
TERMO DE RETIFIcAçA0 

o Pregoeiro Oficial do MunicIpio de Ameiroz-Ce, considerando a necessidaclé 
V5  

modiflcação - EDITAL DE LICITAcAO, referente ao PREGAO PRESENCIAL No 
2018.09.21-1, cujo objeto é a AQUISIçAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E 
ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E UNIDADES BASICAS DE SAUDE 
DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO DESTE CERTAME, que ocorreria no dia 04 de 
outubro de 2018, as 09hOOmin, no municipio de Arneiroz, vem comunicar, atravésdo 
presente TERMO RETIFICAçAO, que Ioi procedida a seguintes alteraçOes: 

Onde LO-se: Pregão Presencial, do tipo menor preço por lote 

Lela-se: Pregão Presencial, do tipo menor preço por Item 

Desta forma, fica retificado o conteüdo, tendo em vista que no ANEXO I DO TERMO 
DE REFERENCIA DESTE EDITAL, ficará na seguinte ordens as itens: 

Itens Produtos Quantidade Unidade 

Cadeira - Cadeira empilhável pars escritOrio, recepção, auditório, hospital, 
clinicas e uso geral. Assento e encosto confeccionado em polipropileno (PP), no 

I sistema de injeçâo termoplãstica. Estrutura: suporte do encosto, assento apes 16 Und 
em ago carbono. DimensOes Cadeira: Altura: 82cm; Altura do Assento so Châo: 
46 cm; Largura e Comprimento do Assento Aprox.: 51x52cm. 

Carro de Curativos - Pintura epOxi, 4 Rodizios de 03 polegadas, Tampo e 
2 prateleira em chaps 75 x 45 cm, Estrutura em tubos redondos, Cor Branca, corn 1 Und 

balde e bacia. 

Armarlo de Ago - Corn pé;Altura: 1,90m; Largura: 1,20m; Profundidade: 0,40 m; 
Quantidade de bandeja: 04; Peso suportado por bandeja: 40kg: Sisterna de Und 
fechamento: fechadura; corn 02 chaves e possuindo 03 bandejas corn posiçao 
regulavel.  

Mesa de Escritorio - Altura: 75 cm; Largura: 120 cm; Profundidade: 60 cm; 
4 Produzido em MDP corn revestimento em BP; Gaveteiro: 2 gavetas em MDP, 6 Und 

composta por corrediça metâlica e corn dues chaves. 

Ar Condicionado - Capacidade térmica (BTUs) 9.000 BTUs Compressor Rotativo; 
Consumo 	de 	Energia 	(kWIh): 	17,1 	kWih/mes; 	TensâoNoltagern 	220V; 

Und 
Classificação de consurno (Selo Procel) A; Tipo de operaçâo Somente Frio; 
Poténcia (W) 815W; Cor Branco; Frequencia 60 Hz; Material da serpentina Cobre. 

6 
Biombo - Modelo: Bimbo Triplo; Material: Ago; 	Dirnensoes Aberto: 1,80m, 

und 
DimensOes Fechado: 66 cm x_1,75_m_(PxA).  

Mesa de Exames - Mesa em chapa de ago e estrutura em ago inox, acochoada, 
2 Und 

cabeceira regulével e Pés fixo corn ponteiras de borracha. 

Armada Vitrine -2 Portas com fechadura cilindrica, fundo, teto e laterals em chapa 

8 
de ago em pintura epOxi; Portas de vidro cristal de 3 mm e 4 prateleiras; DimensOes 

unci 
externas aproximadas: 66 cm comp. x 40 cm prof. x 1,65 m de altura, Cubagem: 
0,527 M3 , Cubagern corn engradado: 0,618 M 3 . 

Estante de Ago 25cm corn 6 Prateleiras Regulaveis - suporta ate 25 kg 
distdbuidos por prateleira e 100 kg no total, Espessura: Prateleira de chaps 26 e 

9 coluna de chapa 20; Medidas apOs montagem: altura 1620mm x largura 625mm x 3 Und 
profundidade 257mm, Prateleiras corn 3 dobras nas laterals e reforço central a 
Pintura eletrostática a pó automatizada corn fosforização.  



LZ 
Impressora Laser (Comum) 	Especificação minima: qua esteja em tinha de  
produçao pelo fabricante; impressora laser corn padrâo de cor moriocromático; 
resoluçâo minima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 péginas por minuto PPM; 

10 suportar tarnanho de papal a5, a4 carta e oficio; capacidade de entrada de 200 
1 Und 

páginas; ciclo mensal de 50.000 péginas; interface USO; permitir compartilhamento 
por rneio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 bIg/n; suportar frente e verso 
automático; 0 produto deveré ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento 
garantia de 12 meses. 

Balde a Pedal - Tampa corn urna longs abertura, facilitando o depósito no 
recipiente; Haste do acionamento resistants e qua garante a mesma abertura de 

6 Und 
tamps por urn longo tempo; Material: Polipropileno; Capacidade aproximada: 50 L 
Dimensöes aproximadas da embalagem: 40 x 45 x 70 cm. 

GeladeiralRefrigerador - Capacidade de arrnazenagem total (L) 334 Litros, 

12 
Consumo 	(kWh)43,9 	KWhlmês, 	TerisãoNoltagem 	220V, 	Capacidade 	de 

2 Und 
armazenagern do refrigerador (L) 258 Litros, Consurno de Energia A (menos 25% 
de consumo) Garantia 12 meses, Cor Branco e Eficiencia Energetica A. 

Carro para Material de Limpeza - Balde Doblô 30 Litros, 2 Aguas, Cabo 
13 TelescOpico 1,40 M, Haste Americana Refil Loop Corn Cinta 320g e Placa 1 Und 

Sinalizadora Piso Moihado. 

14 Longarina - Em ago corn assentos de polipropileno corn 03 lugares. 4 Und 

Cadeira de Rodas Adulto - Construida em ago carbono, Estrutura dobrávet em X, 
Pintura etetrostética Epóxi, Estofamento em courvim, Almofada em espuma 

15 
injetada, Rodas traseiras de 24", injetadas em nylon com pneus infléveis, Rodas Und 
dianteiras de 6" maciças, Freios bilaterais reguléveis, Apoios de pes articuláveis, 
removiveis e reguláveis em altura; Apoios de braço removiveis; Capacidade para 
100 kg e Largura do assento: 45 cm. 

Bebedouro/Purificador - Com sistema de refrigeração cam compressor a gas. 
Capacidade de gelar 124 litros de aQua por dia corn temperatures de 4 0  a 14°C. 
Gabinete em chapa de ago galvanizada (que recebe tratamento qulmico para nao 

16 enferrujar) corn pintura a pó por processo eletrostético ou em ago inox. Torneira I Und 
cromada. Bandeja superior em ago inox. Reservatório de água em ago inox com 
serpentine interna estanhada evitando a contaminaçâo na Agua. Filtro corn 
elernento filtrante de polipropileno para retenção de residuos e impurezas da ãgua. 

5' 
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Computador Basico Desktop - especificaçâo minima: que esteja em linha de \ VyO 
produção pelo fabricante; computador desktop corn processador no minirno intel 
core 0 ou arnd al 0 ou similar; possuir 1 (urn) disco rigido de 500 gigabyte; memôria 
ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos identicos de 04 (quatro) gigabytes 
cads, do tipo sdrarn ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em rnodalidade dual 
channel; a placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx, 
conforme padrOes estabelecidos e divulgados no sitio www.forrnfactors.org , 
organismo qua define os padroes existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot pci- 
express 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecçao de intrusâo de chassis, 
corn acionador instalado no gabinete; o adapatador de video integrado devera ser 

17 
no minimo de 01 (urn) gigabyte de memôria, possuir suporte ao microsoft directx 

2 Und 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no minimo 02 (duas) saldas 
de video, sendo pelo menos 01 (urna) digital do tipo hdmi, display port ou dvi; 
unidade combinada de gravaçäo de disco ótico cd, dvd rom; teclado usb, abnt2, 
107 teclas (corn fio) e mouse usb, 800 dpi, 2 botOes, scroll (corn fio); monitor de led 
19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/10011000 ewifi padrao ieee 
802.11 big/n; sistema operacional windows 10 pro (64 bits); fonte compativel e que 
suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverao 
funcionar na vertical ou horizontal; todos as equiparnentos ofertados (gabinete, 
teclado, mouse e monitor) devern possuir gradaçOes neutras das cores branca, 
preta cu cinza, e manter o mesmo padrao de car; todos as componentes do produto 
deverão ser novas, sem usa, reforms ou recondicionamento; garantia de 12 rneses. 

Autoclave Horizontal de Mesa 30 litros - Cãmara de esterilizaçáo em ago 
inoxidével; Painel digital em teclado de membrana e controle termodinârnico de 
temperatura e pressão automético, com acompanhamento através de displays e 
indicadores luminosos. Fecho da tampa de triplo estégio corn sistema de 
restriçâo de abertura por fuso de encaixe e deslizamento par rolamento axial. 

18 
Sistema de porta corn construçao dupla totalrnente em ago carbono e ago max 

4 Und laminado Guarniçao ern silicone, vulcanizado fixada na câmara de esterilizaçaa. 
Operaçao automatica qua permita a seleçao de diferentes ciclos. Utiliza água 
limpa a cads ciclo para melhor qualidade de vapor. Sistemas de segurança que 
controlarn todo o ciclo e previnem falhas de operaçâo e/ou, funcionamento. 
Desligamento autornãtico em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta 
de ãgua. 

19 
Braçadeira para lnjecAo - Apoio tipo concha, ago em inox, corn estofado preto, Und 
fabriceda ern base de terra esmaltado e Altura regulavel  

Esfugnomanometro Adulto - Manguito corn péra em PVC, Braçadeira em nylon 
20 ou algodAo, com fecho de velcro ou metal, Braçadeira na car azul marinho e Estojo 2 Und 

para viagern.  

Laringoscopio Infantil - Fabricada em ago inoxidével austeniticos a prova de 
ferrugem; Acabarnento acetinado para reduçao do brilho; Utiliza cabos tipo AA e 

21 tipo C Esterilizável em Oxido de etileno ou autoclave a vapor; Autaclavavel a 134 1 Und 
°C durante 5 minutos; Lârnpada Vacurn, Lâmpada Halógena 2,5V au 3,5V e Cabo 
em metal a prova de ferrugem.  

22 
Estetoscopio Intantil - Diafragmas de alta sensibilidade; Uso prafissional; Duto 

1 Und 
ultra resistente em PVC; Auscultador ern Ago lnoxidável. 

EstetoscOpio Adulto - Performance acUstica excepcional, especialmente na faixa 
de Frequéncias Cardiaca;. Auscultador duplo cam duas faixas de frequència 

23 diferentes. Permite a seleçâo rápida entre diafragma de urn lado ou cone acUstico 2 Und 
do outro; Duto ultra resistente em PVC; Diafragmas de alta sensibilidade; Uso 
profissional; Auscultador em Ago lnoxidével. 

7 



Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) - Silicone 100% grau medico, corn 
flexibilidade e capacidade de esterilizaçao por autoclave. Bello de silicone; ' v 

24 Conecçao rotative; 	Válvula 	Pop-Off corn 	lirnite de pressäo ajustada, 	corn 
regulagem 	e 	bloqueio. 	Todas 	as 	conexOes 	em 	conforrnidade 	corn 	as 

1 Un 

especificaçoes ISO 10651-4. Mascaras Faciais de silicone translicida, anel de 
silicone e almofada de silicone. 

Balança Antropometrica Infantil - Capacidade: 15 kg, Divisao: 5g; Display: LED 
de alta intensidade (operador) corn 6 digitos; Gabinete: ABS injetado; Berço: ABS 
moldado; Alimentaçao: 	Bivolt; Acessorios Inclusos: 	Capa plástica protetora; 

25 Consumo: 3W. Principais Recursos: Tara; Pes reguláveis. Dimensoes Berço (A 1 Und 
xL x P): 9 x 58 x 29 (cm), Balança (A x 	x P): 23 x 58 x 37,5 (cm), Embalagern (A 
• L x P): 29 x 59,5 x 43,5 (cm), Peso Liquido aproximado: 3,4 kg Peso Bruto 
aproximado: 4,3 kg. 

Laringoscopio Adulto - Cabo para laringoscOpio em metal a prove de ferrugem, 

26 corn superficie recartilhada, esterilizével e autoclavével; corn laminas n° 01,02,03 
e 04 fabricado em ago inoxidével a prova de ferrugern acompanhadao de 
lampada vacurn 2,7v; Esterilizével e autoclavãvel. 

Esfignomanometro Obeso - Manguito corn péra ern PVC, braçadeira em nylon 
27 ou algodao, corn fecho de velcro ou metal, braçadeira na cor azul rnarinho ou preto, 1 Und 

estojo pare viagern. 

Carro Maca - Totalmente inox, estrutura construida ern tubos inox de 1 % x 1 ,2mrn; 
travas da estrutura em tubos 718 x 1,0mm; leito removivel construido em chapa de 

28 ago inox 0,80mm, cabeceira reclinével; molejo nos 4 pés, pára-choque de borracha 
em toda a volta, corn grades laterais de abaixar construidas em tubos de 7/8 x un d 

1,2mm ern inox, acornpanhado de suporte Para soro em inox, pés corn rodizios de 
5, sendo dois corn freio dispostos diagonalmente. Dimensoes: 1 ,9OxSOx8Orn. 

Esftgnomanômetro Infantil - Manguito corn pera ern PVC; braçadeira em nylon 
29 ou algodao, corn fecho de velcro ou metal; braçadeira na cor azul marinho; estojo 1 Und  

pare viagem. 

Oximetro de Pulso Portátil - Destinado para a triagem, rnonitoramento ou 
gravaçAo 	continua 	náo 	invasiva 	de 	saturaçao 	de 	oxigénio funcional 	da 
hemoglobina arterial, frequencia cardiaca e forge de pulso. Fornece leituras de 

30 5p02 e frequência cardiaca em pacientes adultos, pediãtricos a neonatais. Corn I Und 
alarmes visuais e sonoros, ajustéveis e programáveis; Acornpanhado de Sensor 
Adulto e pediétrico; Bateria Recarregável (Tipo AA) e carregador; Entrada USB; 
Curve Pletismografica; Tabela de Tendéncia, Tale de LCD. 

Foco Refletor Ambulatorial - Base em tripe de tubo de ace carbono quadrado; 
Coluna em tubo de ago carbono redondo; Haste flexivel em tubo de ago carbono 

31 redondo, corn acabarnento cromado. Altura regulável per meio de manipulo; Foco 
Und protetor em chaps de ace carbono; Pés com rodIzios giratorios; Acabamento 

pintura epóxi, corn tratarnento anti-fem.zginoso; Acornpanhada de uma Lâmpada 
Fria (Led); Dimensao aproximada: Alt. Minima: 125 cm Alt. Maxima: 160 cm. 

Balança Antropometrica Adulto Digital - Estrutura em chapa de ago carbono; 

2 
Regua antropométrica; Tapete em borracha anti-derrapante; Pés reguléveis; 

3 Und Painel 	led 	digital; 	Display com 06 digitos; 	Menus indicativos e funcionais; 
_____ Homologada palo INMETRO e aferida pelo IPEM. 



Detector Fetal - Transdutor de alta sensibilidade/ Compacto de mesa/ Alto-falante 
de alta performance! Design ergonôrnico e compartimento para transdutor. Entrada — 
para fone de ouvido, gravador ou computador; Botâo liga-desliga,controle de 
volume e desligarnento automático. Tela de LCD iluminado (backlight). 2 modos de 
visualizaçao da FCF - Frequência Cardiaca Fetal: Numérica e Gráflca (Curva FCF). 

33 Alarmes 	visuais/sonoros ajustéveis 	e programéveis. 	Indicador 	de 	Bateria. I Und 
Funcionamento com pilhas alcalinas M (acompanha o produto). Garantia 1 ano. 
Alimentaçâo: 2 Pilhas PA. Freqènciaultra-som: 2 MHz/ Intensidade de ultra-som: 
ci OmW!cm2/Exibiç5o: 45mm 25 mm (visor LCD monocromatico corn luz de fundo 
azul). FCF Faixa de medição: 50 - 240bpm/ Resolução da FCF: I bpm/ Precisão 
FCF: 1 bpm/ Dimensôes: 135 milimetros 95 milimetros 35 milImetros. 

Suporte para Soro - Em ago inoxidével, corn regulagem de altura e rodizio. Altura  
1 Ufl d minima: 1,8SIAltura maxima: 2,5. 

Mesa pare Exame Ginecologico - Leito estofado corn espuma revestida em 
courvim - dividido em 3 partes - sendo encosto e apolo de $s corn altura 
regulavel e assento fixo; - Regulagem da altura do dorso e dos $5 atraves de 

35 cremalheiras; Estrutura tubular em ago redondo; Porta coxas estofado corn altura I IJnd 
regulâvel e hastes cromadas. Acompanha gaveta para escoamento de liquidos 
em ago inoxidével; Pintura eletrostãtica a pô (Epôxi);Dimensães:- Comprimento 
185 cm- Largura 50 cm - Altura 85 cm. 

Lantema Clinica - Lanterna Clinica LED corn suporte para especulo e estojo, 

36 
funcionando coma mini-otoscOpio corn 3 tamanhos diferentes de especulos; 

2 U d 
lluminaçao: LED levemente amarelada com ajuste de foco; Material de 
fabricaçâo:_Metal; Cor: metélica ou preta.  

Escada 2 degraus, 	Medidas da escada: 	39x39X39. 	Peso aproximado: 
37 4Kg. Estrutura: 	Fabricado 	em 	ago 	carbono, 	Pintura: 	Eletrostética de Alta 1 Und 

Resisténcia. 

Nebulizador Portátit - Voltagem Bivolt; AcessOrios - Kit micro nebulizador 
38 composto de mascara adults e infantil, extensâo a recipiente; Cor - Branco, 2 Und 

PotOncia - 1140 hp;  

Ultrassom Odontologico - Frequência do ultrassom - 28.000Hz ± 10 %; Sistema 
de transdutor - Cerémica piezoelétrica; Tensâo de Alimentacâo (Fonte) - ye: 100 - 

39 240V- - 50!6011z 1.2A Vs: 30VDC - 1.3a; Potencia de saida - 3 a 20W; Pressâo de 1 Und 
entrada do liquido - 1,45 a 72 PSI; Peso liquido I Peso bruto - 920g - 1100kg 
.DimensOes em mm (Comprimento x Largura x Altura) - 203mm x 138mm x 94mm. 

Aparelho de Raios-x Odontologico - Periapical;Funcionamento em 127v e 220v 
(bivolt manual). Pronto para o sistema digital; Base totalmente construida em ferro 
fundido; Rodas confeccionadas em acrilico de alta resisténcia, cam freio para 
travamento; Modelo: 70 Ky; Painel de comando corn display e sisterna de comando 

40 digital corn controle de tempo centesimal, qua permite a seleçao do tempo de 1 Und 
exposiçao pars uso em pelicula (filme) e sensor digital; Tempo de exposiçâo: 0.07 
a 3 seg; Intensidade de corrente do Tubo: 8 Ma; Foco: 0.8 x 0.8 mm; DimensOes 
do pé: 71 x 71 cm; Registre Fusiveis: Vidro (modelo 20 AG); Goluna móvel; 
Poténcia de entrada: 1123 VA +1- 20%, 2 Anos de garantia. 

Al Mocho - Revestimento: Couro Sintetico Pu Espuma; Base cromada; Cam rodizio 
1 Und 

e regulagem de altura a gas; Assento 38cm; Altura com: 52cm a 63 cm. 

IV 



Cadeira Odontologica Completa - (equipo/ sugador/ refletor) cabeceira 
articulada comando pedal unidade auxitiar; Design arrojado, corn linhas 
arredondadas; Encosto curvo envolvente; Movirnentos sincronizados entre o 
encosto e o assento; No final do curso de descida do encosto permits a posiçao de 
Trendelernburg; Dotada de dispositivo de segurança anti-esmagarnento dos 
membros inferiores; Possui pedal integrado, unifica todos os coniandos de pé, 
permitindo acionamentos da cadeira, equipo, unidade de água e refletor. Sistema 
chip-blower, que permits a liberaçao do Iluxo de ar corn a turbine parade (funçâo 
jato de ar); 0 pedal permits o acionamento das peças de rnão por melo de haste 
corn aceleração; Possibilidade de trabalhos sern o acionamento da ãgua. 
Acionarnentos pelo pedal: Posiçao de trabalho 1 12; Posiçao de trabalho 3 I 4; 
Volta A ültima posiçâo I Posiçâo de Cuspir; Acionamento do refletor; Volta a zero; 
Alavanca de acionarnento eletro —pneumático; Sisterna "Chip Blower tecla dupla 
funçao acionarnento (Spray ou Ar); Parade ernergencial; Led de emergência; Sobe 
encosto; Desce encosto; Acionamento do refletor; Sobe assento; Desce assento; 
Alga pare transports (pedal rnOvel). Articulaçao central: Estrutura em ago corn 
tratarnento superficial através de nanotecnologia. Pintura lisa de alto brilho a base 
de epóxi, polimerizada em estufa a 250°C, resistente a corrosão e materials de 
limpeza; Base com desenho ergonôrnico, construida em ago, protegida por debrun 
antiderrapante. Possui tratarnento anticorrosivo; 

42 Estofarnento arnplo, corn apoio lombar, montado sobre estrutura rigida recoberta 
corn poliuretano injetado de alta resisténcia, revestido corn material larninado, sem 
costura, atóxico e anti-charnas. Encosto de cabeça anatôrnico, rernovivel, bi-
articulével e corn regulagern de altura, corn rnovimentos anterior, posterior e 
longitudinal. Sisterna Easy-Fix. Apoio do braço fixo corn acabarnento arredondado, 
dispensa rnovirnentaçAo a facilita a limpeza e desinfecçAo; Segundo braço 
(escamoteável), corn dispositivo acionado através do painel de controls do equipo, 
qua permits controlar a rnovirnentaçao do braco "quads" facilitando o acesso do 
paciente e aumentando a produtividade do profissional. Sisterna de elevação: 
Eletrornecanico acionado por moto-redutor corn soft start. 

Und 

Sisterna eletronico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts; Caixa de ligaçao 
interne 

Tensão de alirnentaçao 127 ou 220W 50/60Hz. Destro. Equipo Braço com trava 
pneumática, Seringa triplice corn água aquecida, 1 terminal pars rnicrornotor, 2 
terminals pars alta-rotação; NegatoscOpio LED; Painel PAD corn todos Os 
comandos da cadeira, funçOes do Equipo, Unidade de Agua a Refletor. Braço 
Articulével: Acoplado a cadeira, corn rnovimentos horizontais, braço articulável corn 
movirnentos horizontais e verticals, corn dispositivo de travamento pneurnãtico 
pare os movirnentos verticais, acionado par botao localizado no corpo do 
equipo. Pedal de comando integrado, corn sistema de bloqueio de rnovimentos e 
chip blower. Seringa triplice Incorporada, bico giratOrio, rernovIvel e 
autoclavével. e resistência A corrosão; 

Destilador de Agua Automatico Portatil - Capacidade pars destilar: 4 litros; 
43 Tempo de destilaçao aproxirnada de 1 L de aQua por hors; Abastecirnento manual; 	4 	Und 

PotAncia: 220V -450 Watts; Voltagern: 220V; Frequëncia: 60 Hz;  

Antropometro Infantil - Estrutura em ago carbono; extremidades ern polietileno; 
44 	pintura eletrostAtica a pó; Pintura eletrostAtica a pO, tratamento antiferruginoso; 	4 	Und 

escala adesiva rnilirnètrica; DirnensOes: 300 - 1000 mm; 



7 Apareiho Fotopolimerizador de Resinas sem Fio- 	Poténcia: 1100 mWIcm 2 ; 

Comprimento de onda da luz: 420 nm a 480 nm (car azu9; Tempo de - 

45 fotopolirnerizaçao do 10, 20, 40 e 60 segundos; Bateria: Ion-Litio capacidade de 
2200mAh; Ponteira de tibia Otica autoclavãvel (Do série); Giro da ponteira de 360°; 
Material da base do carregador ABS - ASA corn UV; Peça de mao em Aluminlo 
corn tratamento superficial anodizado fosco. 1 ano de garantia. 

Caneta 	De 	Alta 	Rotaçao 	- 	 Caracteristicas, Encaixe: 	Borden; Spray: 
Triplo; Velocidade: 380.000 RPM; Fixaçâo Da Broca: FG - Sacs Brocas; Pressao 

46 Ar: 32 Lbs; Balanceamento: 	Sim; Autoclavével: 	135°C - 1000 X; RuIdo: 64 3 Und 
Dbs; Garantia: 1 Ano; Produzido Corn Latâo, Alurninio e Cornponentes De Ago 
Inox. Linhas Simetricas E Harmoniosas; corn press button; 

Eletrocardiografo, - EletrocardiOgrafo Digital corn Tecnologia DSP Processador 
Digital de Sinais. Destinado ao uso corn computadores portéteis ou de mesa e 
pronto pare telemedicina. Visualizaçao do ECG em tempo real (rnonitorizacao) e a 
gravaçâo (holter) do ECG do paciente para anélise future em 12 derivaçoes e a 
qualquer momento do trecho gravado; Capacidade pare envio dos laudos pela 
Internet; Possul banco de dados dos pacientes e exarnes realizados; A conexao do 
módulo ao computador é tipo USB; A alimentaçao do rnôdulo é feita pale porta USB 
que elimina 0 uso de pithas, baterias Cu rede eletrica; A impressâo do ECG é feita 
em irnpressoras convencionais durante ou apOs 0 exarne; permite qua Os exames 

Und realizados e também os arrnazenados (banco de dados) sejam exibidos na tela do 
computador, 	ou 	impressos 	numa 	folha 	A4 	(colorido 	ou 	preto 	a 
branco).Monitorizaçao do ECG em tempo real; Leitura do ECG em tempo real; 
Medidas rapidas e eficientes atravOs de cursores eletrôriicos; lrnpressao de 12 
derivaçôes, simultâneas, em verbs formatos, incluindo cartäo do ecg; Prograrna 
de répida instalaçâo podendo ser instalado nos PC's de outros profissionais, pare 
troca de informaçOes e laudos; Conter mOdulo de aquisiçao de ECG ;Cabo de 
conexão USB ;- Cabo do paciente 4 - 06 (seis) eletrodos tipo ventosa; 04 (quatro) 
eletrodos de membros tipo clip; Flo terra auxiliar; 

Cadeira Odontologica - EspecificaçOes: Cadeira Assento e encosto corn 
movimentos de subida e descida; Assento cam allure minima de 43 cm a méxima 
do 73 cm; Encosto corn linhas arredondadas, corn curvature anatOrnica (largura 
de 60 cm) e apoio lombar; Sistema fuso de inclinaçäo do encosto e elevaçao do 

48 assento; Sistema pantogréfico de elevação; Braços direito e esquerdo; I Und 
Acendimento do refletor no pedal do comando (urna intensidade); Encosto de 
cabeça bi articulado; Exclusive carenagern; Base da cadeira em chapa de ago 
rnaciça 318 (polegadas) de espessura; Encosto e base do assento ern vergalhao 
e chapa de ago; 



\t r 
Lamina do encosto de cabeça pintada e guias de ago; Superficies metálicas corn \ 
banho de proteçao contra oxidação; SuperfIcies aparentes corn pintura lisa; '.-- - 
Transformador de 12 V pare alimentaçao do refletor; Estofarnento extra macjo, corn 
espuma de poliuretano no encosto e espuma laminada no assento, revestido em 
PVC - lavável e sem costura; Fusivel de proteção de rede (entrada): 1 0A (110/127 
V) 5A (2201240 V); Fusivel de proteçâo do circuito: 5A. Equipo Acoplado, corn braço 
curvo fixado na parte inferior do cadeira Sistema de travamento manual; Seleçao 
autornática dos pontas, controlada por um bloco de acionarnento pneumático 
(sistema BAP); Suporte de pontas; Alma estrutural em ago- Corpo e capas em ABS; 
Bandeja em ago inox; Terminal pare micro motor sem spray; Terminal para alto 
rotação; Seringa triplice; Mangueiras lisas, leves e flexiveis. Unidade-Auxiliar: 
Acoplada a cadeira, corn cuba de cuspideira em cerârnica e forrnas arredondadas 
(destacâvel da unidade do corpo). Porta-copo; Abertura lateral e removivel; Ralo 
separador de detritos; Corpo da unidade corn carenagem envolvente (dispense 
tubos, suportes ou acoplamentos aparentes); Urn terminal para sucção (Sistema 
Venturi), corn mangueira do sugador (desconecta-se sern necessidade de 
ferramentas); Suporte de pontas; Separadores de detritos a tela de ago inox; Caixa 
de esgoto corn respiro e abafador de ruldos; Chassi en, ago pintado; Revestimento 
externo em poliestireno; Suporte do unidade em ago pintado. Refletor Mono focal, 
acoplado ao braço vertical do fixo a cadeira; 

Compressor Odontologico - Cornpacto e silencioso, ideal para instalaçOes 
medicas, odontolOgicas a outras atividades qua exUarn  ar cornprimido isento de 
Oleo. 	ReservatOrio 	com 	pintura 	interns 	anticorrosive, 	qua 	garante 	major 
durabilidade 	do 	compressor, 	dos 	equipamentos 	odontolOgicos 	e 	evita 	a 
contaminaçao do ar. Pistâo, Isento de Oleo, Unidade compressors em ferro 
fundido, Equipado cam Rele térmico de proteçäo Regulador de pressão de salda.- 
Dados Técnicos: Deslocamento real (pcm) I (litros/min): 6. 	/ 170. Diàmetro de 

1 saida (p01): 34. DirnensOes (A x 	XC) (mm): 670 x 440 x 440. Motor elétrico (CV): 1. Und 

NIvel de ruido (dB): 78. Nümero de cilindros: 2. Námero de estégios: 1. NUmero de 
pólos: 4. Peso (Kg): 41. Peso c/embalagem (Kg): 58. Pressao de operaçao minima 
(psi): 80. 	Pressâo 	maxima 	(libraslpol2) 	 I bar: 120 / 8,3. 	Pressao 	maxima 
(psi): 120.Regirne de trabaiho: Intermitente. Rotaçâo por minuto (RPM): 1730. 
Tempo de carga do reservatOrio: 310". Tensao (V): 220. Volume do reservatôrio 
(litros): 29 

Fotopolimerizador - Wireless (sem fib). Maior praticidade de rnanuseio. Luz fria 
(azul) gerada por LED de alta poténcia (1250 mW/cm2). Bateria removivel. Mais 
de 400 aplicaçäes de 15 segundos corn cargo cheia. Corn luva descartãvel, não he 
necessidade de autoclavar. Possui giro de 220 0 , facilitando a posiçao de 
uso. Display digital. Timer (5, 10, 15 e 20 seg), corn bip sonoro no final do 
operaçâo. Comandos de prograrnaçao no prOpria caneta. Corpo confeccionado em 
ABS injetado. Intensidade de 1w constante, independente do nIvel de cargo da 
bateria.A solidificaçao (cura) da resina nâo e afetada pale diferença de cargo da 

50 bateria. Tempo de usa continuo com carga total ? 120 minutos. Silencioso, pois I Und 
nâo necessita de ventilaçao forçada. Bivolt automãtico 90/240V. Sisterna stand by. 
Desliga automaticarnente apOs 2 minutos sem utilizaçâo. Comprimento sem a 
ponteira: 19,5 cm. Frequencia: 50160 Hz. Comprimento de onda: 420 a 480 nm. 
Emissor de luz: Led (light smiting diode). Bateria: 3,7-1400 mah. Poténcia de luz: 
1250 mW/cm2 . S ProgramacOes de uso: Continuo: Poténcia maxima ao longo de 
todo o funcionamento. Ramps: Poténcia gradual crescente nos primeiros 5 
segundos, permanecendo logo apôs corn sua poténcia méxima. Pulsado: Luz corn 
potencia maxima pulsante corn intervalos de 0,2 segundo. 



Autoclave 	Odontologica 	- 	 Sistema 	Horizontal, 	Porte 	Entreaberta 	220V, 
Thir 

- 51 Capacidade 21 Litros, Modelo do equipamento Analógica e Material da Camara 1 
max. 

Kit de Baixa e Alta Rotaçao - Turbine 504: Possui acoplamento Borden, spray 
Unico, rotaçAo maxima de 450 mil rpm e sistema troca-broca (FG). Torque: 0,11 
Ncm. Rolamentos de ceramics; Rotores balanceados: Baixo nivel de ruldo e 
vibração. Peso ideal: Magno 504 apresenta 65g, pois a angulaçao do corpo é de 
210 e da cabeça 90 0 . Biossegurariça: Todos os instrumentos são esterilizéveis 
ate 135°C. Durabilidade garantida por ate 1.000 ciclos de esterilização superfIcie 
lisa - Micromotor Baixa Rotaçao 500 Spray lnterno. Rotaçao de 5.000 a 20.000 

52 
rpm. Esterilizavel em autoclave ate 135°C. - Contra Angulo 500. 0 Contra-Angulo 
500 possui giro livre de 360 0. Spray extemo. Utilize brocas PM de 2,35mm e 1 Und 

brocas de Alta Rotaçâo de 1,6mm (corn utilização do acessorio mandril). Baixo 
nivel de ruido e vibração. A angulaçao do cabeça do contra-àngulo deve 
favorecer a page durante os procedimentos; Minimo de 5.000 rpm e Máximo de 
20.000 rpm, Peça Reta 500: Micro motor encaixe Borden 2 furos; Spray pare 
refrigeraçao por conduçao interne; Sistema de encaixe universal 
Entra,; Esterilizável em autoclave ate 135°C; Acoplamento Borden; MInimo de 
5.000 rpm - Mâximo de 20.000 rpm. 

53 
Negatoscopio - Negatoscopio de 1 corpo. Construido em chapa de ago inóx. 
Acrilico branco leitoso. Bivolt 127/220V 1 Und 

Raio-X odontologico - Braço articulável com movimentaçao vertical e horizontal. 
Base totalmente construida em ferro fundido. Rodas confeccionadas em acrilica 
de alto resisténcia, com freio pare travamento. Funcionamento em 127 e 220 volts 
(conversão manual). Comando EletrOnico Digital Microprocessador Centesimal. 
Cabeçote de Raios X corn ampola totalmente imersa em Oleo isolante especial, 
fechado a vácuo. Cabo espiralado que perrnite a disparo em ate Smts de distãncia. 

4 
ArticulaçOes corn movimentos de 360 0. Pintura cam tinta poliuretana propiciando I Und 

uma melhor harrnonia cam o canjurito do consultOrio. Caracteristicas Técnicas 
Rede: 127 - 220Volts AC Correntes de Uso: 12A (127V) 55A (220V) Modelo 70 
Ky Tempo de exposiçao: 0.07 a 3 seg. Intensidade de corrente do Tubo: 8 Ma 
Foco: 0.8 x 0.8 mm. 

Caixa de Revelaçao Raios-x Odontojógico - 	 Cor: Material Bicolor (bronco 
externo a preto intemo)Dimensao do visor: 200 x 90 mm Material: Poliestireno de 
Alto Impacto Copos: 3 copos de 200 ml Dimensao do produto: 30 x 20 x 19 cm (L 1 Und 
xAxC) 

56 Arquivo confeccionado em ago cam 4 gavetas e trilho telescopico. 4 Und 

Aspirador de Secreçoes Eletrico Móvel capacidade de 6 a 10 litros, com rodizios 
e valvula de segurança, recipiente em termoplastico ou vidro. 1 Und 

58 Autoclave Horizontal de Mesa 25 litros em ago inoxidavel digital. 2 Und 

59 Balança Antropometrica Adulto digital. 2 Und 

60 Balança Antropométrica Infantil digital. I Und 

61 Balde a Pedal de polipropileno corn capacidade de 30 a 49L 6 Und 

62 Bebedouro! Purificador Refrigerado de coluna simples. 2 Und 

63 Biombo em acolferro pintado triplo cam rodizios. 4 Und 

64 Cadeira de Rodas Adulto, cam pés removiveis fabricada em aço/ferro pintado 4 Und 

65 Cadeira em aço/ferro pintado cam assento em polipropileno. 59 Und 

66 Cama Comum (não hospitalar) fabricada em madeira corn colchão. 2 Und 

Carro de Emergéncia com suporte pare cilindro, suporte de soro, suporte pare 
67 desfibrilador, tabua de massagern, regua de tromadas, fabricado em ago carbono 1 Und 

cam 04 ou 06 gavetas.  



68 
Cairo Maca Simples em ago inxodavei corn suporte para soro e coichonete corn 

 

grades laterais. N, 

69 CentrIfuga Laboratorial corn capacidade para 12 tubos corn tecnologia digital. 1 Und 
70 Desfibrilador Convencional bisafico corn baterialpas internas I Und 
71 Destilador de Agua corn capacidade para ate 51/h 1 Und 

72 
Eletrocardiograto Computadorizado com soiware para exarne via computador 

corn 12 canals corn urn cabo de eGg. Não possui computador. d 

73 Esfigmomanômetro Adulto, tecido em agodâo a braçadeira corn velcro. 12 Und 

74 Estante corn capacidade para no minimo 1 00k corn 06 prateleiras corn reforço. 11 Und 
75 Geladeiral Refrigerador corn capacidade de 250 a 299 litros. 2 Und 

76 Mesa de Cabeceira fabricado em rnadeiralrndf corn portas rod izios e gavetas. 10 Und 

77 Mesa de EscritOrio em rnadeira corn 02 gavetas. 3 Und 

78 Mesa de Exames, cam suporte para papel, movel, em ago inoxidavel. I Und 

79 Mesa de Mayo ern ago inoxidavel. 2 Und 
80 Mesa para Refeitorio corn 06 assentos fixos. 2 

Monitor 	Multiparametros 	corn 	05 	parametros 	basicos 
81 (ecglrespiração/Sp02/PNIiTernp)possui monitor 10" pre configurado, corn suporte 1 Und 

para monitor. 

82 Negatoscopio corn larnpada fluorescente/ 2 corpos. I Und 

83 Oximetro de Pulso porttatil corn 01 sensor de Sp02. 1 Und 

84 
Poltrona Hospitalar corn reclinação manual, capacidade para ate 120kg corn 

descanso para Os pas e encosto em courvin. Und 

85 Seladora manual-pedal para grau cirurgico. I Und 

Armario de Ago - Corn pé;Altura: 1,90m; Largura: 1,20m; Profundiclade: 040 m; 

86 
Quantidade de bandeja: 04; Peso suportado por bandeja: 40kg; Sistema de 

2 Und fecharnento: fechadura; com 02 chaves e possuindo 03 bandejas corn posição 
reguláveL 

87 Berço Hospitalar corn rodizios, colchào D28, fabricado em ago/Ferro pintado corn 
2 Und ovirnento fawler par manivela corn grades laterals. 

Berço pars Recem Nascido com rodizios, cuna em acrilico corn estrutura em 
1 Und açolferro corn prateleira.  

89 Cama Hospitalar Adulto corn rodizios, colchao D28 em ago ferro pintado corn 
16 Und grades laterais. 

Cania PPP corn movirnentos de elevaçâo de leito. Apoio de pernas rernovivel, 
apoio de coxas, calcanhar, munhequeiras e dispositivo Para coleta de liquidos. 
Base dividida ern no rnFnimo 4 seçOes: dorso, assento, perneiras e complemento 

90 da perneira rernovivel. Corn rodizios de no minirno 6 polegadas de diârnetro. Corn 2 Und 
grades na região do dorso, injetadas e corn acabarnento pintado ern poliuretanos. 
Capacidade minima de 120 kg. Acornpanha colchao cornpativel corn as dimensOes 
da cama. 

91 
Cairo pars Transporte de Materials (diversos) corn capacidade para 2001 ern 

Und ______ polipropileno.  



Computador (Desktop-Basico) Especificação Minima: Clue Esteja Em Linha De  
Produçao Palo Fabricante;Com Processador No Minimo Intel Core 13; Possuir 1 
(Urn) Disco RIgido De 500 Gigabyte; Memoria Ram De 08 (Oito) Gigabytes, Em 02 
(001$) MOdules Idénticos De 04 (Quatro) Gigabytes Cada, Do Tipo Sdram Ddr4 
2.133 Mhz Ou Superior, Operando Em Modalidade Dual Channel; A Place Principal 
Deve Ter Arquitetura Atx, Microatx, Btx Ou Microbtx, Cpossuir Sistema De 
Detecçao De lntrusäo De Chassis, Corn Acionador Instalado No Gabinete; 

92 Suportar Monitor Estendido, Possuir No MInimo 02 (Duas) Saldas De Video, Sendo 
Pelo Menos 01 (Uma) Digital Do Tipo Hdmi, Display Port Ou Dvi; Unidade 
Combinada Do Gravaçao De Disco Otico Cd, Dvd Rom; Teclado Usb, Abnt2, 107 
Teclas (Corn Fio) E Mouse LJsb, 800 Dpi, 2 BotOes, Scroll (Corn Fio); Monitor De 
Led 19 Polegadas (Widescreen 16:9); Interfaces De Rede 10/100/1000 E Wifi 
Padrao Ieee 802.11 B/GIN; Sistema Operacional Windows 10 Pro (64 Bits); Fonts 
Compativel E Que Suporte Toda A Configuraçao Exigida No Item; Todos Os 
Cornponentes Do Produto Deverao Ser Novos, 	Sam Uso, 	Reforma Ou 
Recondicionamento; Garantia De 12 Meses.  

93 Detector Fetal digital portatil. 2 Und 
94 Escada corn 2 degraus em ago inoxidavel. 18 Und 

95 
Esfrgrnornanometro de Pedestal em aço/ferro pintado, braçadeira em nylon corn 

2 Un d fecho de metal, aneroide. 
lrnpressora Laser (Comum) Especificação minima: que esteja em linha de 
produçâo pelo fabricante; impressora laser com padrao de car monocromatico; 
resolução minima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 péginas por minuto PPM; 

96 suportar tamanho de papal a5, a4 carte e oficio; capacidade de entrada de 200 2 Un d péginas; ciclo mensal do 50.000 paginas; interface USB; pemlitir compartilhamento 
por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 bIg/n; suportar frente e verso 
automâtico; o produto deverâ ser novo, sem use, reforma ou recondicionamento 

rantia de 12 meses.  

Laringoscopio Adulto Cabo Standard Medio, Tamanho: Médio; Alimentaçao: 02 
Pilhas Tipo C (Nâo inclusas); Lâmina Macintosh Curve: Lâmina Macintosh Curve 

97 n°0 Neonatal; Lâmina Macintosh Curve n01 Infantil; Lamina Macintosh Curve n12 I Und 
Criança; Lamina Macintosh Curve n°3 Adulto Médo; Lâmina Macintosh Curva n 04 
Adulto Grande; Lâmina Macintosh Curve n°5 Adulto Grande. 

98 Laringoscopio infantil Corn 3 Lâminas Retas (Miller) Cabo tarnanho medic corn 1 Und 
estojo.  
Monitor Ambulatorial de Pressäo Arterial Acampanha sofware qua so ler os 
gravadores a software abre automaticamente o exame que a gerou; Flexibilidade 
na criaçao de protocolos e periodos; Gréfico de Media Horária de PAS e PAD cam 
classiflcaçao dos valores por meio de cores; Exportaçao do exame em formato 
Excel, PDF, JPG e muitos outros; Cade conjunto de baterias recarregãveis realize 

99 24 ou 48 horas de monitoração efetuando ate 400 medidas; Os dados 1 Und 
armazenados na memória do aparelho não apagam quando as baterias são 
retiradas por mais de 3 dias; 	Gravador extremamente silencioso; Método 
oscilométrica; Deteccao automética do manguito utilizado (pequeno, padräo ou 
grande). Mostra a voltagem somada das pilhas no display para evitar perdas de 
exames por uso de pilhas fracas.  

100 Suporte de Soro em ago inoxidavel com altura regulavel. 22 Und 

Ameiroz-Ce, 02 de outubro de 2018. 
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Pregoeiro Oficial do Municipio 


