3.621,00 R$ 3.621,00 
Especificação: Aparelho criocautério para criocirurgia tipo: Nitrogênio. Produto 
com registro na ANVISA. Fabricado em materiais isolantes e aço inoxidável; 
Ergonômico. Manual de instrução. Garantia de fábrica. 

UNID 

27 DETECTOR FETAL 

02 R$ 1.640,00 R$ 3.280,00 

Especificação: 
Detector fetal de mesa. Botão liga/desliga e controle de volume. Tela de LCD para 
visualização numérica do batimento cardíaco fetal. Sensibilidade a partir de 10-
12 semanas. Dimensões de 135MM X 95M X 35 MM, alimentação por duas pilhas 
AA DE 1,5V. 

UNID 

28 DINAMÓMETRO 

01 R$ 1.411,00 R$ 1.411,00 
Especificação: 
Dinamômetro Manual portátil, capacidade mínima de 50kgf, divisões de 500 gf 
fabricado em aço, para medição de força de tração e compressão, com mostrador 
tipo relógio, por leitura simples e direta - o equipamento deverá ser novo e estar 
em linha de produção. 

UNID 

29 ELEVADOR PARA TRANSPOSIÇÃO DE LEITO 

01 R$ 7.789,00 R$ 7.789,00 

Especificação: 

1 
Fabricado em alumínio: baixo peso, alta resistência com melhor aparência e 
design. Possui acionamento elétrico através debateria recarregável. Com 
indicador de carga de bateria. Possui barras inferiores com quatro rodízios e ajuste 
de largura motorizado. O ajuste das barras permite a fácil locomoção por debaixo 
de camas e poltronas. Fácil de manobrar. Rodízios traseiros com travas. Controle 
manual para ajuste de elevação e da largura das barras inferiores. Oferece ao 
operador a oportunidade de permanecer próximo ao paciente, aumentando a 
segurança e a confiança do paciente. O operador trabalha deforma ergonômica. 
Tubo de segurança exclusivo que cobre o braço do atuador para evitar acidentes 
de contato durante as elevações. O sistema oferece três (03) alternativas de 
definições de altura do braço de elevação, o elevador é utilizado como andador 
ou para situações em que a cama ou maca não tenham n altura ajustável. É estável 
independentemente da definição de altura. Possui um sistema de descida de 
emergência mecânica e elétrica permitindo maior segurança para os operadores 
e para os pacientes. Tamanhos: suporta até 200 kg 

UNID 

30 ESCADA COM 2 DEGRAUS 

I UNID 

l 

07 j R$ 288,00 R$ 2.016,00 

Especificação: 
Construída em tubo de aço redondo de 1" de diâmetro x 1,25 mm de espessura 
de parede, pintados pelo processo eletroestático em epóxi pó após tratamento 
anti-ferrugismo, pelos providos de ponteiras de PVC, piso em chapa de aço 
recoberto por borracha antiderrapante protegidos por cantoneiras de aço 
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inoxidável em toda volta sem aresta ou pontos cortantes, dimensões 
aproximadas: 22 cm de larg, 30 cm de comp, 20 cm de alt, 10 piso, 38 cm de altura 

 total, identificação do fabricante na peça. 
31 ESCADA LINEAR PARA MAR~A (SEM RAMPA) 

UNID 01 R$ 1.596,00 R$ 1.596,00 
Especificação: 
Escada linear para marcha sem rampa em madeira envernizada, Corrimãos duplos 
com regulagem para adultos e crianças; Degraus e plataforma revestidos com 
material sintético antiderrapante. Dimensões aproximadas: 158.0 cmx84.0cmx 
120.0 cm (CxLxA). 

32 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO 

UNID 03 R$ 201,00 R$ 603,00 
Especificação: 
Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, aneróide, tipo: de braço, faixa de 
operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: 
fecho em velcro,tamanho: adulto, adicional: isento de látex. 

33 
w 

ESFIGMOMANOMETRO OBESO 

UNID 02 R$ 314,00 R$ 628,00 ' 
Especificação: 
Ajuste: analógico,aneróide, tipo: debraço, faixa de operação: até 300 mmhg, 
material braçadeira: em nylv`n, tipo fecho: fecho em velcro, tamanho: adulto 
obeso 

34 ESPALDAR EM MADEIRA (BARRA/ESCADA DE LING) ,3

UNID 01 R$ 988,00 R$ 988,00 Especificação: 
Regulável em madeira, características adicionais: 11 barras horizontais, 20cm 
distância entre elas, tamanho: 240x87x 22cm. 

35 ESTEIRA ERGOMÉTRICA 

UNID 01 R$ 4.827,00 R$ 4.827,00 

Especificação: 
Utilizada para exercícios de reabilitação física. Motor de no mínimo 2,0 HP. Três regulagens 
de inclinação; velocidade mínima de 12km/h; Sensor de batimento cardíaco hand grip; 
Monitoramento: distância, tempo, calorias, pulso, programas e velocidades, 
monitoramento cardíaco; programas pré-definidos de motivação de exercícios; Dimensões 
aproximadas da Lona: 38 cm x 120cm. Dimensões aproximadas do produto: 165cm, 66cm, 
127cm. Registro na ANVISA. Garantia de 12 meses. 

36 ESTANTE / 

UNID 10 R$ 566,00 R$5.660,00 

Especificação: 
Em aço com sistema de fixação por parafusos para facilidade de manuseio das 
prateleiras intermediárias que terão regulagem a cada 25 mm, totalmente livres 
do conjunto. A estruturação deve ser feita através dos planos superior e inferior, 
garantindo maior estabilidade ao conjunto. Dimensões: Alt: 2.000 mm; Larg: 925 
mm; Profundidade: 400 mm; Aba da coluna: 35 mm x 35 mm modelo L3; Número 
de prateleiras: 06 (seis). Espessura das chapas: Colunas: chapa 14 (2,00mm) 
Quadro de apoio: chapa 16 (1,50mm) Prateleiras: chapa 20 com 01 (um) reforço 
tipo ômega. O material deverá ser fornecido em aço estrutural SAE 1010/1020, 
acabamento em pintura eletrostática 

37 ESTETOSCÓPIO ADULTO 
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Especificação: 

UNID 04 R$ 307,00 R$ 1.228,00 

Biauricular, em aço inoxidável, haste flexível na curvatura do tubo Y duplo em aço 

inoxidável, com diafragma resistente e removível de sensibilidade para ausculta 
cardiopulmonar, que permita um mínimo de escuta de sons ambiente e um 

máximo de sons de alta e baixa frequência próprios do paciente adulto; 
auscultador em aço inoxidável; membranas substituíveis, em plástico resistente, 

com acabamento sem rebarbas; devem acompanhar: 01 (uma) membrana de 

diafragma sobressalente; 01 (um) par de olivas extra. É exigido: Garantia mínima 

de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da 

Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a AN VISA, conforme RDC 185/2001 

e 260/2002. 
/ 

38 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL 

UNID 02 R$ 483,00 R$ 966,00 Especificação: 
Foco clínico, tipo lâmpada: lâmpada halógena 50w, tensão alimentação: 110,220 
v v, tipo haste: haste flexível, regulável, tipo base: base aço inox ou alumínio com 
rodízios, frequência: 60 hz 

39 IMITANCIOMÊTRO 

UNID 01 R$ 17.434,00 R$ 17.434,00 

Especificação: 
O equipamento deve realizar testes em adultos, crianças e recém-nascidos os 
exames de timpanometria automática e manual. Utiliza a faixa de pressão de -600 
a 300 da Pa mede a Complacência de 0.1 a 8.0m1. Deve realizar teste função 
tubária aproximadamente 200 daPa, Tore Decay(prova de fadiga auditiva) de no 
mínimo 1.000, 2.000, 3.000 Hz. Realiza reflexo psi-lateral automático, reflexo 
contra-lateral automático com controle manual para reflexos . Mede reflexo ipsi: 
500 a 4000 Hz e Reflexo contra: 500 a 8000Hz . Realiza Reflexo decay: manual e 
automático e permite verificar a latência de reflexo manual e automático. Possua 
03 configurações para sonda com luz indicativa na ponta da sonda e Conexão com 
PC (USB) .O equipamento deve incluir a base de recarga Fonte de alimentação 
(com conversor) ponta de sonda clínica com extensão; fone de Inserção CIR55 
para Contra Lateral ; caixa de Olivas; 2 Baterias; 4 Cavidades (0.2, 0.5, 2.0 e 5cc) ; 
Software de instalação; Manual de operação e maleta de transporte extensão 
pequena para sonda , impressora térmica com Bluetooth, Conjunto do fone 
contralateral TDH-39; f91ie de inserção para contra-lateral 3A. 

40 IMPRESSORA LASER ( COMUM) 

05 R$ 1.698,00 R$ 8.490 00 

Especificação: 

UNID Que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser corn padrão de 
cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 
páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel aS, a4 carta e ofício; 
capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface 
USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 
802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo. 

41 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL(copiadora/scanner....) 

03 R$ 2.494 00 R$ 7482 00 7. 482,00

Especificação: 

UNID 

Tecnologia de impressão: Laser ou LED, Impressão, Digitalização e Cópia, Painel 
de operação com visor de LED de no mínimo 02 linhas, Processador com no 
mínimo 500 MHz, Memória padrão de no mínimo 128MB< Níveis de ruídos 
mínimo: Imprimindo <57dBA, Copiando < dBA, em espera <=dBA, Ciclo de 
trabalho mensal mínimo: 40.000 páginas, Fonte de alimentação: 110; 60Hz, 
Possuir certificação Energy Start. Velocidade mínima de 38 páginas por minuto em 
tamanho A4/Cart, Resolução mínima 1200x1200 dpi, Suporte e Emulação: PCL6, 
PCL5e e PostScript3, Impressão Duplex embutido, Impressão Via USB (Pen Drive), 
Sistemas operacionais compatíveis: Microsoft Windows 7 e superior, Mac OS X 
10.7 e superior e Linux Kernel 2.6 e superior. Velocidade mínima de 24 página por 
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minuto em tamanho A4, Resolução mínima de 600 x 600 dpi, Cópia duplex 

embutido, Compatibilidade Padrão TWAIN / Padrão WIA,Velocidade de cópia em 

preto e branco: 24 página por minuto, Resolução ótica de até 1200 x 1200 dpi, 

Resolução interpolada de até 4800 x 4800 dpi, E-mail, PC, FTP, USB, Servidor- de 
E-mail e Pasta de Rede (CIFS), Deverá possuir os seguintes formatos de 

exportação: JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, 

PDF/A), TIFF, Possuir capacidade do alimentador automático de no mínimo 40 
folhas, Pelo menos duas entradas para papel, Capacidade mínima na bandeja: 40 
folhas, Bandeja multifuncional: Comum, Fino, Bond, Perfurado, Pré-impresso, 
Reciclado, Envelope, Transparência, Etiqueta, Cartão, Timbrado, Grosso, Algodão, 
Colorido, Arquivo, Mais grosso,Formatos disponíveis: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, 
Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement, Personalizado, Gramaturas 
mínimas suportadas: 60 a 163 g/m2 ,ADF, Ethernet 100 / 1000 Base TX,uSB 2.0 ou 
posterior,Rendimento do toner: médio de 3000 páginas (padrão) / rendimento 
alto 5000 páginas, Rendimento do cartucho declarado de acordo com lSO/IEC 

 19752. Todos os 
cab% 

necessários a conexão das impressoras padrão USB. 

~4ur~ra~,r 

42 LASER PARA FISIOTERAPIA 

UNID 02 R$ 5.503,00 R$ 11.006,00 

Especificação: 
Com circuito toposcópio para localização dos pontos de acupuntura; acompanha 
01 (uma) canetas Laser com comprimentos de onda de aproximadamente: 650 
nm - AlGalnP - (Po — 12mW), 830 nm - GaAIAs - (Po — 30mW) e 905 nm - GaAs -
(Po — 20mW ou até 70W pico no modo pulsado). Modo de emissão do feixe do 
Laser contínuo ou pulsado (50%); Mínimo de 10 frequências de modulação na 
faixa de 2Hz a 2kHz. 

43 LONGARIN'A 

UNID 03 R$ 651,00 R$ 1.953,00 

Especificação: 
Longarina de 03 lugares com apoio para os braços — Em conformidade com a NBR 
13962/2006 ou versões posteriores, com as seguintes dimensões aproximadas: 
Largura 455mm, Profundidade da superfície do assento 445mm, profundidade útil 
do assento: 415mm. Sendo o encosto com as seguintes dimensões: Largura: 
414mm, extensão vertical do encosto: 316mm e a altura da borda superior do 
encosto: 382mm. Confeccionada em poplipropileno. Garantia mínimo 01 ano. 

44 MACA DE TRANSFERÊNCIA (dois carros) 

UNID 01 R$ 5.184,00 R$ 5.184,00 

Especificação: 
Em aço inox com as seguintes especificações: 01 leito e 02 carros; suporte de soro 
e 02 grades de abaixar fabricados em aço inox; párachoque pintado e revestido com 
pvc cinza; trilho com 08 roldanas de tecnil; rodas: 8" garfo zincado; colchonete: d-
33, sendo comprimento = 1,85m x largura = 0,65m x altura = 0,07m; medidas/leito: 
comprimento = 1,85m x largura = 0,65m x altura = 0,85m; capacidade de peso: ATÉ 
a 300kg. 

45 MESA AUXILI R 

UNID 01 R$ 588,00 R$ 588,00 

Especificação: 
Para instrumental cirúrgico; Com prateleira; Tampo e prateleira confeccionados 
em aço inox AISI 304; Com 04(quatro) rodízios giratórios de no mínimo 2 
polegadas de diâmetro. Dimensões de: 40cm x 60cm x 80cm (largura, 
comprimento e altura) com +/- 15% de tolerância. Laudo de comprovação do teor 
ou liga AISI do aço inoxidável utilizado EXIGÊNCIAS: Apresentação de catálogo 
que comprove o atendimento às especificações técnicas solicitadas. Garantia pelo 
mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de atesto dos 
equipamentos/bens, devidamente comprovado o perfeito estado de 
funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Serviço de assistência 
técnica utorizada pelo fabricante, bem como a apresentação do Certificado de 
Assistência Técnica autorizada. 
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46 MESA CIRURGICA MECÂNICA ` r'~"-=~ 

UNID 01 30.250,00 R$ 30.250,00 

Especificação: 
Base em formato de T construída em aço, com revestimento em ABS ou material 

superior, com movimentação da base realizada através de rodízios; A fixação do 

equipamento deverá ser através de trava acionada por pedal, com sapatas de 

apoio de borracha para garantir maior fixação ao piso. Colunas com guias com 

revestimento em aço inoxidável. Chassi do tampo com revestimento em aço 
inoxidável, dividido em no mínimo 04 seções: cabeceira, dorso do tampo, assento 

do tampo e pernas. Réguas em aço inox para colocação de acessórios. Tampo 
radio transparente para uso de intensificador de imagem (RX) em toda sua 
extensão, dividido em 04 seções: cabeceira, dorso, assento e pernas. Os 
movimentos de Trendelemburg, reverso de Trendelemburg, lateral esquerdo, 
lateral direito, dorso, pernas e renal deverão ser acionados por manivelas 
removíveis localizadas nas laterais ou cabeceira da mesa ou pneumaticamente. 
Capacidade de peso de 200 Kg. Acessórios: deverão acompanhar a mesa no 
mínimo os seguintes acessórios: 01 jogo de colchonetes em PU, 01 arco de 
narcose, 01 par de suportes para apoio de ombros e 01 par de suportes de braços. 
Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. 

47 MESA DE EXAMES 

UNID 03 R$ 2.938,00 R$ 8.814,00 

Especificação: 
Mesa, estrutura: ferro, material leito: madeira, acabamento superficial material 
leito: espuma alta densidade, revestido courvin preto, movimento: assento fixo, 
encosto e apoio pernas reclináveis, caracteríscas adicionais: regulagem do dorso, 
suporte colposcópio, material porta-coxa: porta-coxas estofado, revesmento 
porta-coxa: courvin, componentes adicionais: armário com 3 gaveteiros internos 
e 1 porta, dimensões: 1,80 x 0,60 x 0,80m aproximados Produto de alta resistência 
e durabilidade. Comprimento de 1,80m x largura 0,50m x altura de 0,80m. 
Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite-se variação 
de até 10% nas medidas apresentadas. 

48 MESA DE KANAVEL , 

UNID 01 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 
Especificação: 
Mesa com estrutura em aço com acabamento em pintura epoxi, tampo revestido 

em fórmica ou madeira, com exercitadores para os dedos, rotos com apoio para 
ante braço, rolo de 3 estágios com regulagem de resistência ao giro, 6 pesos dos 
exercitadores, medidas aproximadas: 0,5m x 0,9m x 0,9m 

49 
4 

MESA ORTOSTATICA 

UNID 01 

\ 

R$ 6.686,00 R$ 6.686,00 

Especificação: 
Mesa construída em estrutura tubular de aço com acabamento em pintura 
eletrostática ou similar, montada sobre rodízios, com sistema de freios. Tampo 
com regulagem de altura e sistema de inclinação elétrica de 0 grau a 90 graus 
realizada por meio de controle remoto de fio, com sistema anti-quedas. Encosto 
estofado de densidade mínima de 33 e revestimento em material courvim ou 
similar. Capacidade de carga de no mínimo 110 quilos. Possuir base de apoio para 
os pés. Deve acompanhar: 01 jogo de faixas para fixação do paciente, 01 apoio 
estofado de cabeça, 01 apoio estofado de tronco, 01 apoio estofado de quadril, 
01 par de bloqueadores para joelhos e mesa removível de atividades, todos com 
regulagem de altura e/ou largura. Alimentação elétrica: 110 wts. 

50 MESA PARA COMPUTADOR 

UNID 04 R$ 499,00 R$ 998,00 

Especificação: 
Mesa para computador em mdpf com borda de pvc T- vazado, com tampo em 
malaminico/mdf 15mm e borda de 15mm, medindo (CXPXA) 1,20X0,60X0,74 M 
com gaveteiro de 02 gavetas, Medindo (CXPXA) 0,33X0,36X0,22 M, com suporte 

 para CPU, suporte deslizante para teclado. 
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51 NEGATOSCÓPIO 

UNID 01 R$ 1.144,00 R$ 1.144,00 

Especificação: 
02 corpos destinado a simples visualização ou para fins de diagnóstico de imagens 

analógicas ou digitais; construído em chapa de aço com molduras e canaletas em 

aço inoxidável; pintado eletrostaticamente na cor branca; parte frontal em acrílico 

translúcido branco leitoso; iluminação através de duas lâmpadas fluorescentes de 

no mínimo 15W - 6500k por corpo; acionamento por reatores eletrônicos de alto 

fator de potência; luminância aproximada de 2000 nits; acendimento individual 

para cada corpo através de interruptor; Tensão de 220V - 60Hz - Plugue macho no 

novo padrão da ABNT 14136:2002; dimensões externas aproximadas: 730 x 100 x 

490mm. Dimensões aproximadas da área de leitura: 720 x 420mm. Devem 
acompanhar 2 parafusos e 2 buchas nº 6 para instalação em parede. Garantia 

mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no 
Ministério da Saúde ou cópia do ato que o isenta tal produto do registro. 

52 POLTRONA HOSPITALAR 

UNID 10 R$ 1.631,0 R$ 16.310,00 

Especificação: 
Poltrona hospitalar reclinável , com as seguintes características técnicas: Estrutura 
em aço/ferro pintado: acabamento em pintura eletrostástica a pó; reclinável 
através do sistema articulado com dois estágios, sendo acionado pelo movimento 
do corpo com dois estágios, : 1 1.0000 estofado em espuma de alta densidade 
revestida por courvin; movimentos simultâneos do encosto e do descansa-pés, 
capacidade para até 120Kgs. 

53 RAMPA PARA ALONGAMENTO 

UNID 04 R$ 133,00 R$ 532,00 
Especificação: 
Rampa com formato de cunha, construída em madeira marfim ou similar com 
base e piso revestido em material emborrachado antiderrapante. Dimensões 
aproximadas (AxLxB):20 x 30 x 40cm. 

54 SELADORX 

UNID 01 R$ 1.159,00 R$ 1.159,00 

Especificação 
Seladora embalagem, material: chapa metálica, voltagem: 220 v, funcionamento: 
à pedal, aplicação: vedação embalagens pláscas, caracteríscas adicionais: sistema 
solda única através de fita cromo níquel, acabamento superficial: pintura 
eletrostáca, potência: 25 w, comprimento selagem: 250 mm. Manual - Pedal. 
Grau Cirúrgico. Controle de temperatura digital Garantia mínima de 12 meses 
contra defeito de fabricação. 

55 SIMETRÓGRAFO 

UNID 01 R$ 954,00 R$ 954,00 

Especificação: 
Fabricado em alumímio anodizado, tornando o produto leve e muito resistente. 
Acompanha plataforma com nivelamento dos pés para manter o avaliado nivelado 
durante a avaliação o possui números na parte superior e letras na lateral, 
facilitando as interpretações do avaliador. 
Dimensões equip aberto: Altura 2m x Larguralm; equipamento dobrado: Altur 
a lmxlarguralm. Apresentar certificado Anvisa 

56 SISTEMA DE CAMPO LIVRE 

UNID 01 R$ 6.257,00 R$ 6.257,00 

Especificação: 
Campo Livre Estéreo, intensidade até 120 dB NPS, Amplificador sonoro, 
Acabamento em metal, Duas saídas acústicas, Permite calibração conforme 
norma ISO-389-7, Dois potenciômetros para calibração, Baixa Distorção 
Harmônica, Acompanha caixas acústicas e cabo,Ligado em 110v 

57 SUPORTE DE HAMPER 
UNID 01 R$ 500,00 R$ 500,00 Especificação: 

Armação em tubo quadrado de aço inox 20X20X1,2MM base dotada de três 
rodízios de DE 50MM emborrachado. Acompanha saco de algodão cru. Ì 

58 TENS/FES: ,~ L i"
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Especificação: 

UNID 01 R$ 1.573,00 R$ 1.573,00 

Tecnologia de operação microcontrolada; Corrente TENS, FES e Russa; Display 
gráfico de LCD azul, com 128 x 64 pixels; Graduação do tempo de subida, descida, 
ON e OFF de cada onda na corrente FES; Cinco protocolos de tratamento com 

corrente FES; Vinte e cinco protocolos de tratamento com corrente TENS; Timer 
ajustável de 1 a 60 minutos; 4 canais de saída com variação independente de 
frequência e amplitude; Potência de entrada-consumo máximo: 20 Va; 
Intensidade de corrente máxima por canal com carga resistiva de 1000 ohms 
(quando R= 250 Hz e T= 500 useg): Modo TENS normal e FES sync: 250 mA pico a 

pico por canal; Faixa de frequência de repetição de pulso (R) para TENS e FES: 
variável de 0,5 a 250Hz; Modulação em trens de pulso - BURST (modo TENS): 7 

pulsos correspondentes a ciclo ON de 25 mseg e ciclo OFF de 475 mseg (2 Hz); ON 
Time (FES): variável de 1 a 60 segundos; OFF Time (FES): variável de 1 a 60 
segundos; RISE Tempo de subida do trem de pulso (FES): variável de 1 a 9 
segundos; DECAY Tempo de descida do trem de pulso (FES): variável de 1 a 9 
segundos. 

59 TURBILHAO 

UNID 01 R$ 11.480,00 R$ 11.480,00 

Especificação: 
Capacidade para 90 litros, Fluxo de água: 220 litros por minuto, Alimentação 
elétrica: 110Vac (monofásico) 220Vac (monofásico), Freqüência de operação: 
60Hz / 50Hz (sob encomenda), Consumo máximo: 800 VA, Motor: 1/2 HP 3450 
RPM (permanentemente lubrificado), Proteção contra choque elétrico: Classe 
(,Grau de proteção da parte aplicada: Tipo B,Sistema de segurança composto por 
disjuntor diferencial (proteção contra risco de choque elétrico), protetor térmico 
e fusível (proteção do motor).Acompanha Turbina atual Tanque: 0,70x0,40x0,50m 
(CxLxA) Turbina:0,89x0,27m (Axe) , Peso líquido: 24Kg (aproximadamente) 

60 ULTRASSOMJPARA FISIOTERAPIA 

Especificação: 

UNID 01 R$ 1.748,00 R$ 1.748,00 
Tela em LCD azul; Dimensões: 31.5 cm x 37.5 cm x 12.5 cm (C x L x A) Peso: 2.4 kg 
Ultrassom com frequência de 1 e 3 MHz; Mode de emissão: Contínuo e 
pulsado.Canais de saída para eletro estimulação: 3 canais independentes em 
amplitude; Potência de entrada - consumo máximo: 250 VA. 

134 R$ 299.914,00 

2.1. Na constituição federal dentre os direitos fundamentais previstos, o direito ã saúde figura 

entre os mais debatidos. Portanto os serviços e ações de saúde precisam ser prestados 

integralmente. A motivação inicial desta aquisição parte do Fundo Municipal de Saúde. A 

aquisição dos equipamentos a serem licitados destinam-se ao Hospital Municipal e visam 

oportunizar uma reestruturação e melhoria dos trabalhos realizados, garantindo conforto e 

segurança à população usuária do Sistema Único de Saúde — SUS, durante a assistência à 

saúde. Devido ao crescimento da demanda por serviços na área da saúde nos últimos anos, o 

município de Jacundá, buscando a melhoria constante do atendimento ofertado aos pacientes 

Rua Pinto Silva, S/N — Centro Administrativo - Jacundá 
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do SUS necessita adquirir mais equipamentos. Tal aquisição se faz necessária, em 

virtude dos equipamentos ora pleiteados. serem extremamente necessários a um atendimento 

de qualidade/segurança. O quantitativo encaminhado está de acordo com os parâmetros 

determinados pelo Ministério da Saúde na legislação em vigor. Não se faz necessária a 

realização de pesquisas de preço de mercado, pois a aquisição dos objetos do processo 

licitatório advém de recebimento de Emenda Parlamentar, visto que o recurso da mesma é 

com base na estimativa de preços apresentadas nas proposta que utilizam como referência o 

SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério 

da Saúde, composta pela RENEM que é a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais 

Permanentes financiáveis para o SUS, bem como o PROCOT - Programa de Cooperação 

Técnica. um banco de dados do Ministério da Saúde, que contem informações de pregões 

presenciais e eletrônicos, cotações de fornecedores especializados, além de pesquisas em 

sistemas com estimativas de preços de tecnologias médicas. Esta solicitação irá oportunizar 

aos servidores melhores condições de trabalho no atendimento á população através de uma 

reestruturação e melhoria dos equipamentos utilizados nos atendimentos realizado 

2.2. Neste caso vale ressaltar que o Fundo Municipal de Saúde, necessita adquirir estes 

equipamentos que são objetos de emenda parlamentar e que servirão para equipar o Hospital 

Municipal que atende diuturnamente as mais diversas patologias., hospital este que 

brevemente estará em uma nova estrutura de física de mil e quatrocentos metros quadrados 

e que com estes equipamentos aumentará qualitativa e quantitativamente o atendimento 

prestado. 

Este aparelhamento do Hospital Municipal Maria Cecilia de Oliveira na nova estrutura é 

extremamente necessário e de fundamental importância na prestação destes atendimentos. 

RIGA OLS DA ~MPFcE 

DO FORNECIMENTO E/OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

3.1. O Prazo de entrega dos bens/itens são de 15 (quinze) dias úteis. contados do 

recebimento da ordem de compras emitidas pelo Fundo Municipal de Saúde. 

3.2. As entregas dos produtos licitados deverão ser realizadas de forma parcelada, ao Fundo 

Municipal de Saúde. os pedidos para entrega serão realizados conforme necessidade da 

mesma: 

3.3. Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 

Rua Pinto Silva, S/N -. Centro Administrativo - Jacundá 
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verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de 

Referência e na proposta: 

3.4. Os produtos poderão ser rejeitados; no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

substituídos no prazo de 2(dois) dias, a contar da notificação da contratada» às suas custas.. 

sem prejuízo da aplicação das penalidades:: 

3.5. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 03 (três) dias, contados do 

recebimento provisório» após a verificação das condições que se apresentam» qualidade e 

quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado: 

3.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato: 

3.7. A estimativa da quantidade acima especificado» não configura responsabilidade da 

CONTRATANTE em contratá-la, pois a efetiva contratação será em função da necessidade. da 

demanda e das metas estabelecidas no planejamento anual, que poderá ser reduzida ou 

aumentada. não estando este adstrito a qualquer consumo ou cota mínima, sendo a quantidade 

acima exposta mera estimativa: 

3.8. Todos os produtos fornecidos deverão ser novos» sem uso e de primeira linha, com ótima 

qualidade, caso contrário serão devolvidos. 

4.1. O local de entrega dos produtos será na Rua Aiacid Nunes n° 883. bairro Centro, 

Jacundá CEP: 68590-000, nos horários de atendimento: Segunda a sexta de 08 às 17:0011. 

4.2. Efetuar a entrega dos equipamentos de acordo com as especificações técnicas e 

demais condições estipuladas neste Edital e na proposta comercial apresentada» não se 

admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros o tenham adulterado ou 

fornecido o mesmo fora dos padrões exigidos. 

4.3. Assurnir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação desta Licitação: 

Rua Pinto Silva, S/N — Centro Administrativo - Jacundá 
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5.1. O prazo legal de garantia técnica será de 90 dias, tratando-se de fornecimento de 

produtos duráveis (art. 26. I e II do CDC). Deverá ser acrescido ao prazo da garantia legar. a 

garantia contratual de 640 dias. 

5.2. Oferecer garantia contra defeito pelo prazo mínimo de 01 9um) ano, contados a partir 

da efetiva entrega: reparar. corrigir, remover, as suas expensas, no todo ou em parte o material 

em que se verifique danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a substituição 

do mesmo, no prazo de 03 (três) dias, contados da notificação; 

5.3. Havendo nos objetos citados neste termo qualquer especificação que os direcione para 

determinada marca, serão aceitos similares de igual ou superior desempenho. Esta verificação 

será feita no momento da análise dos catálogos 

5.4. Para todos os produtos deste edital será exigido da empresa vencedora do certame o 

envio de catálogos dos produtos. Estes deverão ser do fabricante do produto. Nos catálogos 

deverão aparecer de forma clara e objetiva as especificações técnicas dos produtos ou dos 

componentes do equipamento. Os mesmos poderão ser enviados por fax, por email ou via 

correio. Somente após o recebimento e análise destes catálogos é que o produto será 

adjudicado á empresa vencedora do certame. Caso a empresa vencedora do certame não 

envie o catálogo no período estipulado, poderá a mesma ser desclassificada face a ausência 

de informações sobre o produto 

5.5. Também poderá ser solicitado da empresa vencedora do certame a apresentação de 

amostras dos produtos ofertados, quando estas forem necessárias para a completa avaliação 

do produto. 

5.6. Para todos os prazos de validade e de garantia dos objetos solicitados neste termo, 

serão considerados os informados pelo fabricante dos produtos 

~s t 

6.1. Deverá ser informada na proposta escrita: 

-A marca 

-Prazo de garantia, confcrme termo de referência 

-O modelo 

Rua Pinto Silva, S/N — Centro Administrativo - Jacundá 
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6.2. Todas as características descritas peias licitantes devem guardar 

compatibilidade com as especificações exigidas neste instrumento convocatório, devendo o 

produto ou componente ofertado ser claramente descrito de forma visual e/ou escrita. 

6.3. As características devem ser comprovadas através de documentos de domínio público 

emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais.. fichas de especificação técnica ou 

páginas da internet impressas. 

6.4. Caso, durante a instalação do produto. seja observada alguma não conformidade. a 

Contratada deverá adotar as medidas para a regularização dos mesmos. 

6.5. Todos os acessórios e partes que integram o modelo ofertado, bem como os itens 

exigidos para o conjunto, devem ser listados e embalados em conjunto com cada equipamento. 

6.6. Não serão aceitos volumes contendo apenas um tipo de acessório em quantidade para 

todos os equipamentos pedidos. 

6.7. A instalação, calibração e aferição do equipamento é de responsabilidade da Contratada. 

sem ônus para o Contratante. estando inclusa a substituição do mesmo. se for o caso, 

independentemente do local de instalação. A instalação será de responsabilidade da 

Contratada, ne presença de um preposto do contratante. 

6.7. A instalação compreende: A conferência de partes e peças, montagem do equipamento, 

a realização de testes finais, ajuste e calibração que coloquem o equipamento em completo 

funcionamento. 

7, .3USTIFICA1i~A: PARA DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL. 

7.1. Sabendo que o objeto licitado possui natureza especial, cujo fornecimento exige 
adequação logística por parte do licitante, bem como questões de aspecto regulatório, é 
essencial que o mesrrie comprove que é capaz de cumprir com a entrega do quantitativo 
colocado neste 

8. OBRIGAÇÕES E~DIREITO: ;AC31'ENT!DA`C 

8.1. Comunicar a empresa vencedora toda e quaisquer ocorrências relacionadas com a 
aquisição dos equipamentos; 

8.2. Efetuar o pagamento a empresa em até 30 (trinta) dias após a entrega dos equipamentos. 
observada sua aceitabilidade, através de crédito em conta corrente mediante apresentação da 
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Nota Fiscal devidamente atestada pelo responsável da unidade requisitante 
acompanhadas obrigatoriamente da CND do INSS e CRF do FGTS ou recibo; 

8.3. Rejeitar, no todo ou em parte, o equipamento que a empresa vencedora entregar fora 
das especificações do Edital e da sua proposta comercial; 

OBS: Os equipamentos ofertados neste certame deverão atender as características e 
especificações contidas na planilha detalhada de acordo com o item 1 deste Termo. sob pena 
de automática desclassificação da proposta. 

~~~~~ ~: w h ~v~ 
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9.1. Após os bens serem recebidos definitivamente, a CONTRATADA deverá apresentar a 

nota fiscal ao Fiscal do Contrato ou do responsável pelo recebimento dos produtos.. para que o 

mesmo possa atesta-la e encaminha-la para o competente; 

9.2. Junto ao atesto será aposta a data e as ressalvas se houver; 

9.3. O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias da abertura do Processo de Pedido 
de Pagamento; 

9.4. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária 

em conta corrente por ela indicada; 

9.5. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida á CONTRATADA para retificação e 

reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem acima que 

recomeçará a ser contado integralmente a partir de sua reapresentação; 

9.6. O pagamento fica condicionado á prova de regularidade fiscal com as fazendas nacional, 

estadual e municipal, além da Previdência Social e junto ao FGTS (CRF e CNDT). 

10. CONTROLE E EXECUÇÃO!;; 

10.1. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve perda na qualidade do produto, 

deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual;

respeitando- se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da 

Lei n° 8.666, de 1993. 

10.2. A conformidade do material a ser entregue deverá ser verificada juntamente com o 

documento da CONTRATADA que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com 

o estabelecido no Termo 

10.3. A fiscalização do produto abrange as seguintes rotinas: 

Rua Pinto Silva, S/N — Centro Administrativo - Jacundá 
e-mai!: cp;(acunda gmaiLc{.gym 



ESTADO DD PARÁ 
PREFEiTURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

C N PJ : 05.854.633/0001-80 

10.3.1. Fiscalizar e acompanhar a entrega do produto, de acordo com as obrigações 

assumidas no contrato e na sua proposta de preços. 

10.3.2. Manter contato com o preposto da empresa CONTRATADA, visando assegurar a 

entrega dos produtos contratados. 

10.3.3. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso do contrato. 

10.3.4. Cientificar o CONTRATANTE das situações irregulares no andamento dos mesmos e 

requerer as correções respectivas. 

10.3.5. Zelar pelo fiel cumprimento das obrigações contratuais. 

10.3.6. Observar os normativos do CONTRATANTE sobre gestão contratual . 

Jacundá/PA, 03 de março de 2022 

IRAI ONÇ LVES BIZARRIAS 
PORT. N 00412021-GP 

Secretária Municipal de Saúde 
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MINISTÉRIO 
DA SAÚDE 

PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE 
N°. DA PROPOSTA: 11528.843000/1210-02 

IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE 

CNPJ 
11.528.843/0001-81 

NOME DO FUNDO DE SAÚDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

Endereço Completo 
JATOBAL 
PALMARES 

EA 
MUNICIPAL 

Tipo 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

CEP 
68.590-000 

UF 
PA 

Município 
JACUNDA 

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA 

Recurso de Emenda Parlamentar 
ds_objeto:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 
39330006 - R$ 299.914,00 - CASSIO ANDRADE 

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S) 

Nome: HOSPITAL MUNICIPAL MARIA CECILIA DE OLIVEIRA 

Tipo Unidade: HOSPITAL GERAL 

CNPJ: 05.854.633/0001-80 CNES: 2312050 

Endereço: RUA JATOBAL - PALMARES, CEP:68590000 

OBJETO DA PROPOSTA 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL MARIA CECILIA DE OLIVEIRA CNES: 2312050 

INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA. 

ADSCRITO 

INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR. 

AMPLIAÇÃO DO ACESSO POR DEMANDA REPRIMIDA 

INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM 
SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, 
INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNÍCIPIOS ADSCRITOS. 

EM JULHO DE 2010, O MUNICÍPIO DE JACUNDÁ, NO SUDESTE PARAENSE, FOI CONTEMPLADO ATRAVÉS DA PORTARIA 1725/GM 
DE 5 DE JULHO COM A HABILITAÇÃO DE UMA UPA PORTE I. COM O ADVENTO DO DECRETO DE DOAÇÃO DAS ESTRUTURAS DA 
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO PARA OS MUNICÍPIOS, JACUNDÁ APÓS TODOS OS TRÂMITES NECESSÁRIOS E EM 
DIÁLOGO RECENTE COM OS GESTORES DE GOIANÉSIA DO PARÁ E NOVA IPIXUNA CONSOLIDOU-SE, UM OBJETIVO CONJUNTO DE 
FINALIZARMOS E COLOCARMOS EM FUNCIONAMENTO AQUELA ESTRUTURA QUE NECESSITA URGENTEMENTE SER FINALIZADA E 
APARELHADA PARA ATENDER UMA POPULAÇÃO HOJE ESTIMADA EM + OU - 150 MIL HABITANTES. PORÉM ESTES MUNICÍPIOS 
NÃO TEM A MENOR POSSIBILIDADE DE COLOCAREM AQUELA ESTRUTURA EM FUNCIONAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. 
SEGUNDO O PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE DEVE A ADMINISTRAÇÃO VOLTAR-SE EXCLUSIVAMENTE PARA O INTERESSE 
PÚBLICO, E NÃO PARA O PRIVADO, VEDANDO-SE, EM CONSEQUÊNCIA, SEJAM FAVORECIDOS ALGUNS INDIVÍDUOS EM 
DETRIMENTO DE OUTROS E PREJUDICADOS ALGUNS PARA FAVORECIMENTO DE OUTROS. O NÚCLEO DO PRINCÍPIO DA 
EFICIÊNCIA É A PROCURA DE PRODUTIVIDADE E ECONOMICIDADE, EXIGINDO-SE A REDUÇÃO DE DESPERDÍCIO DE DINHEIRO 
PÚBLICO E IMPONDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS COM PRESTEZA, PERFEIÇÃO E RENDIMENTO FUNCIONAL. FACE AO 
EXPOSTO APRESENTAMOS ESTE PROJETO VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAIS PERMANENTES PARA APARELHO 
DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA CECILIA DE OLIVEIRA QUE SERÁ TRANSFERIDO PARA UMA PRÉDIO DE MAIS DE MIL METROS 
QUADRADOS E AUMENTARÁ QUALITATIVA E QUANTITATIVAMENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNÍCIPES, QUE ESTÃO COM 
UMA DEMANDA REPRIMIDA DE GRANDES PROPORÇÕES. POR ESSE MOTIVO O MUNICÍPIO DE JACUNDÁ APRESENTA ESTE 
PROJETO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. OS EQUIPAMENTOS SOLICITADOS PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA SÃO PARA EQUIPAR A 
SALA QUE PRESTA ESTE ATENDIMENTO QUE MUITO CARECE DESTES QUE AQUI FORAM SOLICITADOS. 
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA. 

56141 

INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL 
PERMANENTE SOLICITADO. 

55900 

EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO? 
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE 
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO 
PRAZO DE GARANTIA. 

SIM 

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE 

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL MARIA CECILIA DE OLIVEIRA { 



Ambiente: Sala de Exames e Admissão de Parturientes 

Nome do Equip,4nento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Detector Fetal 2 1.640,00 3.280,00 

Característica Física Especificação 

TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY DE MESA/DIGITAL/POSSUI 

Especificação Técnica 

Nome do Equip mento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Amnioscópio 1 1.964,00 1.964,00 

Característica Física Especificação 

COMPOSIÇÃO COM 3 PONTAS EM MATERIAL ESTERELIZADO 

Especificação Técnica 

Ambiente: Área de Preparo 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Seladora / 1 1.159,00 1.159,00 

Característica Física Especificação 

TIPO/ APLICAÇÃO MANUAL/GRAU CIRÚRGICO 

Especificação Técnica 

Ambiente: Área de Recepção e Expedição de Material 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Balança Tipo Plataforma / 1 1.892,00 1.892,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR SIM 

Especificação Técnica 

Balança eletrônica com display digital, tipo plataforma. Estrutura em aço carbono e plataforma construída em aço inox e/ou aço 
carbono. Capacidade máxima de pesagem de 300Kg, divisão de pesagem de 100g. Dimensões mínimas da plataforma = L x P 
(cm) 50x50. 

Ambiente: Sala de Serviços 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Balança Antropométrica para Obesos 1 2.112,00 2.112,00 

Característica Física Especificação 

MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL/ OBESO (ATÉ 300KG) 

RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Balança Antropométrica Adulto 1 1 1.277,00 1.277,00 

Característica Física Especificação 

MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE MECÂNICA/ATÉ 150 KG 

RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Balança Antropométrica Infantil / 1 1.099,00 1.099,00 
Característica Física Especificação 

MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL/ ATÉ 16 KG 

DIMENSÕES DA CONCHA MÍNIMO 540 X 290 (MM) 

TARA POSSUI 

Especificação Técnica 

Ambiente: Posto de Enfermagem e Serviços 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 
Estetoscópio Adulto / 4 307,00 1.228,00 
Característica Física Especificação 

MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR/TIPO AÇO INOXIDÁVEL/DUPLO 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento j Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 
Esfigmomanômetro Obeso! 2 314,00 628,00 
Característica Física Especificação 

a 
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TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA (ANALÓGICO/NYLON 

t 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Esfigmomanômetro Adulto ( 3 201,00 603,00 

Característica Física Especificação 

TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON 

Especificação Técnica 

Ambiente: Box de Terapia 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Banho de Parafina 1 1.438,00 1.438,00 

Característica Física Especificação 

CAPACIDADE MÍNIMO DE 8KG 

CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Bicicleta Ergométrica Vertical / l 1 3.989,00 3.989,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR SIM 

Especificação Técnica 

Funções mínimas no Painel: Display com informações de RPM, tempo, velocidade, distância, pulso e calorias. Programas: mínimo 
de 8 programas pré-definidos, com regulagem de esforço . Sensor cardíaco: Hand Grip. Equipamento Eletromagnético. Assento 
com ajuste de altura, pedais com cinta para os pés. Guidão ergonômico e emborrachado. Peso do usuário de no mínimo 120 kg. 
Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. 

Nome do Equipamento 
~ 

Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Espaldar em Madeira (Barra/ Escada de Ling) 1 988,00 988,00 

Característica Física Especificação 

MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA 

REGULAGEM SIM 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Mesa Ortostática ! 1 6.686,00 6.686,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR SIM 

Especificação Técnica 

Mesa construída em estrutura tubular de aço, montada sobre rodízios, com sistema de freios. Tampo com regulagem de altura e 
sistema de inclinação elétrica, encosto estofado . Capacidade de carga de no mínimo 110 quilos. Deve acompanhar 01 jogo de 
faixas para fixação do paciente, 01 apoio estofado de cabeça, 01 apoio estofado de tronco, 01 apoio estofado de quadril, mesa 
removível de atividades. 

Nome do Equiparr1ento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

TENS e FES I 1 1.573,00 1.573,00 

Característica Física Especificação 

NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 
Aparelho para Fisioterapia por Microondas 1 5.078,00 5.078,00 
Característica Física Especificação 

ELETRODOS POSSUI 

MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUO E PULSADO 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 
Laser para Fisioterapia I 2 5.503,00 11.006,00 
Característica Física Especificação 

CANETA POSSUI 01 CANETA 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 
Aparelho para Fisioterapia por Ondas Curtas / 1 6.245,00 6.245,00 

~~ 
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Característica Física 

x 

Especificação 

MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUO E PULSADO/ DIGITAL 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Mesa de Kanavel l 1 1.200,00 1.200,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR SIM 

Especificação Técnica 

Estrutura em aço com acabamento sintético, tampo revestido em fórmica ou em madeira, contem exercitadores para dedos, rotos 
com apoio para antebraço e rolo de 3 estágios, ambos com regulagem de resistência ao giro dos pesos dos exercitadores. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Rampa para Alongamento ` 
4 2 133,00 266,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR SIM 

Especificação Técnica 

Rampa com formato de cunha, construída em madeira marfim ou similar com base e piso revestido em material emborrachado 
antiderrapante. Dimesões aproximadas (AxLxB): 20 x 30 x 40cm. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Ultrassom para Fisioterapia / 1 1.748,00 1.748,00 

Característica Física Especificação 

FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ 

TELA LCD POSSUI 

MODO DE EMISSÃO/ OPERAÇÃO CONTÍNUO E PULSADO 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Aparelho de Luz Infravermelho 2 524,00 1.048,00 

Característica Física Especificação 

TIPO PORTÁTIL 

SUPORTE COM RODÍZIOS POSSUI 

ILUMINAÇÃO 150 W 

Especificação Técnica 

Nome do 
Equipamentg 

Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Esteira Ergométrica / 1 4.827,00 4.827,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR SIM 

Especificação Técnica 

Esteira ergométrica para exercícios de reabilitação física. Motor de no mínimo 2,0 HP. Inclinação manual. Velocidade mínima: 12 
km/h. Sensor de batimento cardíaco hand grip. Lona com medidas aproximadas de: 120 x 38 cm. Monitor de LCD. Mínimo de 3 
programas automáticos de velocidade e inclinação. Funções do painel: tempo, distância, velocidade, calorias e batimento cardíaco. 
Peso suportado: 100 kg. 

Ambiente: Sala de Preparo de Pacientes(Consulta de Enf.,Triagem,Biometria) 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

4 Escada com 2 degraus / 1 288,00 288,00 

Característica Física Especificação 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Armário / 1 949,00 949,00 
Característica Física Especificação 

MATERIAL DE CONFECÇÃO/DIMENSÕES/ PRATELEIRAS/CAPACIDADE 
MÍNIMA DA PRATELEIRA 

AÇO/ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 
110 CM/03 OU 04/40KG 

Especificação Técnica 

Ambiente: Sala de Curativos/Suturas e Coleta de Material 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 
r Foco Refletor Ambulatorial / 2 483,00 966,00 

Característica Física Especificação 
ILUMINAÇÃO LED 

HASTE 1 FLEXÍVEL 

~z G 



Especificação Técnica 

Y 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Mesa Auxiliar 
/ 1 588,00 588,00 

Característica Física Especificação 

DIMENSÕES/MATERIAL DE CONFECÇÃO DE 40X40X80CM A 40X60X80CM/AÇO INOXIDÁVEL 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Carro de Curativos 2 1.459,00 2.9 18,00 

Característica Física Especificação 

MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL / BALDE E BACIA 

Especificação Técnica 

Ambiente: Sala para Exame Indiferenciado 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Mesa de Exames 1 2.938,00 2.938,00 

Característica Física Especificação 

ESTRUTURA/MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO/MADEIRA-MDF 

Especificação Técnica 

Ambiente: Enfermaria de Criança 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

, Poltrona Hospitalar ` 10 1.631,00 16.310,00 

Característica Física Especificação 

MAT. DE CONFECÇÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO KG/AC ONAMENTO MAONUA 
OFADO COURVIN/ATÉ 120 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

4 Berço Hospitalar com Grades / 5 3.126,00 15.630,00 

Característica Física Especificação 

CABECEIRA/PESEIRA /COLCHÃO POSSUI/POSSUI/POSSUI 

MOVIMENTO FAWLER/GRADES LATERAIS MECÂNICO POR MANIVELAS / MÓVEIS 

Especificação Técnica 

Ambiente: Enfermaria de Adulto 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Escada com 2 degraus 5 288,00 1.440,00 

Característica Física Especificação 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

[ Cadeira de Banho/ Higiênica 5 428,00 2. 140,00 

Característica Física Especificação 

MATERIAL DE CONFECÇÃO/ESTRUTURA/CAPACIDADE/COLETOR AÇO/FERRO PINTADO/FIXA/ATÉ 100 KG/SEM COLETOR 

APOIO DO BRAÇO POSSUI 

APOIO PÉS POSSUI 

Especificação Técnica 

Ambiente: Área de Indução Anestésica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 
Carro Maca Simples 2 3.731,00 7.462,00 
Característica Física Especificação 

MATERIAL DE CONFECÇÃO/GRADES LATERAIS AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMINIO/ POSSUI 

Especificação Técnica 

Ambiente: Área para Armazenagem e Controle 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 
Impressora Laser (Comum) i 2 1.698,00 3.396,00 
Característica Física Especificação 

ss 



ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; 
resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; 
capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 
10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou 
recondicionamento garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Mesa para Computador / 2 499,00 998,00 

Característica Física Especificação 

MATERIAL DE CONFECÇÃO/GAVETAS MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DE 01 A 02 GAVETAS 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Computador (Desktop-Básico) ' 1 4.108,00 4.108,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que 
possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 
8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. 
A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. 
Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá 
ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. 
Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de 
gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. 
Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema 
operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos 
deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão 
ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Ambiente: Área para Dispensação 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Estante 10 566,00 5.660,00 

Característica Física Especificação 

MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS/REFORÇO AÇO/FERRO PINTADO/DE 101 A 200 kg/POSSUI 

Especificação Técnica 

Ambiente: Sala de Exames e Terapias de Ultra-sonografia 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 
Mesa de Exames í' 1 2.938,00 2.938,00 
Característica Física Especificação 

ESTRUTURA/MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO/MADEIRA-MDF 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 
Escada com 2 degraus - _ 1 288,00 288,00 
Característica Física Especificação 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento '% Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 
Ar Condicionado x 2 1.733,00 3.466,00 
Característica Física Especificação 

TIPO SPLIT 

CAPACIDADE/CICLO 9.000 A 12.000 BTUs/QUENTE E FRIO 

Especificação Técnica 

Ambiente: Sala de Audiometria 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 
Computador (Desktop-Básico) 1 4.108,00 4.108,00 
Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que 
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possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 
8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. 
A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. 
Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá 
ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. 
Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de 
gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. 
Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema 
operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos 
deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão 
ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento / Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

t Cabine Audiométrica ✓ 1 6.922,00 6.922,00 

Característica Física Especificação 

DIMENSÕES EXTERNAS MÍNIMAS (L X C X H) 1,1 X 1,1 X 2,0 (METROS) À 2,0 X 2,0 X 2,0 (METROS) 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Imitanciômetro 1 17.434,00 17.434,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR SIM 

Especificação Técnica 

O equipamento deve realizar testes em adulto, criança e recém- nascido. Modo de funcionamento manual e automático. Deve 
determinar o limiar do aparecimento dos reflexos ipsi e contralaterais, ser multifrequencial. Deve realizar Teste Função Tubária, 
aproximadamente 200 daPa, Tone Decay (prova de fadiga auditiva) de no mínimo 1.000, 2.000, 3.000 Hz. Deve possuir display em 
LCD, armazenamento de dados e impressora. Deverá acompanhar o equipamento os acessórios necessários para o seu 
funcionamento. 

Nome do Equipamento / Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Impressora Laser (Comum) / 1 1.698,00 1.698,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; 
resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; 
capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 
10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou 
recondicionamento garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Sistema de Campo Livre 1 6.257,00 6.257,00 

Característica Física Especificação 

COMPOSIÇÃO COM TESTE SUZUKI E OGIBA 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Audiômetro 1 16.135,00 16.135,00 
Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR SIM 

Especificação Técnica 

Audiômetro com display de cristal líquido com 2 canais independentes. Interface para computador; Saída auxiliar para gravador ou 
aparelho de CD; Saída para campo livre; Faixa de frequência de 8000Hz ou superior; Deve realizar no mínimo os testes 
supralimiares de Balanceamento Binaural Alterado (ABLB). Possuir todos os itens necessários para o funcionamento do 
equipamento. 

Ambiente: Sala de Eletrocardiografia - ECG 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 
Mesa de Exames .,. 1 2.938,00 2.938,00 
Característica Física Especificação 

ESTRUTURA/MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO/MADEIRA-MDF 

Especificação Técnica 

Ambiente: Sala Média de Cirurgia ( geral ) 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

[ Negatoscópio ' 1 1.144,00 1.144,00 
Característica Física Especificação 

TIPO 02 CORPOS 

Especificação Técnica 
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Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Criocautério 1 3.621,00 3.621,00 

Característica Física Especificação 

TIPO/APLICAÇÃO NITROGÊNIO/DERMATOLÓGICO 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Aspirador de Secreções Elétrico Móvel , 1 4.475,00 4.475,00 

Característica Física Especificação 

FLUXO DE ASPIRAÇÃO/VÁLVULA DE 
SEGURANÇA/FRASCO/BATERIA/SUPORTE C/RODÍZIOS 

DE 15 A 30 LPM/POSSUI/TERMOPLÁSTICO OU 
VIDRO BIVOLT/NÃO POSSUI POR SER 
PORTÁTIL A 

ATÉREGÁVEL 
TÉ 3,5 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento . Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Carro de Emergência / 4 
1 4.283,00 4.283,00 

Característica Física Especificação 

RÉGUA DE GASES NÃO POSSUI 

GAVETAS NO MÍNIMO 3 

RÉGUA DE TOMADAS COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M 

TÁBUA DE MASSAGEM POSSUI 

SUPORTE PARA CILINDRO POSSUI 

SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI 

SUPORTE DE SORO POSSUI 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Maca de Transferência (dois carros) / 1 5.184,00 5.184,00 

Característica Física Especificação 

ESTRUTURA/ LEITO AÇO INÓX/ AÇO INÓX 

GRADES LATERAIS POSSUI 

SUPORTE DE SORO POSSUI 

Especificação Técnica 

Ambiente: Sala de Parto Normal 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Carro de Emergência 1 4.283,00 4.283,00 

Característica Física Especificação 

RÉGUA DE GASES NÃO POSSUI 

GAVETAS NO MÍNIMO 3 

RÉGUA DE TOMADAS COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M 

TÁBUA DE MASSAGEM POSSUI 

SUPORTE PARA CILINDRO POSSUI 

SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI 

SUPORTE DE SORO POSSUI 

Especificação Técnica 

Ambiente: Sala de Parto Cirúrgico/Curetagem 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Mesa Cirúrgica Mecânica 1 30.250,00 30.250,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR SIM 

Especificação Técnica 

Base em formato de T construída em chapa de aço, com revestimento em ABS ou material superior, com movimentação da base 
realizada através de rodízios. A fixação do equipamento deverá ser através de trava acionada por pedal, com sapatas de apoio de 
borracha para garantir maior fixação ao piso. Coluna com guias com revestimento em aço inoxidável. Chassi do tampo com 
revestimento em aço inoxidável, dividido em no mínimo 04 seções: cabeceira, dorso do tampo, assento do tampo e pernas. 
Réguas em aço inox para colocação de acessórios. Tampo radio transparente para uso do intensificador de imagem, RX em toda 
sua extensão, dividido em 04 seções: cabeceira, dorso, assento, pernas. Os movimentos de trendelemburg, reverso de 
trendelemburg, lateral esquerdo, lateral direito, dorso, pernas e renal deverão ser acionados por manivelas removíveis localizadas 
nas laterais ou cabeceira da mesa ou pneumaticamente. Capacidade de peso de no mínimo 200 Kg. Acessórios: Deverão 
acompanhar a mesa no mínimo os seguintes acessórios: 01 Jogo de colchonetes em PU; 01 Arco de narcose; 01 Par de Suportes 
para apoio de ombros; 01 Par de Suportes de braços. 

Ambiente: Área de Recepção de Parturientes 

Nome do Equipamento I Qtd. I Valor unitário (R$)i Valor total (R$) 
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Ar Condicionado 2 1.733,00 3.466,00 

Característica Física Especificação 

TIPO SPLIT 

CAPACIDADE/CICLO 9.000 A 12.000 BTUs/QUENTE E FRIO 

Especificação Técnica 

Ambiente: Sala para Turbilhão 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Turbilhão 1 11.480,00 11.480,00 

Característica Física Especificação 

INDICAÇÃO MEMBROS SUPERIORES 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Cadeira para Turbilhão / 1 986,00 986,00 

Característica Física Especificação 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

TIPO RODÍZIOS E ASSENTO REGULÁVEL 

REGULAGEM DE ALTURA POSSUI 

Especificação Técnica 

Ambiente: Salão para Cinesioterapia e Mecanoterapia 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Escada Linear para Marcha (sem rampa) 1 1 1.596,00 1.596,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR SIM 

Especificação Técnica 

Escada linear para marcha sem rampa construída em madeira envernizada, corrimãos duplos para adultos e crianças. Degraus e 
plataforma revestidos com material sintético antiderrapante. Dimensões aproximadas: 158,0 cm x 84,0 cm x 120,0 cm 
(comprimento x largura x altura). 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Simetrógrafo 1 954,00 954,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR SIM 

Especificação Técnica 

Portátil com estrutura em alumínio anodizado ou similar, dobrável com dispositivo para nivelamento dos pés. Possui núemros na 
parte superior e letras na lateral. Dimensões mínimas (aberto): 2 x 1 m. Dimensões mínimas (fechado): 1 x 1 m. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Elevador para Transposição de Leito 1 7.789,00 7.789,00 

Característica Física Especificação 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO OU ALUMÍNIO 

COMPOSIÇÃO ATÉ 200 KG/ELÉTRICO 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

I Rampa para Alongamento 2 133,00 266,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR SIM 

Especificação Técnica 

Rampa com formato de cunha, construída em madeira marfim ou similar com base e piso revestido em material emborrachado 
antiderrapante. Dimesões aproximadas (AxLxB): 20 x 30 x 40cm. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

d Aparelho para Tração Ortopédica 2 243,00 486,00 
Característica Física Especificação 

TIPO CERVICAL PORTA/PAREDE 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 
Dinamômetro 1 1.411,00 1.411,00 
Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR SIM 

Especificação Técnica 

:U 
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Manual portátil, capacidade mínima de 50 kgf, divisões 500 gf, fabricado em aço, mostrador tipo relógio por leitura simples e 
direta. 

Ambiente: Área para Execução dos Serviços Administrativos, Clínicos, de Enfermagem e Técnico 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Mesa para Computador - ' 2 499,00 998,00 

Característica Física Especificação 

MATERIAL DE CONFECÇÃO/GAVETAS MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DE 01 A 02 GAVETAS 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax opcional)] 3 2.494,00 7.482,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor 
monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; 
resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; 
capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e 
WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Arquivo i 2 802,00 1.604,00 

Característica Física Especificação 

MATERIAL DE CONFECÇÃO/GAVETAS/DESLIZAMENTO DA GAVETA AÇO/ DE 3 A 5 GAVETAS/TRILHO TELESCÓPICO 

Especificação Técnica 

Ambiente: Área para Atendimento ao Público 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Longarina 3 651,00 1.953,00 

Característica Física Especificação 

MATERIAL DE CONFECÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO/ NÚMERO DE 
ASSENTOS 

POLIPROPILENO/03 LUGARES 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Impressora Laser (Comum) / 2 1.698,00 3.396,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; 
resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; 
capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 
10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou 
recondicionamento garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Cortina de Ar ¡ 3 645,00 1.935,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR SIM 

Especificação Técnica 

Cortina de ar com controle remoto, vazão mínima de 1750m3/h, largura entre 90 e 150cm. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Computador (Desktop-Básico) % 2 4.108,00 8.216,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que 
possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 
8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. 
A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. 
Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. 0 adaptador de vídeo integrado deverá 
ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. 
Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de 
gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. 
Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema 
operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos 
deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão 
ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 



Ambiente: Vestiário Central para Funcionários e Alunos 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Suporte de Hamper / 1 500,00 500,00 

Característica Física Especificação 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Armário i 3 949,00 2.847,00 

Característica Física Especificação 

MATERIAL DE CONFECÇÃO/DIMENSÕES/ PRATELEIRAS/CAPACIDADE 
MÍNIMA DA PRATELEIRA 

AÇO/ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 
110 CM/03 OU 04/40KG 

Especificação Técnica 

Total 
Qtd. Total Valor Total (R$) 

134 299.914,00 

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS 

QTD. TOTAL VALOR TOTAL (R$) 

134 299.914,00 

DADOS BANCÁRIOS 

CÓDIGO BANCO 

001 BANCO DO BRASIL S.A. 

AGÊNCIA NOME 

044105 JACUNDA 

ENDEREÇO 

R.PINTO SILVAS/N, AO LADO DA PREF.MUNICIPAL CENTRO CEP:68.590-000 

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA 

Outros documentos para a Proposta - declaração demanda reprimida jacundá.pdf 
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ÓRGÃO: 09 Fundo Municipal de Saúde - Fms 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 Fundo Municipal de Saúde 

PROJETO / ATIVIDADE: 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) 
necessário(s) a AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME 
PROPOSTA N°11528.843000/1210-02 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE EMENDA PARLAMENTAR 
39330006, para qual solicitamos as providências necessárias. 

Justificativa : Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público. 

Código Descrição Quant Unidade VI. Estimado 

119072 AMNIOSCÓPIO 1,0000 UNIDADE 

Especificação: Amnioscópio com iluminação de LED contendo 3 pontas de material esterilizável, 
comprimento de 17 cm, nos diâmetros: Pequeno: 11 MM, Médio: 13MM, Grande: 
16MM. 

1.964,00 

119073 APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO 2,0000 UNIDADE 

Especificação: Com pedestal construído em aço cromado, tratamento antiferruginoso, Base de 
polietileno injetado de alto impacto. Medidas aproximadas 56x56cm. Com quatro 
rodízios giratórios. Altura regulável aproximada de 1,47 a 1,92m. haste flexível de 
direcionamento de foco. Alimentação bi volt ? 60Hz. 

524,00 

119074 APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR ONDAS CURTAS 1,0000 UNIDADE 

Especificação: Diatermia por ondas curtas com 27.12MHz/Modo de funcionamento contínuo e 
pulsado com varredura automática de freqüência/Sintonia automática/Tecnologia de 
estado sólido (transistores - não utiliza válvulas)/Eletrodo capacitivos/Eletrodos 
indutivos/Modo pulsado com variação de frequência automática - 50Hz a 160Hz/DOC 
(Diatermia por ondas curtas)/DOCP (Diatermia por ondas curtas pulsado)/DOCA 
(Diatermia por ondas curtas pulsado automático)/Saída de potência do modo 
capacitivo 10 a 150 W (50 ohms)/Saída de potência do modo indutivo: 10 a 80 W (50 
ohms)/lncrementos de potência: 10 W/Duração do pulso: 100 a 400 Ns/Frequência de 
pulso: 50 a 800 Hz/Tempo de tratamento: 1-60 minutos (incrementos de 1 
minuto)/Área do eletrodo capacitivo: 270 cm2 (cada eletrodo)/Área do eletrodo 
indutivo: 85 cm2lltens inclusos: 1 Cabo PP Fêmea (1,5 m)/1 Kit eletrodo vulcanizado 
para Thermopulse SolidState (1,25 m)/1 Kit eletrodo indutivo para Thermopulse Solid 
State (1,25 m)/1 Manual de operações digital/1 Cartela de fusível (C-314) com dois 
fusíveis de 5A/ 1 Cinta para eletrodo indutivo Gr./ Garantia: 18 Meses/Voltagem: Bivolt 
(Automático)/Dimensões: 77.0 cm x 39.0 cm x 39.0 cm (C x L x A)/Peso: 27.6 kg. 

6.245,00 

119075 APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR MICROONDAS 1.0000 UNIDADE 

Especificação: Modos de emissão contínuo-térmico. pulsado-térmico e pulsado-atérmico/Gabinete 
metálico com pintura eletrostática/Braço multi-articulado com sistema de travamento 
por toque (softtouch)/ Porta acessório para o material de apoio e rodízios giratórios 
com trava/ Sistema de desligamento controlado pelo paciente/ Memória com área 
para salvar 10 protocolos personalizados/Classe de Segurança I com parte aplicada 
tipo B/ Voltagem automática (127 a 230 V) - 50/60Hz - 700VA/Dimensão -
45cmx40cmx90cm (LxPxA)/Peso - 30 Kg/Garantia - 01 ano/ ITENS INCLUSOS/01 
Cabo Conexão Microondas/01 Antena TMW0001 CIR170/01 Braço de Articulação/01 
Conjunto acionamento SPCD/01 Cabo de Força/01 Termo de Garantia/01 Manual de 
operação 

5.078,00 

119076 APARELHO PARA TRAÇÃO ORTOPÉDICA 2,0000 UNIDADE 

Especificação: Aparelho de Tração Cervical Facilmente instalavel na parte superior de uma porta. 
Sistema de roldanas e cordas. Mentoneira de lona estofada. Contrapeso de areia ou 

243,00 
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Código Descrição Quant Unidade VI. Estimado 

água graduado até 6 kg. Peso por unidade: 2.00 Kg. 

098514 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER COM 12.000 BTUS • 4,0000 UNIDADE 

Especificação: Aparelho de ar condicionado capacidade 12.000 BTUs,tipo Split, tensão 220 volts, 
operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de 
ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, 
desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, 
Timer programável, com tecnologia inverter, instalado. Garantia de 12 meses. 

1.733,00 

119077 ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPENSA 2,0000 UNIDADE 

Especificação: Arquivo em aço, para pasta suspensa, com 04 gavetas e 01 fechadura, chapa de aço 
24, sistema de deslizamento das gavetas com trilho telescópio, pintura eletrostática 
epóxi-pó. Altura de 1,335 m, largura de 0,465 m e de profundidade 0,620 m. 

802,00 

119078 ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS E 06 PRATELEIRAS 4,0000 UNIDADE 

Especificação: Armário aço chapa 24, tratamento antiferrugem, acabamento pintura eletroestática, 
duas portas com dobradiças, quantidade prateleiras: 6. Altura 1,98 m, largura 0,90 m. 
profundidade 0,40 m. Capacidade de peso das prateleiras: 40kgs. 

949,00 

022125 ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELETRICO MOVEL 1,0000 UNIDADE 

Especificação: Aspirador de secreção, portátil, com fluxo de aspiração livre de aproximadamente 30 
Umin. Deverá conter frasco inquebrável, autoclavável, transparente, graduado, com 
boca larga e capacidade mínima de reservatório de 3,5 litros. Tampa do frasco com 
vedação hermética e autoclavável. Vacuômetro de 0 a 76 cmHg e bomba isenta de 
óleo. Controle de vácuo de 0 a 60 cmHg. Sistema de acionamento por interruptor no 
painel com possibilidade de acionamento por pedal. Gabinete resistente à corrosão 
com rodízios e com freio. Filtro de ar. Proteção contra extravasamento ou com 
limitador de nível.deve possuir suporte com rodízios. Alimentação 110V. Garantia 
mínima de 01 ano. Acessórios: mangueira de silicone com metragem mínima de 1,50 
m, Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo 
apresentado à Anvisa. 

4.475,00 

119079 AUDIÔMETRO 1,0000 UNIDADE 

Especificação: Aúdiometro com display de cristal líquido com 2 (dois) canais independentes para 
realização de procedimentos por via Aérea, Óssea e Logoaudiometria , com entrada 
CD/Tape e saída para campo livre, FF1 e FF2, Mascaramento NB, WN e SN, Faixa 
de freqüência: 8.000Hz ou superior, saída de -10dB a 120dBHL estímulos em Tom 
Warble, Pulsátil e Tom Puro. Permita a realização de exames ABLB, Stenger, SISI, 
Fala Binaural Tom em Ruído (Lagenbeck) e Békésy permita conexão com PC. Com 
os seguintes acessorios Conjunto de fones audiométricos TDH-39P , Vibrador ósseo 
B-71 , Botão de resposta do paciente APS3 cabo de Força manual de operação e 
utilização fonte de alimentação 110V / 220V, cabo de conexão para o computador e 
microfone de retorno. Deve possuir todos os acessórios necessários para o seu 
funcionamento 

16.135,00 

022123 BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO/ 1,0000 UNIDADE 

Especificação: Balança antropométrica digital adulto, com capacidade para 150 Kg, base em ferro 
fundido pintado em epóxi com tratamento anticorrosivo, plataforma em chapa de aço 
reforçado com tapete de borracha antiderrapante, coluna em tubo de aço com 
tratamento anticorrosivo pintado em epóxi, indicador luminoso digital de peso com 
display de pelo menos 4 dígitos, com régua antropométrica em alumínio anodizado 
para pelo menos 2,00 m de altura embutida na coluna, com divisões marcadas de 
pelo menos 0,5 cm. Deve possuir zeragem de peso automática e tecla TARA. Divisão 
de peso por frações de 0,1 Kg. bivolt 110/220 V, homologadas pelo INMETRO e 
aferidas pelo IPEM. 

1.277,00 

119080 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL 1,0000 UNIDADE 

Especificação: Concha anatômica em polipropilento ou acrílica com as seguintes dimensões no 
mínimo 540x290MM Capacidade até 16 KG display digital de LED cm 6 dígitos pés 
reguláveis em borracha sintética fonte externa de 90 a 240 VAC C/ Chaveamento 
automático Função TARA homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM 

1.099,00 
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Código Descrição Quant Unidade VI. Estimado 

119081 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS 1,0000 UNIDADE 

Especificação: Balança antropométrica digital adulto, capacidade de até 300 kg, divisão de frações 
de 50 a 100 g, régua antropométrica com altura máxima maior ou igual a 2,00 metros 
e graduação de 0,5 cm em alumínio, plataforma em chapa de aço reforçado, tapete 
em borracha antiderrapante, pés reguláveis em borracha, display com no mínimo 5 
dígitos, bivolt 110/220 V, Função TARA, homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo 
IPEM. 

2.112,00 

022120 BALANÇA TIPO PLATAFORMA • 1,0000 UNIDADE 

Especificação: Balança eletrônica com display digital, tipo plataforma. Estrutura em aço carbono e 
plataforma construída em aço inox e%ou aço carbono. Capacidade máxima de 
pesagem de 300Kg, divisão de pesagem de 100g. Dimensões mínimas da plataforma 
= L x P (cm) 50x50. Certificada, aprovada e aferida pelo INMETRO 

1.892,00 

119082 BANHO DE PARAFINA 1,0000 UNIDADE 

Especificação: Inteiramente em aço inoxidável 304. Acompanha carrinho para transporte com 
rodízios Câmara dupla. Termostato ajustável. Termômetro e indicador do nível de 
água. Lâmpada piloto e chave liga/desliga. Capacidade para 8 kg de parafina 
Alimentação: 110w 

1.438,00 

119083 BERÇO HOSPITALAR COM GRADES 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Com 3 manivelas - Cabeceira e peseira removíveis em material termoplástico de alta 
resistência, com poliuretano injetado e detalhes decorativos infantis. Base em tubo 50 
x 30 x 1,5 mm com pés recuados, totalmente revestido em material termoplástico de 
alta resistência. Estrutura do estrado construído em metalon 50 x 30 x 1,5 mm. 
Estrado articulado em chapa de aço de 1,5 mm. Movimentos comandados por três 
manivelas escamoteáveis inox com cabo de baquelite. Sistema de acionamento dos 
movimentos em tubo redondo de 35 x 1,5 mm. 

3.126,00 

119084 BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL 1,0000 UNIDADE 

Especificação: Confeccionada em tubo de aço-carbono, selim anatômico com 4 regulagens de altura, 
carena gem de plástico poliestireno, sistema de carga com disco de aço e pastilha de 
feltro, regulagem de freio através de um manipulo onde poderá deixar as pedaladas 
mais leves ou mais pesadas, guidão de apoio para antebraço permitindo diferentes 
posições alternando a rotina dos exercícios, monitor com 6 funções, e uma 
capacidade de peso para o usuário de no mínimo 120kg Kg Alimentação Painel: 
Pilhas AA, Funções do Painel de Controle Velocidade, tempo, caloria, distância e scan 
Banco anatômico, Níveis de programas. Banco acolchoado Sim Pintura eletrostática 
Sim Regulador de esforço Sim da Embalageml Bicicleta Ergométrica e Manual de 
instrução Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP117x5lx100 cm Peso liq. 
aproximado do produto (kg)12, 6 Kg 

3.989,00 

119085 CABINE AUDIOMÉTRICA 1,0000 UNIDADE 

Especificação: Cabine acústica para audiometria, material visor triplo, tipo lâmpada fluorescente, 
dimensões, 2.00 X 2,00 X 2 M, Características adicionais: Controles elétricos 
externos, luz interna, revestimento absorvente acústico. 

6.922,00 

035859 CARRO MACA SIMPLES 2,0000 UNIDADE 

Especificação: Estrutura tubular., aço inox, espessura aproximada: 30x30x1,20 mm acabamento 
arredondado cor branco, com leito cabeceira regulável com para-choque de borracha 
grades: removíveis rodízios com sistema de travamento: medidas aproximadas: 
comprimento: 1.90 m largura: 0,60 M altura: 0,80 M Acompanha: suporte p/soro e 
colchonete. 

3.731,00 

035858 CARRO DE CURATIVOS 2,0000 UNIDADE 

Especificação: Estrutura em tubo de aço inox. Tampo superior e prateleirea em chapa de aço inox de 
0, 75mm com gradil em toda volta. Suporte para balde e bacia em aço inox . Deve 
acompanhar balde e bacia em aço inox. Rodízios de 3 cm de diâmetro. Dimensões 
aproximadas: 0,45 X 0,75 X 0, 80M 

1.459,00 
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Código Descrição Quant Unidade VI. Estimado 

119086 CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA' 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Construídas em Aço Carbono, pintura de alta resistência, ou em alumínio Assento em 
plástico, resistente e de fácil assepsia Resistente a umidade Rodas giratórias de 
aproximadamente 4 polegadas: Com rodízio ou rolamentos blindados - Largura do 
assento: - Profundidade interna aproximadamente 40 cm - Largura interna de 
aproximadamente 44 cm - Largura total da cadeira deve atender a porta de 60 cm de 
largura - Freios para travamento nas rodas dianteiras -Braços escamoteáveis com 
apoio de braço resistente a água - Apoio de pés: Podem ser escamotados, removível 
ou rebatido - Atender à altura de bacia sanitária Girar e movimentar com facilidade em 
piso cerâmica e cimentado - Capacidade: Até 100 kg. com para-choque de borracha 
grades: removíveis 

428,00 

119087 CADEIRA PARA TURBILHAQ 1,0000 UNIDADE 

Especificação: Cadeira em aço inoxidável, pintura eletrostática com tratamento antiferruginoso, 
assento em courvin naútico, giratória com regulagem de altura de 0,8 a 1, 0m 
aproximadamente, dimensão da base aproximadamente 0.70 x0, 60m, para uso em 
turbilhão. 1 ano de garantia, Registro no ministério da saúde. 

986,00 

075694 CARRO DE EMERGÊNCIA 2,0000 UNIDADE 

Especificação: Estruturá construída em perfis estruturais de alumínio extrudado. - Fechamentos 
laterais em poliuretano na cor azul e fechamento traseiro em PVC ou material de 
qualidade superior. - Bandeja superior em poliuretano (ou material de qualidade 
superior) com borda de retenção e puxadores laterais 05 gavetas confeccionadas em 
poliuretano, com trilho telescópico e puxadores em plástico injetado, sendo as 04 
superiores de aproximadamente 150mm de altura para armazenamento de materiais 
de procedimentos e a gaveta inferior com altura aproximada de 300mm. - Sistema que 
possibilite lacre único para todas as gavetas. - As primeiras duas gavetas superiores 
deverão apresentar aproximadamente 24 divisórias para armazenamento de 
medicação em polyestireno na cor branca. - Suporte de soro ajustável na altura. -
Suporte para cardioversor com borda de proteção e dimensões aproximadas de 
400mm x 400mm. - Suporte para cilindro de oxigênio com fecho tipo velcro. - Tábua 
de massagem cardíaca em acrilico. - Régua com pelo menos 04 tomadas elétricas 
padrão NBR, 2P + T com cabo força de pelo menos 3m. - Montado sobre rodízios 
giratórios de pelo menos 4?, sendo 2 com trava e 2 sem trava e banda de rodagem 
em poliuretano - Dimensões aproximadas: 1130mm x 860mm x 540 mm (altura x 
largura x profundidade. 

1 

4.283,00 

036355 COMPUTADOR (DESKTOP BASICO) 4,0000 UNIDADE 

Especificação: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador 
desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e 
frequência de 3.0 GHz possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM 
de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou 
superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter 
arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e 
divulgados no sítio www. formfactors. org, organismo que define os padrões existentes. 
Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x 16 ou superior. Possuir sistema de 
detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador 
de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao 
MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no 
mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou 
DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, 
ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor 
de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI 
padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte 
compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos 
deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados 
(gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores 
branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do 
produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 
meses. 

4.108,00 

119088 CORTINA DE AR 3,0000 UNIDADE 645,00 
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Especificação: Compressor. com baixo nível de ruído Controle remoto sem fio Seletor com no mínimo 
duas velocidades de ventilação Tensão de operação: 220V, 60 Hz Dimensões 
aproximadas (LxAxP) ? 150x23x22cm 

O119089 CRIOCAUTÉRI 1,0000 UNIDADE 

Especificação: Aparelho criocautério para criocirurgia tipo: Nitrogênio. Produto com registro na 
ANVISA. Fabricado em materiais isolantes e aço inoxidável Ergonômico. Manual de 
instrução. Garantia de fábrica. 

3.621 ,00 

063511 DETECTOR FETAL. 2,0000 UNIDADE 

Especificação: Detector fetal de mesa. Botão liga/desliga e controle de volume. Tela de LCD para 
visualização numérica do batimento cardíaco fetal. Sensibilidade a partir de 10-12 
semanas. Dimensões de 135MM X 95M X 35 MM, alimentação por duas pilhas AA DE 
1,5V. 

1.640,00 

119090 DINAMÔMETRO,: 1,0000 UNIDADE 

Especificação: Dinamômetro Manual portátil, capacidade mínima de 50kgf, divisões de 500 gf 
fabricado em aço, para medição de força de tração e compressão, com mostrador tipo 
relógio, por leitura simples e direta - o equipamento deverá ser novo e estar em linha 
de produção. 

1.411,00 

119091 ELEVADOR PARA TRANSPOSIÇÃO DE LEITO 1,0000 UNIDADE 

Especificação: Fabricado em alumínio: baixo peso, alta resistência com melhor aparência e design. 
Possui acionamento elétrico através debateria recarregável. Com indicador de carga 
de bateria. Possui barras inferiores com quatro rodízios e ajuste de largura 
motorizado. O ajuste das barras permite a fácil locomoção por debaixo de camas e 
poltronas. Fácil de manobrar. Rodízios traseiros com travas. Controle manual para 
ajuste de elevação e da largura das barras inferiores. Oferece ao operador a 
oportunidade de permanecer próximo ao paciente, aumentando a segurança e a 
confiança do paciente. O operador trabalha deforma ergonômica. Tubo de segurança 
exclusivo que cobre o braço do atuador para evitar acidentes de contato durante as 
elevações. O sistema oferece três (03) alternativas de definições de altura do braço 
de elevação, o elevador é utilizado como andador ou para situações em que a cama 
ou maca não tenham altura ajustável. É estável independentemente da definição de 
altura. Possui um sistema de descida de emergência mecânica e elétrica permitindo 
maior segurança para os operadores e para os pacientes. Tamanhos: suporta até 200 
kg 

7.789,00 

075773 ESCADA D IS DEGRAUS 7,0000 UNIDADE 

Especificação: Construída em tubo de aço redondo de 1" de diâmetro x 1,25 mm de espessura de 
parede, pintados pelo processo eletroestático em epóxi pó após tratamento anti-
ferrugismo, pelos providos de ponteiras de PVC, piso em chapa de aço recoberto por 
borracha antiderrapante protegidos por cantoneiras de aço inoxidável em toda volta 
sem aresta ou pontos cortantes, dimensões aproximadas: 22 cm de larg, 30 cm de 
comp, 20 cm de alt, 10 piso, 38 cm de altura total, identificação do fabricante na peça. 

288,00 

119097 ESCADA LINEAR PARA MARCHA (SEM RAMPA) 1,0000 UNIDADE 

Especificação: Escada linear para marcha sem rampa em madeira envernizada. Corrimãos duplos 
com regulagem para adultos e crianças Degraus e plataforma revestidos com material 
sintético antiderrapante. Dimensões aproximadas: 158.0 cmx84.0cmx 120.0 cm 
(CxLxA). 

1.596,00 

074122 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO 3,0000 UNIDADE 

Especificação: "TIPO ANALÓGICO /MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA em NYLON 
Tamanho: Adulto Comprimento: 62cm Largura: 14cm Circunferência: 18 a 36 cm -
Braçadeira de nylon antialérgico e tratamento impermeável com maior circunferência 
de Alta precisão e sensibilidade, Fecho de contato: Duplo com 2 camadas de gancho, 
travamento no braço que não solte ao inflar -Manguito e pera em pvc antialérgico e de 
alta durabilidade sendo Bolsa com tubos interligados entre manômetro, válvula e pêra, 
confeccionada em pvc antialérgico, isento de látex -Certificado pela ANVISA -
Registro MS ?Aferido e aprovado com selo INMETRO -Pêra: Confeccionada em pvc 

201,00 
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antialérgico, isento de látex de alta resistência, usada para inflar o manguito -Válvula: 
Fabricada em latão cromado, usada para comandar a entrada e saída do ar -
Manômetro: Com escala de 0 a 300 mmHg com anel de proteção, aferido pelo 
controle de qualidade com selo de verificação inicial individual pelo INMETRO 
Garantia: 3 anos contra defeitos de fabricação. 

074750 ESFIGMOMAN ETRO OBESO 2,0000 UNIDADE 

Especificação: Ajuste: analógico, aneróide, tipo: debraço, faixa de operação: até 300 mmhg, material 
braçadeira: em nylon, tipo fecho: fecho em velcro, tamanho: adulto obeso 

314,00 

119101 ESPALDAR M MADEIRA (BARRA/ESCADA DE LING) 1,0000 UNIDADE 

Especificação: Regulável em madeira, características adicionais: 11 barras horizontais, 20cm 
distância entre elas, tamanho: 240x87x 22cm. 

988.00 

119105 ESTEIRA ERGOfv1ÉTRICA 1,0000 UNIDADE 

Especificação: Utilizada para exercícios de reabilitação física. Motor de no mínimo 2,0 HP. Três 
regulagens de inclinação velocidade mínima de 12km/h Sensor de batimento cardíaco 
hand grip Monitoramento: distância, tempo, calorias, pulso, programas e velocidades, 
monitoramento cardíaco programas pré-definidos de motivação de exercícios 
Dimensões aproximadas da Lona: 38 cm x 120cm. Dimensões aproximadas do 
produto: 165cm, 66cm, 127cm. Registro na ANVISA. Garantia de 12 meses. 

' 

4.827,00 

035860 ESTANTE' 10,0000 UNIDADE 

Especificação: Em aço com sistema de fixação por parafusos para facilidade de manuseio das 
prateleiras intermediárias que terão regulagem a cada 25 mm, totalmente livres do 
conjunto. A estruturação deve ser feita através dos planos superior e inferior, 
garantindo maior estabilidade ao conjunto. Dimensões: Alt: 2.000 mm Larg: 925 mm 
Profundidade: 400 mm Aba da coluna: 35 mm x 35 mm modelo L3 Número de 
prateleiras: 06 (seis). Espessura das chapas: Colunas: chapa 14 (2, OOmm) Quadro de 
apoio: chapa 16 (1,50mm) Prateleiras: chapa 20 com 01 (um) reforço tipo ômega. O 
material deverá ser fornecido em aço estrutural SAE 1010/1020, acabamento em 
pintura eletrostática 

566,00 

099182 ESTETOSCÓPIO ADULTO 4,0000 UNIDADE 

Especificação: Biauricular, em aço inoxidável, haste flexível na curvatura do tubo Y duplo em aço 
inoxidável, com diafragma resistente e removível de sensibilidade para ausculta 
cardiopulmonar, que permita um mínimo de escuta de sons ambiente e um máximo de 
sons de alta e baixa frequência próprios do paciente adulto auscultador em aço 
inoxidável membranas substituíveis, em plástico resistente, com acabamento sem 
rebarbas devem acompanhar: 01 (uma) membrana de diafragma sobressalente 01 
(um) par de olivas extra. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite 
definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do 
mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. 

307,00 

074114 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL 2,0000 UNIDADE 

Especificaçáo: Foco clínico, tipo lâmpada: lâmpada halOgena 50w, tensão alimentação: 110,220 v v, 
tipo haste: haste flexível, regulável, tipo base: base aço inox ou alumínio com rodízios, 
frequência: 60 hz 

483,00 

119119 IMITANCIOMÊTRO 1,0000 UNIDADE 

Especificação: O equipamento deve realizar testes em adultos, crianças e recém-nascidos os 
exames de timpanometria automática e manual. Utiliza a faixa de pressão de -600 a 
300 da Pa mede a Complacência de 0.1 a 8.Om1. Deve realizar teste função tubá ria 
aproximadamente 200 daPa, Tore Decay(prova de fadiga auditiva) de no mínimo 
1.000, 2.000, 3.000 Hz. Realiza reflexo ipsi-lateral automático, reflexo contra-lateral 
automático com controle manual para reflexos . Mede reflexo ipsi: 500 a 4000 Hz e 
Reflexo contra: 500 a 8000Hz . Realiza Reflexo decay: manual e automático e permite 
verificar a latência de reflexo manual e automático. Possua 03 configurações para 
sonda com luz indicativa na ponta da sonda e Conexão com PC (USB) .O 
equipamento deve incluir a base de recarga Fonte de alimentação (com conversor) 

17.434,00 
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ponta de sonda clinica com extensão fone de Inserção CIR55 para Contra Lateral 
caixa de Olivas 2 Baterias 4 Cavidades (0.2, 0.5, 2.0 e 5cc) Software de instalação 
Manual de operação e maleta de transporte extensão pequena para sonda , 
impressora térmica com Bluetooth, Conjunto do fone contralateral TDH-39 fone de 
inserção para contra-lateral 3A 

063518 IMPRESSORA LASER (COMUM) 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora 
laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI: 
velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e 
ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; 
interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 
802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, 
reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses. 

1.698,001

097571 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL 3,0000 UNIDADE 

Especificação: Tecnologia de impressão: Laser ou LED, Impressão, Digitalização e Cópia, Painel de 
operação com visor de LED de no mínimo 02 linhas, Processador com no mínimo 500 
MHz, Memória padrão de no mínimo 128MB< Níveis de ruídos mínimo: Imprimindo 
<57dBA, Copiando < dBA, em espera <=dBA, Ciclo de trabalho mensal mínimo: 
40.000 páginas, Fonte de alimentação: 110/60Hz, Possuir certificação Energy Start. 
Velocidade mínima de 38 páginas por minuto em tamanho A4/Cart, Resolução mínima 
1200x 1200 dpi, Suporte e Emulação: PCL6, PCL5e e PostScript3, Impressão Duplex 
embutido, Impressão Via USB (Pen Drive). Sistemas operacionais compatíveis: 
Microsoft Windows 7 e superior, Mac OS X 10.7 e superior e Linux Kernel 2.6 e 
superior. Velocidade mínima de 24 página por minuto em tamanho A4, Resolução 
mínima de 600 x 600 dpi, Cópia duplex embutido, Compatibilidade Padrão TWAIN / 
Padrão WIA, Velocidade de cópia em preto e branco: 24 página por minuto, Resolução 
ótica de até 1200 x 1200 dpi, Resolução interpolada de até 4800 x 4800 dpi, E-mail, 
PC, FTP, USB, Servidor de E-mail e Pasta de Rede (CIFS), Deverá possuir os 
seguintes formatos de exportação: JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, 
PDF pesquisável, PDF/A), TIFF. Possuir capacidade do alimentador automático de no 
mínimo 40 folhas, Pelo menos duas entradas para papel, Capacidade mínima na 
bandeja: 40 folhas. Bandeja multifuncional: Comum, Fino, Bond, Perfurado, Pré-
impresso, Reciclado, Envelope, Transparência, Etiqueta, Cartão, Timbrado, Grosso, 
Algodão, Colorido, Arquivo, Mais grosso,Formatos disponíveis: A4, A5, A6, ISO B5, 
JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Statement. Personalizado, Gramaturas 
mínimas suportadas: 60 a 163 g/m2 ,ADF, Ethernet 100 / 1000 Base TX, uSB 2.0 ou 
posterior, Rendimento do toner: médio de 3000 páginas (padrão) / rendimento alto 
5000 páginas, Rendimento do cartucho declarado de acordo com ISO/IEC 19752. 
Todos os cabos necessários a conexão das impressoras padrão USB. 

2.494,00 

059353 LASER PARA FISIOTERAPIA 2,0000 UNIDADE 

Especificação. Com circuito toposcópio para localização dos pontos de acupuntura acompanha 01 
(uma) canetas Laser com comprimentos de onda de aproximadamente: 650 nm -
AlGalnP - (Po ? 12mW). 830 nm - GaAIAs - (Po ? 30mW) e 905 nm - GaAs - (Po ? 
20mW ou até 70W pico no modo pulsado). Modo de emissão do feixe do Laser 
contínuo ou pulsado (50%) Mínimo de 10 frequências de modulação na faixa de 2Hz a 
2kHz. 

5.503,00 

022127 LONGARNA 3,0000 UNIDADE 

Especificação: Longarina de 03 lugares com apoio para os braços ? Em conformidade com a NBR 
13962/2006 ou versões posteriores, com as seguintes dimensões aproximadas: 
Largura 455mm, Profundidade da superfície do assento 445mm, profundidade útil do 
assento: 415mm. Sendo o encosto com as seguintes dimensões: Largura: 414mm, 
extensão vertical do encosto: 316mm e a altura da borda superior do encosto: 382mm. 
Confeccionada em poplipropileno. Garantia mínimo 01 ano. 

651,00 

036358 MACA DE TRANSFERENCIA 1,0000 UNIDADE 

Especificação Em aço inox com as seguintes especificações: 01 leito e 02 carros suporte de soro e 
02 grades de abaixar fabricados em aço inox párachoque pintado e revestido com pvc 

5.184,00 
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cinza trilho com 08 roldanas de tecnil rodas: 8? garfo zincado colchonete: d- 33, sendo 
comprimento = 1, 85m x largura = 0, 65m x altura = 0, 07m medidas/leito: comprimento 
= 1.85m x largura = 0, 65m x altura = 0, 85m capacidade de peso: ATÉ a 300kg. 

102081 MESA AUXILIAR. 1,0000 UNIDADE 

Especificação: Para instrumental cirúrgico Com prateleira Tampo e prateleira confeccionados em aço 
inox AISI 304 Com 04(quatro) rodízios giratórios de no mínimo 2 polegadas de 
diâmetro. Dimensões de: 40cm x 60cm x 80cm (largura, comprimento e altura) com +/-
15% de tolerância. Laudo de comprovação do teor ou liga AISI do aço inoxidável 
utilizado. EXIGÊNCIAS: Apresentação de catálogo que comprove o atendimento ás 
especificações técnicas solicitadas. Garantia pelo mínimo de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de atesto dos equipamentos/bens, devidamente comprovado 
o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. 
Serviço de assistência técnica utonzada pelo fabricante, bem como a apresentação do 
Certificado de Assistência Técnica autorizada. 

588,00 

119127 MESA CIRURGICA MECÂNICA 1,0000 UNIDADE 

Especificação: Base em formato de T construída em aço, com revestimento em ABS ou material 
superior, com movimentação da base realizada através de rodízios A fixação do 
equipamento deverá ser através de trava acionada por pedal, com sapatas de apoio 
de borracha para garantir maior fixação ao piso. Colunas com guias com revestimento 
em aço inoxidável. Chassi do tampo com revestimento em aço inoxidável, dividido em 
no mínimo 04 seções: cabeceira, dorso do tampo, assento do tampo e pernas. 
Réguas em aço inox para colocação de acessórios. Tampo radio transparente para 
uso de intensificador de imagem (RX) em toda sua extensão, dividido em 04 seções: 
cabeceira, dorso, assento e pernas. Os movimentos de Trendelemburg, reverso de 
Trendelemburg, lateral esquerdo, lateral direito, dorso, pernas e renal deverão ser 
acionados por manivelas removíveis localizadas nas laterais ou cabeceira da mesa ou 
pneumaticamente. Capacidade de peso de 200 Kg. Acessórios: deverão acompanhar 
a mesa no mínimo os seguintes acessórios: 01 jogo de colchonetes em PU, 01 arco 
de narcose, 01 par de suportes para apoio de ombros e 01 par de suportes de braços. 
Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. 

30.250,00 

074136 MESA DE-EXAMES 3,0000 UNIDADE 

Especificação: Especificação: Mesa, estrutura: ferro, material leito: madeira, acabamento superficial 
material leito: espuma alta densidade, revestido couivin preto, movimento: assento 
fixo, encosto e apoio penas  reclináveis, caracteríscas adicionais: regulagem do 
dorso, suporte colposcópio, material porta-coxa: porta-coxas estofado, revesmento 
porta-coxa: courvin, componentes adicionais: armário com 3 gaveteiros internos e 1 
porta, dimensões: 1,80 x 0.60 x 0,80m aproximados Produto de alta resistência e 
durabilidade. Comprimento de 1, 80m x largura 0, 50m x altura de 0, 80m. Garantia 
mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite-se variação de até 10% 
nas medidas apresentadas. 

2.938,00 

119130 MESA DE'KANAVEL 1,0000 UNIDADE 

Especificação: Mesa com estrutura em aço com acabamento em pintura epoxi, tampo revestido em 
fórmica ou madeira, com exercitadores para os dedos, rotos com apoio para ante 
braço, rolo de 3 estágios com regulagem de resistência ao giro. 6 pesos dos 
exercitadores, medidas aproximadas: 0, 5m x 0, 9m x 0, 9m 

1.200,00 

119132 MESA OFytOSTÁTICA 1,0000 UNIDADE 

Especificação: Mesa construída em estrutura tubular de aço com acabamento em pintura 
eletrostática ou similar, montada sobre rodízios, com sistema de freios. Tampo com 
regulagem de altura e sistema de inclinação elétrica de 0 grau a 90 graus realizada 
por meio de controle remoto de fio, com sistema anti-quedas. Encosto estofado de 
densidade mínima de 33 e revestimento em material courvim ou similar. Capacidade 
de carga de no mínimo 110 quilos. Possuir base de apoio para os pés. Deve 
acompanhar: 01 jogo de faixas para fixação do paciente. 01 apoio estofado de 
cabeça, 01 apoio estofado de tronco, 01 apoio estofado de quadril, 01 par de 
bloqueadoies para joelhos e mesa removível de atividades, todos com regulagem de 
altura e%ou largura. Alimentação elétrica: 110 wts. 

6.686,00 
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119136 MESA PARA CfOMPUTADOR 4,0000 UNIDADE 

Especificação: Mesa para computador em mdpf com borda de pvc T- vazado, com tampo em 
malaminico/mdf 15mm e borda de 15mm, medindo (CXPXA) 1,20X0, 60X0, 74 M com 
gaveteiro de 02 gavetas, Medindo (CXPXA) 0, 33X0, 36X0, 22 M, com suporte para 
CPU, suporte deslizante para teclado. 

499,00 

+~ 

102084 NEGATOSCÓPIO DE 02 CORPOS 1,0000 UNIDADE 

Especificação: 02 corpos destinado a simples visualização ou para fins de diagnóstico de imagens 
analógicas ou digitais construído em chapa de aço com molduras e canaletas em aço 
inoxidável pintado eletrostaticamente na cor branca parte frontal em acrílico 
translúcido branco leitoso iluminação através de duas lâmpadas fluorescentes de no 
mínimo 15W - 6500k por corpo acionamento por reatores eletrônicos de alto fator de 
potência luminância aproximada de 2000 nits acendimento individual para cada corpo 
através de interruptor Tensão de 220V - 60Hz - Plugue macho no novo padrão da 
ABNT 14136:2002 dimensões externas aproximadas: 730 x 100 x 490mm. Dimensões 
aproximadas da área de leitura: 720 x 420mm. Devem acompanhar 2 parafusos e 2 
buchas n° 6 para instalação em parede. Garantia mínima de 12 meses após o aceite 
definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cópia do ato que o 
isenta tal produto do registro. 

1.144,00 

063509 POLTRONA.HOSPITALAR 10,0000 UNIDADE 

Especificação: Poltrona hospitalar reclinável , com as seguintes características técnicas: Estrutura 
em aço/ferro pintado: acabamento em pintura eletrostástica a pó reclinável através do 
sistema articulado com dois estágios, sendo acionado pelo movimento do corpo com 
dois estágios, : 1 1.0000 estofado em espuma de alta densidade revestida por courvin 
movimentos simultâneos do encosto e do descansa-pés, capacidade para até 
120Kgs. 

1.631,00 

119146 RAMPA PARA ALONGAMENTO 4,0000 UNIDADE 

Especificação: Rampa com formato de cunha, construída em madeira marfim ou similar com base e 
piso revestido em material emborrachado antiderrapante. Dimensões aproximadas 
(AxLxB):20 x 30x 40cm. 

133,00 

r-~ 

074096 SELADORA 1,0000 UNIDADE 

Especificação: Seladora embalagem, material: chapa metálica, voltagem: 220 v, funcionamento: à 
pedal, aplicação: vedação embalagens pláscas, caracteríscas adicionais: sistema 
solda única através de fita cromo níquel, acabamento superficial: pintura eletrostáca, 
potência: 25 w, comprimento selagem: 250 mm. Manual - Pedal. Grau Cirúrgico. 
Controle de temperatura digital Garantia mínima de 12 meses contra defeito de 
fabricação. 

1.159,00 

119150 SIMETRÓGRAFO 1,0000 UNIDADE 

Especificação: Fabricado em alumímio anodizado, tornando o produto leve e muito resistente. 
Acompanha plataforma com nivelamento dos pés para manter o avaliado nivelado 
durante a avaliação o possui números na parte superior e letras na lateral, facilitando 
as interpretações do avaliador. Dimensões equip aberto: Altura 2m x Largura 1 m 
equipamento dobrado: Altura lmxlarguralm. Apresentar certificado Anvisa 

954,00 

119154 SISTEMA DE CAMPO LIVRE 1,0000 UNIDADE 

Especificação: Campo Livre Estéreo, Intensidade até 120 dB NPS, Amplificador sonoro, Acabamento 
em metal, Duas saídas acústicas, Permite calibra ção conforme norma ISO-389-7, 
Dois potenciômetros para calibra ção, Baixa Distorção Harmônica, Acompanha caixas 
acústicas e cabo, Ligado em 110v 

6.257,00 

119155 SUPORTE,DE HAMPER 1,0000 UNIDADE 

Especificação: Armação em tubo quadrado de aço inox 20X20X1,2MM base dotada de três rodízios 
de DE 50MM emborrachado. Acompanha saco de algodão cru. 

500,00 

059352 TENS E FES 1,0000 UNIDADE 1.573,00 
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Especificação: Tecnologia de operação microcontrolada Corrente TENS, FES e Russa Display 
gráfico de LCD azul, com 128 x 64 pixels Graduação do tempo de subida, descida, 
ON e OFF de cada onda na corrente FES Cinco protocolos de tratamento com 
corrente FES Vinte e cinco protocolos de tratamento com corrente TENS Timer 
ajustável de 1 a 60 minutos 4 canais de saída com variação independente de 
frequência e amplitude Potência de entrada-consumo máximo: 20 Va Intensidade de 
corrente máxima por canal com carga resistiva de 1000 ohms (quando R= 250 Hz e 
T= 500 useg): Modo TENS normal e FES sync: 250 mA pico a pico por canal Faixa de 
frequência de repetição de pulso (R) para TENS e FES: variável de 0,5 a 250Hz 
Modulação em trens de pulso - BURST (modo TENS): 7 pulsos correspondentes a 
ciclo ON de 25 mseg e ciclo OFF de 475 mseg (2 Hz) ON Time (FES): variável de 1 a 
60 segundos OFF Time (FES): variável de 1 a 60 segundos RISE Tempo de subida 
do trem de pulso (FES): variável de 1 a 9 segundos DECAY Tempo de descida do 
trem de pulso (FES): variável de 1 a 9 segundos. 

119160 TURBILHÃO 1,0000 UNIDADE 

Especificação: Capacidade para 90 litros, Fluxo de água: 220 litros por minuto, Alimentação elétrica: 
110Vac (monofásico) 220Vac (monofásico), Freqüência de operação: 60Hz / 50Hz 
(sob encomenda), Consumo máximo: 800 VA, Motor: 1/2 HP 3450 RPM 
(permanentemente lubrificado), Proteção contra choque elétrico: Classe I, Grau de 
proteção da parte aplicada: Tipo B, Sistema de segurança composto por disjuntor 
diferencial (proteção contra risco de choque elétrico), protetor térmico e fusível 
(proteção do motor).Acompanha Turbina atual Tanque: 0,70x0,40x0,50m (CxLxA) 
Turbina:0,89x0,27m (Axf) , Peso líquido: 24Kg (aproximadamente) 

11.480,00 

059349 ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA 1,0000 UNIDADE 

Especificação: Tela em LCD azul Dimensões: 31.5 cm x 37.5 cm x 12.5 cm (C x L x A) Peso: 2.4 kg 
Ultrassom com frequência de 1 e 3 MHz Mode de emissão: Contínuo e 
pulsado. Canais de saída para eletro estimulação: 3 canais independentes em 
amplitude Potência de entrada - consumo máximo: 250 VA. 

1.748,00 

,Jacundá, 11 de Março de 2022 
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