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00025374

AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS QUENTE/FRIO

descrição:
- com classificação energética a, gás ecológico r410a - não poluente e as
funções siga-me, auto-limpeza e eco, com controle remoto; cor: branco;
capacidade: 12.000 btu
ciclo: quente e frio (reverso); potência: 1096 watts;
eficiência energética: classe a; velocidades: 4; controle remoto: sim;
controle remoto em português - com um relógio digital e indicador de
temperatura ambiente no display; recursos: função brisa - movimento das
aletas;
função turbo - um toque seleciona a máxima performance;
função desumidificar - retira a umidade excessiva do ar;
função liga/desliga display - opção de ligar ou desligar a iluminação do
display da unidade interna através de um botão no controle remoto;
função siga-me - com um sensor no controle remoto, a função permite que
a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle
remoto; função auto-limpeza - evita proliferação de odores e mofo
garantindo um ar mais saudável; função eco - economiza energia
adequando-se à variação de temperatura; filtro: sim - ultra filter - retém até
99% das bactérias; filtro de carvão ativado - reduz odores no ambiente;
filtro de nylon - retém partículas de poeira.
timer: sim; timer digital 24 horas - liga e desliga o aparelho no tempo
programado; ajustes automáticos: função auto - o condicionador de ar
atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a
velocidade da ventilação; compressor: rotativo; alimentação: 220 volts
recirculação de ar (m³/h): 630/550/500/420 - (velocidade 4/3/2/1); peso
aproximado: unidade interna - 10 kg; - unidade externa - 32 kg; dimensões
aproximadas: - unidade interna - (l x a x p): 91,6 x 29 x 18,7 cm. - unidade
externa - (l x a x p): 84,8 x 54 x 32 cm; área: 20 m²; gás ecológico r410a:
gás que não agride a camada de ozônio; display digital: facilita a
visualização da função selecionada; ajuste preciso da posição da aleta:
facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada;

7.533,324 1.883,33UN00001

00032194

ARMARIO EM ACO

descrição:
- armário em aço, altura de 180 a 210 cm, largura de 70 a 110 cm, 04
prateleiras, capacidade mínima da prateleira 40 kg.

5.814,006 969,00UND00002

00032197

ARQUIVO EM ACO

descrição:
- arquivo para fichas, confeccionado em material aço, possui de 3 a 4
gavetas, deslizamento da gaveta trilho telescópico.

586,671 586,67UN00003

00030769
BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO
modo de operação: digital 2.593,342 1.296,67UN00004

00030785
BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL
mode de operação:  digital

1.852,002 926,00UN00005

00015917

BEBEDOURO DE PRESSAO CONJUGADO EM ACO

descrição:
- garantia em aço inox;  pia em aço inoxidável;  conexões interna flexivel
atóxicas;  termostato fixo com regulagem;  regulagem de temperatura
externa, voltagem em 110v, medidas somente da parte conjugada;
altura;200mm; largura;340mm; profundidade:300mm;

952,671 952,67UN00006

00030779

CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO, SUGADOR, REFLETOR)
cadeira odontológica completa (equipo/sugador/refletor), com estrutura de
aço, pontos de articulação entre assento e encosto nas laterais da
cadeira, apoio de braços fixos e curtos em ambos os lados da cadeira,
facilitando a entrada e saída do paciente. base em chapa de aço com

47.673,342 23.836,67UN00007
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isolação, para evitar oxidação, com fixação no piso, respeitando as
normas de segurança para o paciente, com movimentos silenciosos
através de moto redutores elétricos totalmente isento de óleo, evitando
assim vazamentos e movimentos involuntários. pintura lisa eletrostática a
pó epóxi, estofamento injetado em poliuretano flexível, revestido em pvc
sem costura, cabeceira articulada com regulagem de altura. caixa de
distribuição integrada. cadeira contendo 6 movimentos sendo, (4) quatro
individuais e (1) um automático (volta à zero). acionamento dos
movimentos da cadeira feitos através de comando de pé independente
móvel, com todas as funções integradas, elevação mínima de 370 mm e
máxima de 770 mm. estofamento cor verde, pintura: branco dental, 110
ou220 v/ 50 -60 hz, garantia 24 meses com 5 terminais,cabeceira
biarticulada, comando base (botão), equipo acoplado pneumático,refletor
multifocal (mais de uma intensidade), cuba porcelana cerâmica, unidade
auxiliar 3 pontas e duas canetas de alta rotação. altura doassento entre
450mm e 900mm. sistemadeacionamentodeelevaçãoeletromecânico por
moto-redutor via pedal ergonômico multifuncional fixo ou móvel, de baixa
voltagem e baixo ruído, encosto cabeça removível, anatômico como
movimentos longitudinal e 02 apoios dos braços. equipo odontológico
–acoplado a cadeira, corpo do equipo constituído de aço maciço, com
tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto impacto, seleção
automática das pontas, através de válvulas pneumáticas individuais,
suporte das pontas construído em abs de alto impacto. mangueiras lisas,
arredondadas, sem ranhuras ou estrias, leves e flexíveis. pedal
progressivo de acionamento das pontas. reservatório de água (p/ seringa
e spray das pontas), de fácil acesso e pressurização automática. caixa
de ligação construída em poliestireno de alto impacto separada da cadeira.
composto por: uma seringa tríplice com design arredondado, bico giratório,
removível e autoclavável, um terminal para micro motor, um terminal para
alta rotação. unidade de água para uso odontológico –corpo da unidade
construído em aço maciço, com tratamento anti-corrosivo. acionamento de
água elétrico através de botão localizado no corpo do equipo e unidade.
corpo revestido em poliestireno de alto impacto. mangueiras
arredondadas, leves, flexíveis, e engate rápido que conectam e
desconectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. composta
por: um sugador venturi , cuba em cerâmica/porcelana/translucida. refletor
odontológico multifocal com luz branca fria e ajuste gradual na intensidade
localizado no pedal da cadeira odontológica, movimentos suaves.
cabeçote em material resistente, com giro de 620º, com 3 leds , ausência
de fios externos aparentes. acionamento através de pedal de comando da
cadeira odontológica, otimizando a biossegurança. intensidade de 30.000
lux.
puxadores bilaterais que possibilitem a colocação de barreiras isolantes.
braço em aço com movimentação vertical e horizontal com cantos
arredondados, pintura lisa e de fácil limpeza e assepsia. pintura de alto
brilho a base de epóxi, polimerizada em estufa a 250º c, com tratamento
fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza.
mocho odontológico dotado de base sem aro e com (5) cinco rodízios,
sistema de elevação à gás, regulagem de altura e aproximação com
alavancas, regulagem de altura do encosto através de catracas com
travamento automático, assento envolvente estofamento em pvc sem
costura, cor verde.
alta-rotacão: alta-rotação com mínimo de 420.000 rpm,confeccionada
em latão com tratamento de cromo duro. torque mínimo de 0,12 n/cm2.
baixo nível de ruído, autoclávavel a 135ºc. sistema de troca das brocas
através do uso de

00030754
CARRO MACA SIMPLES
carro maca simples , em aço inoxidável, grades laterais, suporte para
soro, com sis85tema de freio  e colchonete.

2.900,001 2.900,00UN00008

00030752 CARRO PARA CURATIVOS 1.337,501 1.337,50UN00009
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carro para curativos: em aço inoxidável, com balde  e bacia lateral
removivel e rodizios giratorios. medindo aprox: 80 x 60 x 50 - alt x comp x
larg

00032039

COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)
especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante;
computador desktop com processador no mínimo intel core i3 ou amd a10
ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória ram de 08
(oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes
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 01 (um) slot
pci-express 2.0 x16 ou superior; possuir
sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no
gabinete; o adapatador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01
(um) gigabyte de memória, possuir suporte ao microsoft directx 10.1 ou
superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas
de vídeo, sendo pelo menos 01
(uma) 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.

10.475,005 2.095,00UN00010

00030936

DOPPLER FETAL DIGITAL DE MESA

descrição:
com transdutor de alta sensibilidade, alto falante integrado ao equipamento
e tela de lcd que possibilite a visualização numérica do  batimento cardíaco
fetal. deve possuir suporte para o transdutor, entrada para fone de
ouvido, gravador de som ou computador e porta usb, controle do volume e
desligamento automático após 3 minutos de inatividade. alarmes visuais e
sonoros ajustáveis e programáveis. bateria interna recarregável bivolt
automático integrada ao equipamento. possuir 01 ano de garantia, manual
de operação em português e certificado de aprovação do inmetro.

1.040,001 1.040,00UN00011

00032202

ESFIGMOMANOMETRO ADULTO -

descrição:
-  esfigmomanômetro adulto esfigmomanômetro aneróide para a medição
da pressão arterial; contendo: braçadeira em tecido algodão com fecho de
velcro, na cor azul marinho de uso adulto, com manguito em pvc livres de
látex e pêra livres de látex; manômetro com giro de 360º para fácil
visualização;
acompanhado de estojo para viagem; verificado e aprovado pelo inmetro.
garantia mínima de 12 meses.

375,002 187,50UN00012

00030807
ESTETOSCOPIO ADULTO
tipo: duplo
auscultador: aço inoxidável

133,342 66,67UN00013

00030788

FOCO REFLETRO AMBULATORIAL
foco refletor ambulatorial. com espelho, iluminação de led, lâmpada de
50w, haste flexivel cromada, base com 5 rodizios, cabo de energia de no
minimo 3 metros, tomada tri polar com aterramento, tensão 110/200v.

686,671 686,67UN00014
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deverá ser entregue no ato da entrega dos produtos registro junto da
anvisa com data de validade vigente.

00032038

IMPRESSORA LASER (COMUM)-
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.

1.943,331 1.943,33UN00015

00032198

LONGARINA 3 LUGARES-

descrição:
- longarina sem braços, em polipropileno resistente a aproximadamente o
minimo de 150kg, com estrutura reforçada, com 03 lugares, cor azul,
aprovadas pela norma da abnt.

1.933,324 483,33UN00016

00032201

MESA DE ESCRITORIO -

descrição:
- mesa de escritório - base: madeira / mdp / mdf / similar/ dobrável,
divisões: de 02 gavetas, material de confecção: madeira / mdp / mdf /
similar, composição: simples. garantia de 12 meses contra defeitos de
fabricação.

416,671 416,67UN00017

00032199

MESA GINECOLOGICA-

descrição:
- mesa ginecológica confeccionada em material madeira/mdf resistente,
gabinete com portas e gavetas, posição do leito móvel.

5.213,342 2.606,67UN00018

00030761
MESA MAYO
mesa de mayo inox, base em tubo de aço inoxidável,  com rodas, bandeja
inoxidável 48x32cm,  altura regulável  (máxima: 130 cm / mínima: 85 cm)

1.020,002 510,00UN00019

00032203

MESA PARA COMPUTADOR-

descrição:
- mesa para computador com base em madeira/mdp/mdf/similar, possui
suporte para impressora, teclado e cpu; possui de 01 a 02 gavetas.

519,331 519,33UN00020

00032196

MESAS DE EXAMES

descrição:
- material de confecção aço inoxidável, posição do leito móvel,
acessórios: suporte para papel

3.398,013 1.132,67UN00021

00032195

NO BREAK-

descrição:
- especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante;
no-break com potencial nominal de 1,2 kva; potencia real minima de 600 w;
tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação
automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo
solicitante; alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena
carga minimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no
mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo,
sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

1.935,003 645,00UN00022

00032200

TELEVISOR

descrição:
-  deverá possuir no mínimo: geral: tamanho da tela 32; tela de led; permitir

1.333,301 1.333,30UN00023
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ser afixada em suportes de parede; imagem: full hd 1920 x 1080; formato
tela 16:09; sistema de cores ntsc / pal-m/n / sbtvd; conexões: entrada
vídeo componente, áudio/vídeo; 2 hdmi; usb; rf para tv a cabo; rf para tv
aberta (digital/analógica); saída áudio digital óptica; funções: usb divx hd;
acessórios: sem suporte. garantia de 12 meses;

101.665,15
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