
MEN HM ODONTOMEDICA 

Taui-CE, 15 de Outubro de 

A PREFLITURA MUNICIPAL DL ARNEIROZ -CE - 

PROPOSTA DE PREO REF. PREGAO PRESENCIAL 2018.09.21.1 

OBJETO: AQUISIcAO DL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES F 000NTOL6GICOS DESTINADOS AO 

HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BASICAS DE SALIDE 

Valor Valor Unitário I 	Valor I Valor Total Por 
Item Produto Unidade Qtde 

Uniárlo R$ Por Extenso Total R$ Extenso 

Cadeira - Cadeira empilhável para escritório, 

recepç3o, auditOrio, hospital, dinicas e uso 

geral. Assento e encosto confeccionado em 

polipropileno (PP), no sisterna de injeçäo mil duzentos e 

termoplástica. Estrutura: suporte do Und 	16 	R$ 79,00 
setenta e 

sessenta e quatro 

encosto, assento e pés em ago carbono. 
reais 1 . 264,00 reals 

Dimensôes Cadeira; Altura; 82cm; Altura 

do Assento ao Cho: 46 cm; Largura e 

Comprimento do Assento Aprox.: 5162cm. 

Cairo de Curativos - Pintura epéxi, 4 

Rodizios de 03 polegadas, Tampo e 

2 prateleira em chapa 75 x 45 cm, Estrutura Und 	1 	R$ 780,00 
setecentos e 

R$ 780,00 
setecentos e 

em tubos redondos, Cor Branca, corn battle 
oltenta reals oitenta reals 

e bacia. 

Arrnário de Ago - Corn pé;Altura: 1,90m; 

Largura: 1,20m; Profundidade: 0,40 rn; setecentos e sets mil, setecentos 

Quantidade de bandeja: 04; Peso suportado 
Und 	9 	R$ 746,28 

quarenta e seis R$ e dezesseis reals e 

por bandeja: 40kg; Sistema de fechamento: reals e vinte e olto 6.716,52 cinquenta e dois 

fechadura; corn 02 chaves e possuindo 03 centavos centavos 

bandejas corn posição regulável. 

Mesa de Escritório - Altura: 75 cm; Largura: 

120 cm; Profundidade: 60 cm; Produzido seiscentos e três mil, 

4 em MOP com revestirnento em BP; Und 	6 	R$ 666,00 sessenta e seis novecentos e 

Gaveteiro: 2 gavetas em MDP, composta reals 3.996,00 noventa e seis reais  

por corrediça metlica e corn duas chaves. 

Ar Condicionado - Capacidade térmica 

(BTUs) 9.000 BTUs Compressor Rotativo; 

Consumo de Energia (kw/h): 17,1 

R$ 
mil seiscentos e dezoito mu, 

kW/h/mês; Tensäo/Voltagem 220V; 
Und 	11 oltenta e nove quinhentos e 

Classificaçâo de consunlo (Selo Procel) A; 1.689,00 18.579,00 setenta e nove reals 
Tipo de operaco Somente Frio; Potência 

reais 

(W) 815W; Cor Branco; Frequência 60 Hz; 

Material da serpentina Cobre. 

Biombo - Modelo: Bimbo Triplo; Material: 
setecentos C setecentos e 

6 Ago; Dimensöes Aberto: 1,80m, Dirnensôes Und 	1 	R$ 775,25 
setenta e cinco 

R$ 775,25 
setenta e cinco 

Fechado: 66 cm x 1,75 m (PXA}. 
reals e vinte e 

cinco centavos 

reais e vinte e cinco 

centavos 

Mesa de Exames - Mesa em chapa de ago e R$ 
Und 	2 mile oito reals 

R$ dois mil e dezesseis 

estrutura em ago inox, acochoada, 1.008,00 2.016,00 reals 
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HM 0110NTOMEDICA 

cabeceira regulável e Pés fixo corn ponteiras 

de borracha. 

Armário Vitrine -2 Portas corn fechadura 

cilindrica, fundo, teto e laterals em chapa de 

ago em pintura epóxi; Portas de vidro cristal 
oitocentos e oitocentos e 

8 de 3 	m e 4 prateleiras; Dimensôes Und 	1 	R$ 891,91 
noventa e urn 

R$ 891,91 
noventa e urn reals 

externas aproxirnadas: 66 cm camp. x 40 cm 
reals e noventa e e noventa e urn 

prof. x 1,65 m de altura, Cubagem: 0,527 
um centavos centavos 

M3, Cubagem corn engradado: 0,618 M'. 

Estante de Ago 25cm corn 6 Prateleiras 

Reguláveis - suporta ate 25 kg distribuidos 

por prateleira e 100 kg no total, Espessura: 

Prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 
quinhentos e 

20; Medidas apes montagern: altura 
Und 	3 	R$ 534,00 trinta e quatro 

R$ mu seiscentos e 
1620mm x largura 825mm x profundidade 

- 1.602,00 dois reals 

257mm, Prateleiras corn 3 dobras nas 
ree ls 

 
s  

laterals e reforço central e Pintura 

eletrostática a p6 automatizada corn 

fosforizacão. 

Impressora laser (Comum) - Especificaç5o 

minima: que esteja em linha de produço 

pelo fabricante; impressora laser corn 

padro decor monocromético; resolucâo 

minima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 

35 páginas por minuto PPM; suportar 

tamanho de papel a5, a4 carta e oficio; nil duzentos e R$ mil duzentos e 

10 capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo Und 	1 oitenta e quatro oltenta e quatro 

mensal de 50.000 páginas; interface USB; 1.28 4,00 reals 1.284,00 reals 

permitir compartilhamento por melo e rede 

10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 bIg/n; 

suportarfrente e verso autornético; o 

produto deverá ser novo, sem uso, reforma 

ou recondicionamento garantia de 12 

meses. 

Baldea Pedal -Tampa corn urna longa 

abertura, facilitando o depOsito no 

recipiente; Haste do acionamento resistente duzentos e mil quatrocentos e 

e que garante a mesma abertura de tampa 
und 	6 	R$ 242,30 

quarenta e dais R$ cinquenta e três 

por urn longo tempo; Material: reais e trinta 1.453,80 reals e oltenta 

Polipropileno; Capacidade aproxirnada: 50 L centavos centavos 

Dimensäes aproximadas da embalagem; 40 

x 45 x 70 cm. 

Geladeira/Refrigerador - Capacidade de 

armazenagern total (L) 334 Litros, Consumo 

(kWh)43,9 KWh/rnes, Tensäo/Voltagern mil novecentos e três mu, 

12 
220V, Capacidade de armazenagern do 

Und 	2 
sessenta e dois R$ novecentos e vinte 

refrigerador (L) 258 Litros, Consumo de 1.962,75 reals e setenta e 3.925,50 e cinco reals e 

Energia A (rnenos 25% de consurno) cinco centavos cinquenta centavos 

Garantia 12 meses, Car Branco e Eficiência 

Energética A. 

Carro para Material de Lirnpeza - Balde 

Doblô 30 Litros, 2 Aguas, Cabo Telescópico 

13 1,40 M, Haste Americana Refil Loop Corn (md 	1 	R$ 400,00 quatrocentos reais R$ 400,00 quatrocentos reals 

Cinta 320g e Maca Sinalizadora Piso 

Molhado. 

14 
Longarina - Em aço corn assentos de 

Und 	4 	R$514,00 
quinhentos e dois mile cinquenta 

polipropileno corn 03 lugares. quatorze reals 2.056,00 reais  qis , 

c 
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Cadeira de Rodas Adulto Construida em 

ago carbono, Estrutura dobrãvel em X,  
Pintura eletrostética Epóxi, Estofamento em  

courvim, Almofada em espurna injetada, 

Roda5 traseiras de 24", injetadas em nylon 	 - 	 e 
- , - 	 It$ 	 mu oitocentos e 	tt 	 mu outocentos S 

15 com pneus unflaveus, Rodas dianteiras de6
,, 	

(md 	1 
macu 

-

ças, Freu 
.
os bulateraus regula 

.
veis, Apouos 	 1 825' 00 	vinte e cunco reals 	1 825 00 	vunte e cunco reals 

de p45 articuláveis, removiveis e reguláveis 

em altura; Apoios de braço removiveis; 

Capacidade para 100 kg e Largura do 

assento: 45 cm. 

Bebedouro/Purificador - Corn sistema de 

ref rigeraçäo corn compressor a gas. 

Capacidade de gelar 124 litros de água por 

dia corn temperaturas de 4' a 14'C. 

Gabinete em chapa de ago galvanizada (que 

recebe tratamento quimico pare ngo 	 oitocentos e 	 oitocentos e 

enferrujar) corn pintura a p6 	
,4 	

" 

por processo 	 070 	
" 

setenta e nove 	R 879,75 setenta e nove reals 
LU 

 eletrostático ou em ago inox. Torneira 	 ' 	reals e setenta e 	 ' 	e setenta e cinco 

cromada. Bandeja superior em ago inox. 	 cinco centavos 	 centavos 

Reservatório de água em ago inox corn 

serpentina interna estanhada evitando a 

contaminaço na Agua. Filtro corn elemento 

filtrante de polipropileno para retençäo de 

residuos e impurezas da água. 

Computador Bésico Desktop - especificaç5o 

minima: que esteja em linha de produç5o 

pelo fabricante; computador desktop com 

processador no minimo intel core 13 ou amd 

alO ou similar; possuir 1 (um) disco rigido 

de 500 gigabyte; memória ram de 08 (oito) 

gigabytes, em 02 (dois) médulos 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 

padroes estabelecidos e divulgados no sitio 

www.formfactors.org, organismo que 

define os padröes existentes; possuir pelo 

menos 01 (urn) slot pci-express 2.0 x16 ou 	 dois mile 	
quatro mil, cento e 

17 superior; possuir sistema de detecç5o de 	
Und 	2 	

R$ 	cunquenta e 	
nove reais e 

intrusäo de chassis, corn acionador 	 2.054,80 	quatro reais e 	4.109,60 	sessenta centavos 
instalado no gabinete; o adapatador de 	 outenta centavos 

video integrado deverá ser no minimo de 01 

(um) gigabyte de memória, possuir suporte 

ao microsoft directx 10.1 ou superior, 

suportar monitor estendido, possuir no 

mInimo 02 (does) saidas de video, sendo 

pelo menos 01 (uma) digital do tipo hdmi, 

display port ou dvi; unidade combinada de 
gravaço de disco ótico cd, dvd rom; teclado 

usb, abnt2, 107 teclas (com flo) e mouse 

ush, 800 dpi, 2 botbes, scroll (corn fio); 

monitor de led 19 polegadas (widescreen 

16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e will 

padro ieee 802.11 b/gIn; sistema 

operacional windows 10 pro (64 bits); fonte 

compativel e que suporte toda a 
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configuraçâo exigida no item; gabinete e 

periféricos devero funcionar na vertical ou 

horizontal; todas os equipamentas 

ofertados (gabinete, teclada, mouse e 

monitor) devem possuir gradaçOes neutras 

das cores branca, preta ou cinza, e manter a 

mesmo padrâo decor; todos as 

componentes do produto devero ser 

novas, sen usa, refornia cu 

recondicianamento; garantia de 12 meses. 

/- -) 

k'ejvao 

Autoclave Horizontal de Mesa 30 litros - 

Cârnara de esterilizac3o em ago inoxidável; 

Painel digital em teclada de membrana e 

controle terrnodinâmico de temperatura e 
pressao automãtico, cam acompanhamento 

atrav65 de displays e indicadares luminosos. 

Fecha da tampa de triplo estágio corn 

sistema de restriço de abertura por fuso de 

encaixe e deslizamento par rolarnento axial. 

Sistema de porta cam canstruça dupla 

totalmente em ago carbono e ago max 	
und 

laminado. Guarniço em silicone, 

vulcanizadofixada na camara de 

esterilizac2o. 0peraço automática que 

permita a seleça de diferentes ciclos. 

titiliza água limps a cada cicla para meihor 

qualidade de vapor. Sisternas de seguranca 

que controlam tado a ciclo e previnem 

falhas de operaçZo e/ou, funcionamenta. 

Desligamento autamático em casa de 

excessa de temperatura, pressâa au falta de 

três nil, 

A 	 aitocentos e 

3.894,00 	naventa e quatro 

reals 

quinze nil, 
R$ 	

quinhentas e 

15.576,00 setenta e seis reais 

I 
centa e quarenta 	 centa e quarenta e 

	

19 Braçadeira para lnjeção - Apoio tipo conchs, 	
Und 	1 	R$ 149,20 	e nave reals e 	R$ 149,20 nave reals e vinte 

	

ago em max, cam estofada preto, fabricada 	
vinte centavos 	 / centavos 

/r 
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______ 
em base de ferro esmaltado e Altura 

rj—•—. 
\ çe 	urrcj 	'i 	/ 

regulável 

Esfignomanômetro Adulto - Manguito com 

pêra em PVC, Bracadeira em nylon ou quatrocentos e 

20 algodäo, corn fecho de velcro ou metal, 
duzentos evinte e 

Und 	2 	R$ 226,00 R$ 452,00 	cinquenta e dais 

Braçadeira na car awl marinho e Estojo 
seis reais 

reais 

para viagern. 

Laringoscópio Infantil - Fabricada ern ago 

inoxidável austeniticas a prova de ferrugem; 

Acabarnento acetinada para reduçäo do 

brilho; Utiliza cabos tipo AA e tipo C quinhentos e vinte quinhentos e vinte 

21 Esterilizável em óxido de etileno ou Und 	1 	R$ 529,20 	e nave reals e R$ 529,20 	e nove reals e vinte 

autoclave a vapor; Autoclavável a 134 2C vinte centavos centavos 

durante 5 minutos; Lânipada Vacum, 

Lâmpada Halógena 2,5V ou 3,5V e Cabo em 

metal a prova de ferrugeni. 

Estetoscópio Infantil - Diafragnias de alta 

22 
sensibilidade; Usa profissional; Duto ultra trinta e olto reals 

Und 	1 	R$ 38,05 
trinta e olto reals e 

R$ 38,05 
resistente em PVC; Auscultador ern Ago e cinca centavos cinco centavos 

lnaxidáveL 

Estetoscéplo Adulta - Performance acüstica 

excepcional, especialrnente na faixa de 

Frequências Cardiaca;. Auscultador duplo 
duzentos e quatrocentos e 

corn duas faixas de frequência diferentes. 
quarenta e tres aitenta e seis reals 

23 Permite a seleç3o rápida entre diafragma de Und 	2 	R$ 243,25 R$ 486,50 
urn lado ou cone acUstico do outra; Duto 

reals e vinte e e cinquenta 

ultra resistente ern PVC; Diafragmas de alta 
cinco centavos centavos 

sensibilidade; Uso prafissional; Auscultador 

ern Ago lnoxidável. 

Reanirnador Pulmonar Manual Adulto 

(Ambu) - Silicone 100% grau medico, cam 

flexibilidade e capacidade de esterilizacâo 

par autoclave. Bal5o de silicone; Conecço 
duzentos e 

rotativa; Válvula Pap-Off corn limite do 
dezenove reals e 

duzentos e 

24 presso ajustada, com regulagem e Und 	1 	R$ 219,50 R$ 219,50 	dezenove reals e 

blaqueio Todas as conexôes em 
cinquenta 

cinquenta centavos 

conformidade corn as especlficaçöes ISO 
centavos 

10651-4. Mascaras Facials de silicone 

translücida, anal do silicone e almofada do 

silicone. 

Balança Antropornétrica Infantil - 
Capacidade: 15 kg; Divisão: 5 g; Display: LED 

de alta intensidade (operador) cam 6 

digitas; Gabinete: ABS injetado; Berço: ABS 

moldado; Alimentaçäo: Bivolt; Acessórios mil canto e 
mu centa e setenta 

25 
Inclusos: Capa plástica protetora; Consumo: R$ 	setenta e alto 

und 	1 e alto reals e cinco 
3W. Principals Recursos: Tara; Pés 1.178,05 	reals e cinca 1.178,05 	centavos 
reguláveis. Dirnensôes Berço (Ax Lx P): 9 x centavos 

58 x 29 (cm), Balança (Ax Lx P): 23 x 58 x 

37,5 (cm), Embalagem (Ax Lx 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 
oltocentos e oitocentos e 

laringoscOpio em metal a prova de 

26 ferrugem, cam superficie recartilbada, 
setenta e sete 

Und 	1 	R$ 877,85 	. 
setenta e sete reals 

R$ 877,85 
esterilizável e autoclavável; cam lâminas n° 

reals e aitenta e 

cinco centavos 

e aitenta e cinco 

centavos 
01,02,03 e 04fabricado em ago inoxidável a 
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prova de ferrugem acompanhadao de 

lârnpada vacum 2,7v; Esterilizável e c' 
autoclavável. 

Esfignornanômetro Obeso - Manguito corn 

pêra em PVC, braçadeira em nylon ou duzentos e vinte e duzentos e vinte e 
27 algod5o, corn fecho de velcro ou metal, Und 	1 	R$ 228,05 	oito reais e cinco R$ 228,05 	oito reals e cinco 

braçadeira na cor azul marinho ou preto, centavos centavos 
estojo para viageni. 

Carro Maca -Totalmente inox, estrutura 

construida em tubos inox de 1% x 1,2mm; 

travas da estrutura em tubos 7/8 x 1,0mm; 
leito removivel construido em chapa de ago 

inox 0,80mm, cabeceira reclinável; molejo 

flOS 4 pés , pára-choque de borracha em 
dois mil , 

R$ 	
dois mil, 

28 
toda a volta, corn grades laterals de abaixar Und 	1 	 quatrocentos e 

2.414,00 
quatrocentos e 

2.414,00 
construidas em tubos de 7/8 x 1,2mm em 

quatorze reals quatorze reals 

inox, acompanhado de suporte para soro 

em inox, pes corn rodizios des, sendo dois 

corn freio dispostos diagonalmente. 

Dimensöes: 1,90xGOx8Om. 

Esfignomanômetro Infantil - Manguito corn 
pera em PVC; braçadeira em nylon ou noventa e cinco noventa e cinco 

29 algodäo, corn fecho de velcro ou metal; Und 	1 	R$ 95,05 	reais e cinco R$ 95,05 	reais e cinco 
braçadeira na cor azul marinho; estojo para centavos centavos 
viagern. 

Oximetro de Pulso Portátil - Destinado para 

a triagem, monitoramento ou gravaçâo 

continua näo invasiva de saturaço tie 

oxigênio funcional da hernoglobina arterial, 

frequência cardiaca e força de 

pulso. Fornece leituras de Sp02 e 

frequência cardiaca ern pacientes adultos, 
dois mu, dois mil, 

30 
pediátricos e neonatais. Corn alarmes 

und 	1 	 quatrocentos e 
2.414,00 

quatrocentos e 
2.414,00 

visuals e sonoros, ajustáveis e 
quatorze reals quatorze reals 

prograrnáveis; Acompanhado de Sensor 

Adulto e pediátrico; Bateria Recarregável 

(Tipo AA) e carregador; Entrada USB; Curva 

Pletismogrdfica; Tabela de Tendência, Tela 

de LCD. 

Foco Refletor Ambulatorial - Base em tripe 

de tubo tie ago carbono quadrado; Coluna 

em tubo de ago carbono redondo; Haste 

flexivel em tubo de ago carbono redondo, 

com acabarnento cromado. Altura regulável seiscentos e seiscentos e 

31 
por rneio de manipulo; Foco protetor em 

Und 	1 	R$ 64035 	
quata reals e , 	

trinta e cinco 
R$ 64035 	

quarenta reals e , 	
trinta e cinco chapa de ago carbono; Pés com rodizios 

giratôrios; Acabamento pintura epOxi, corn centavos centavos 

tratamento anti-ferruginoso; Acompanhada 

de uma Lâmpada Fria (Led); Dimenso 

aproximada: Alt. Minima: 125 cm Aft. 

Ao"102  Maxima: 160 cm. 

Balança Antropometrica Adulto Digital 
dois mu, 

Estrutura em chapa de ago carbono; Régua 
setecentos e vinte 

oito mil, cento e 

32 antropomdtrica; Tapete em borracha anti- Und 	3 setenta e urn reals 

derrapante; Pés reguláveis; Painel led 2.723,70 	C trés reals e 8.171,10 	e dez centavos 

digital; Display corn 06 digitos; Menus 
setenta centavos 
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indicativos e funcionais; Homologada pelo / 

INMETRO e aferida pelo IPEM \c::N___.  

Detector Fetal - Transdutor de alta 

sensibilidade/ Compacto de mesa/ Alto- 

falante de alta performance! Design 

ergonômico e compartimento para 

transdutor. Entrada para tone de ouvido, 

gravador ou computador; Botâo liga- 

desliga,controle de volume a desligamento 

automático. Tela de LCD iluminado 

(backlight). 2 modos de visualizaço da FCF - 
Frequência Cardiaca Fetal: Numérica a setecentos e setecentos e 

Gráfica (Curva FCF). Alarmes 
Und 	1 	R$ 790,45 	

noventa reais a 
R$ 790,45 	

noventa reais e 

visuais/sonoros ajustáveis e programéveis. quarenta e cinco quarenta a cinco 

Indicadorde Bateria. Funcionamento corn centavos centavos 

pilhas alcalinas AA (acompanha o produto). 

Garantia 1 ano. Alimentaçäo: 2 Pilhas AA. 

Freqênciaultra-som: 2MHZ! Intensidade de 

ultra-sam: c1omW!cm2!Exibic3o: 45mm 25 

mm (visor LCD monocrornático cam luz de 

fundo awl). FCF Faixa de mediç5o: 50 

240bpm! Resoluço da FCF: lbprn! Preciso 

FCF: 1 bpm! Dimensöes: 135 mil(metros 95 

rnilFnietros 35 milimetros. 

Suporte pan Soro - Em ago inoxidvel, cam trezentos a treze trezentos e treze 

34 regulagem de altura e rodizio. Altura Und 	1 	R$ 313,55 	reals e cinquenta R$ 313,55 	reais e cinquenta e 

minirna:1,85/'Altura maxima: 2,5. e cinco centavos cinco centavos 

Mesa para Exame Ginecológico - Leito 

estofado com espuma revestida em courvirn 

- dividido em 3 partes - sendo encosto e 

apoio de pés corn altura regulável e assento 

fixo; - Regulagem da altura do dorso a dos 
mil oltocentos e mil oitocentos e 

pés atravds de cremaiheiras; Estrutura 
trinta Bum reais e trinta e urn reals e 

35 tubular em ago redondo; Porta coxas Und 	1 
1.831,65 	sessenta e cinco 1.831,65 	sessenta a cinco 

estofado corn altura regulável e hastes 
centavos centavos 

cromadas. Acompanha gaveta Para 

escoamento de liquidos em ago inoxidável; 

Pintura eletrostética a pó 

(EpOxi);Dimensóes:- Comprimento 185cm- 

Largura 50 cm - Altura 85 cm. 

Lanterna Clinica - Lanterna Clinica LED com 

suporte Para espéculo e estojo, 

funcionando corno mini-otoscópio corn 3 duzentos e vinte e quatrocentos e 

35 tamanhos diferentes de espdculos; Und 	2 	1$ 228,05 	alto reais a cinco R$ 456,10 	cinquenta a seis 

lluminaçâo: LED levemente arnarelada com centavos reais e dez centavos 

ajuste defoco; Material defabricaç5o: 

Metal; Con metálica au preta. 

Escada 2 degraus, Medidas da escada: duzentos e duzentos e 

39x39X39. Peso aproximado: 41(g. Estrutura: Und 	1 	R$ 257,50 	
cinquenta e sete 

R$ 257,50 	
cinquenta e sete 

Fabricado em ago carbono, Pintura: reais e cinquenta reais e cinquenta 

Eletrostática de Alta Resistência. centavos centavos 

Nebulizador Porthtil -Voltagem Bivolt; 
duzentos e vinte e 

quatrocentos e 

38 Acessdrios - Kit micro nebulizador tJnd 	2 	R$ 229,00 R$ 458,00 	cinquenta e oito 

composto de mascara adulta e intantil, 
nave reals 

reals 

Av. Monhor 	de Aide, 	- Salä.Ol - Tén -: 	636-O - Ta- Crà 
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extenso e recipiente; Car - Branco, 	 V 

Potência — 1/40 hp; 

 

Ultrassom Odontológico - Frequência do 

ultrassom - 23.000Hz ± 10%; Sistema de 

transdutor - Cerâmica piezoelétrica; Tenso 

de Alimentaçäo (Fonte) - ye: 100- 240 - 	 dais mu, cento e 	 dois mu, cento e 
50/60HZ 1.2A Vs: 30VDC - 1.32; Potência de 	

1 	
setenta e seis 	R$ 	setenta e seis reals 

saida -3a 20W; Presso de entrada do 	 2.176,50 	reals e cinquenta 	2.176,50 	e cinquenta 
liquido - 1,45 a 72 PSI; Peso liquido / Peso 	 centavos 	 centavos 
bruto - 920g - 1,100kg .Dimensôes em mm 

(Comprimento x Largura x Altura) - 203mm 

x 138mm x 94mm. 

Apareiho de Raios-x Odontalógico - 

Periapical;Funcionamento em 127v e 220v 

(bivolt manual). Pronto para a sistema 

digital; Base totalmente canstruida em ferro 

fundido; Radas confeccionadas em acrilico 

de alta resistência, cam freio pare 

travamento; Madelo: 70 Ky; Painel tie 

comando cam display e sistema tie 	 alto mil, trezentos 	 alto mil, trezentos e 

40 comando digital cam controle de tempo 	US 	1 	 e noventa e nave 	 noventa e nave 
centesimal, que permite a seleçäo do tempo 	 8.399,00 	reals 	8.399,00 	reals 
de exposiçâo para uso em pelicula (fume) e 

sensor digital; Tempo de exposiço: 0.07 a 3 

seg; lntensidade de corrente do Tuba: 8 Ma; 

Foco: 0.8 x 0.8 mm; DimensOes do p6:71 x 

71 cm; Registre Fusiveis: Vidro (modelo 20 

AG); Coluna mével; Potência tie entrada: 

1123 VA +/- 20%, 2 Anos de garantia. 

Macho - Revestimento: Couro Sintetico Pu 

Al 
 Espuma; Base cromada; Cornrodizia e 	

'nd 	1 	R 439 00 	
quatrocentos e 	

R 439 00 	
atront e 

regulagem de altura a gas; Assento 38cm; 	 ' 	trinta e nave reals 	" 	' 	trinta e nave reals 
Altura cam: 52cm a 63 cm. 

-. Av. Monsenhor Odarico do Ajd,ade, 253- gas oi •Ttreo 'CS? 63660-000 Taua - Ceara 
E-niaj hmadantamodjca@gmad.com  CNPJ 30580 753-0001.84 inec Mutt 4508051 
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Cadeira Odontológica - EspeciticacOes: 

Cadeira Assento C encosto corn movimentos 

de subida e descida; Assento corn altura 

minima de 43 cm e rnáxirna de 73 cm; 

Encosto corn linhas arredondadas, corn 

curvatura anatômica (largura de 60 cm) e 

apolo lombar; Sistema fuso de inclinaçao do 

encosto e elevaço do assento; Sisterna 

pantográfico de elevaço; Braços direito e 

esquerdo; Acendirnento do refletor no 

pedal de cornando (uma intensidade); 

Encosto de cabeça hi articulado; Exclusiva 

carenagem; Base da cadeira em chapa de 

ago rnaciça 3/8 (polegadas) de espessura; 

Encosto e base do assento ern vergalhâo e 

chapa de ago; Lâniina do encosto de cabeça 

pintada e gulas de ago; Superficies rnetálicas 

corn banho de proteçâo contra oxidaçäo; 
Superficies aparentes corn pintura lisa; 

Transformador de 12 V para alirnentaç5o do 
refletor; Estofamento extra macjo, corn 

espurna de poliuretano no encosto e 

espurna larninada no assento, revestido em 

PVC - lavável e sern costura; FusIvel de 

proteçâo de rede (entrada): iDA (110/127 

V) SA (220/240 V); Fusivel de proteço do 

circuito: 5A. Equipo Acoplado, corn braço 

curvo fjxado na parte inferior da cadeira 

Sisterna de travamento manual; Seleçâo 

autornática das pontas, controlada por urn 

bloco de acionarnento pneumático (sistema 

BAP); Suporte de pontas; Alma estrutural 

em ago. Corpo e capas ern ABS; Bandeja ern 

ago inox; Terminal para micro motor sem 

spray; Terminal para alta rotaço; Seringa 

triplice; Mangueiras lisas, leves e flexiveis. 

Unidade-Auxiliar: Acoplada a cadeira, corn 
cuba de cuspideira ern cerâmica eformas 

arredondadas (destacével da unidade do 

corpo). Porta-copo; Abertura lateral e 

removivel; Ralo separador de detritos; 

Corpo da unidade corn carenagern 

envolvente (dispensa tubos, suportes ou 

acoplarnentos aparentes); Urn terminal para 

sucço (Sisterna Venturi), corn rnangueira 
do sugador(desconecta-se sem necessjdade 

de ferramentas); Suporte de pontas; 

Separadores de detritos e tela de ago inox; 

Caixa de esgoto corn respiro e abafador de 

ruidos; Chassj em ago pintado; 
Revestimento externo ern poliestireno; 

Suporte da unidade em ago pintado. 

Refletor Mono focal, acoplado ao braço 

vertical do fixo è cadeira. 

Destilador de Agua Autornático Portatil - 

Capacidade para destilar: 4 litros; Tempo de 

destilacäo aproxirnada de 1 L de água por 

hora; Abastecirnento manual; Potência: 

Av Monsenhor Odanco de 
EmaU:hn1adontomed4caC 

U 

42 

43 

quatorze mil, 

Und 	1 	
seiscentos e 

14.669,00 	sessenta e nove 

reals 
14.669,00 

quatorze mil, 
seiscentos e 

sessenta C nove 

reals 

mil quinhentos e 	
R$ Und 	4 	 cinquentaenove 

1.559,00 	reais 	6.236,00 

7 

lop  

seis mil, duzentos e 

trinta e seis reais 

liv- 	flo 
r 
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220V-450 Watts; Voltagem: 220V; 	 it[j 
Frequència: 60 Hz; 

 

Antropômetro Infanti! - Estrutura em ago  
carbono; extremidades em polietileno; 

pintura eletrostática a p6; Pintura 
trezentos e vinte e 	 mflduzentose 

eletrostática a p6, tratamento 
Und 	4 	R$ 323,05 	três teals ecinco 	 noventa e dois reais 

1.292,20 
antiferruginoso; escala adesiva milirnétrica; 

centavos 	 e vinte centavos  

Dimensôes: 300 	1000 mm; 
Apareiho Fotopolimerizador de Resinas sem 

Fio- Potência: 1100 mW/cm 2; Comprimento 

de onda da luz: 420 nm a 480 nm (cor azul); 

Tempo de fotopolimerizaço de 10, 20,40 e 

60 segundos; Bateria: Ion-Lftio capacidade 
R$ 	ml' quinhentos e 	 três mile oitenta 45 de 2200mAh; Ponteira de fibra ótica (md 	2 

autoclavável (De série); Giro da ponteira de 1.540,00 	quarenta reais 	3.080,00 	reals 

360; Material da base do carregador ABS - 

ASA com UV; Peça de mäo em Aluminlo 

com trataniento superficial anodizado 
fosco. 1 anode garantia 

Caneta De Alta Rotaço - 
Caracteristicas, Encaixe: Borden; Spray: 

Triplo; Velocidade: 380.000 RPM; Fixaço 

Da Broca: FG - Saca Brocas; Pressão Ar: 32 

Lbs; Balanceaniento: Sim; Autoclavvel: 
setecentos e três 	 dois mil, cento e 

135°C- 1000 X; Ruido: 64 Dbs; Garantia: a Und 	3 	R$ 703,05 	reals e cinco 	 nove reals e quinze
2.109,15 

Ano; Produzido Com Lato, Aluminlo e 
centavos 	 centavos 

Componentes De Ago Inox. Linhas 

Simétricas F Harmoniosas; com press 

button; 

Eletrocardiografo, - Eletrocardiógrafo Digital 

comTecnologia DSP Processador Digital de 

Sinais. Destinado ao uso com computadores 

portáteis ou de mesa e pronto para 

telemedicina. Visualizaço do ECG em 

tempo real (monitorizaçâo) e a gravaçäo 

(bolter) do ECG do paciente para análise 

futura em 12 derivaçôes e a qualquer 

momento do trecho gravado; Capacidade 

pam envio dos laudos pela internet; Possui 
banco de dados dos pacientes e exanles 

realizados; A conexo do módulo ao Onze mil e 	 Onze mil e 

computador é tipo USB; A alimentaç5o do 
R$ 	

foctos e 	 novecentos e 

47 módulo d feita pela porta LJSB que elimina o Und 	1 	 noventa e nove 	 noventa e nove 

uso de pilhas, baterias ou rede elétrica; A 11,999,50 	reais e cinquenta 	11,999,50 	reais e cinquenta 

impress3odo ECG éfeita em impressoras centavos 	 centavos 

convencionais durante ou após o exame; 

permite que os exames realizados e 

também os armazenados (banco de dados) 

sejam exibidos na tela do computador, ou 

impressos numa folha A4 (colorido ou preto 

e branco).Monitorizaç3o do ECG em tempo 

real; Leitura do ECG em tempo real; 1  
' 

Medidas rápidas e eficientes através de 

cursores eletrônicos; lmpresso de 12 

derivaçôes, simultâneas, em vários 

formatos, incluindo cartäo do ec& 

Av. Moenr 0d 	 - Sats 01- Téfteo - CEP 660-0 -Teüa - 
E mail hmodontomedpca®gma,Lcon CNPJ 30590753-0001-84 Inst Mu.t 4508051 
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Programa de rápida instalao podendo ser 

instalado nos PC's de outros profissionais, 

para troca de informaçoes e laudos; Conter 

módulo de aquisiço de ECG ;Cabo de 

conexo USB ;- Cabo de paciente 4-06 

(seis) eletrodos tipo ventosa; 04( quatro) 

eletrodos de membros tipo clip; ho terra 

auxiliar; 

• 15' 
An Monoenhor Odonco de And,ade 253 Sala 01 Terreo CS' 63660 000 Taus Ceara 
E mail hmodontomed,ca®grua,Lom CNRJ 580 753-0001-84- inst Mom 4508051 	 4 )fl 
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Cadeira Odontológica - Especificaçöes: 

Cadeira Assento e encosto corn rnovimentos 

de subida e descida; Assento corn altura 

minima de 43 cm e rnáxirna de 73 cm; 

Encosto corn linhas arredondadas, corn 

curvatura anatôrnica (largura de 60 cm) e 

apolo lombar; Sisterna fuso de inclinaçäo do 

encosto e elevaçäo do assento; Sisterna 

pantográfico de elevaço; Braços direito e 

esquerdo; Acendirnento do refletor no 

pedal de comando (uma intensidade); 

Encosto de cabeça bi articulado; Exclusiva 

carenagern; Base da cadeira ern chapa de 

ago maciça 3/8 (polegadas) de espessura; 

Encosto e base do assento em vergalhäo e 

chapa de ago; Lârnina do encosto de cabeça 

pintada e guias de ago; Superficies metálicas 

corn banho de protecäo contra oxidaçäo; 

Superficies aparentes corn pintura lisa; 

Transforrnador de 12 V para alimentaço do 

refletor; Estofarnento extra rnacio, corn 

espurna de poliuretano no encosto e 
espurna larninada no assento, revestido em 

PVC - lavável e sern costura; Fusivel de 

proteçäo de rede (entrada): 10A (110/127 

V) SA (220/240V); Fusivel de proteço do 

circuito: 5A. EquipoAcoplado

'

corn braço 

curvofixado na parte inferior da cadeira 

Sisterna de travamento manual; Seleção 

autornática dos pontas, controlada por urn 

bloco de acionarnento pneurnático (sisterna 

BAP); Suporte de pontas; Alma estrutural 

em ace. Corpo e capas ern ABS; Bandeia ern 

ace inox; Terminal para micro motor sern 

spray; Terminal para alta rotaçäo; Seringa 

tripilce; Mangueiras lisas, leves eflexiveis. 

Unidade-Auxiliar: Acoplada a cadeira, corn 

cuba de cuspideira ern cerarnica e formas 

arredondadas (destacável da unidade do 

corpo). Porta-copo; Abertura lateral e 

removivel; Ralo separador de detritos; 

Corpo da unidade corn carenagern 

envolvente (dispensa tubos, suportes ou 

acoplarnentos aparentes); Urn terminal para 

sucço (Sisterna Venturi), corn rnangueira 

do sugador (desconecta-se sem necessidade 

deferrarnentas); Suporte de pontas; 

Separadores de detritos etela de ago inox; 

Caixa de esgoto corn respiro e abafador de 

ruidos; Chassi ern ago pintado; 

Revestirnento externo em poliestireno; 

Suporte da unidade ern ago pintado. 

Refletor Mono focal, acoplado ao braço 

vertical do fixo a cadeira 

Und 	1 	
14.669,00 

quatorze mu, 

seiscentos e 

sessenta e nove 

reals 
14.669,00 

quatorze mil, 

seiscentos e 

sessenta e nove 

re a is 

H 	... 
At Monsenhor Qdonto de Andracle. 253 Sala 01 Terreo CEP 63860-000 Taua Ceara 
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Compressor Odontologico —Compacto e  

silencioso, ideal para instalaçôes médicas, 	
1/ 

odontológicas e outras atividades que 	
' 	 frva0 

exijam ar comprimido isento de óleo. 

Reservatório corn pintura interna 

anticorrosiva, que garante major 

durabilidade do compressor, dos 

equipamentos odontológicos e evita a 

contaminaço do ar. Pistho, Isento de Oleo, 

Unidade compressora em ferro fundido, 

Equipado corn Relétérmico de proteço 

Regulador de pressâo de saida.- Dados 

A9  Técnicos: Deslocamento real (pcm) / 	
q'atm mu, 	 quatro mu, 

(litros/min): 6. / 170. Diâmetro de saida 	
Und 	1 	

4 314 00 	
trezentos e 	A 	 trezentos e 

(pol): %. Dimensôes (Ax Lx C) (mm): 670 	 • 	
' 	 &t. 

	

quatorze reais 	3lLhOO 	quatorze reals 

440 x 440. Motor elétrico (CV): 1. Nivel de 

ruido (dB): 78. NUmero de culindros: 2. 

NUmero de estágios: 1. Nümero de pólos: 4. 

Peso (Kg): 41. Peso c/embalagem (Kg): 58. 

Pressâo de operaçäo minima (psi): 80. 

Pressâo maxima (libras/p01 2) / bar: 120 / 
8,3. Presso maxima (psi): 120.Regime de 
trabalho: Intermitente. Rotaço por minuto 

(RPM): 1730. Tempo de carga do 

reservatérlo: 3101T.  Tensgo (V): 220. volume 

do reservatório (litros): 29 

Fotopolimerizador - Wireless (sem fl). 

Major praticidade de manuseio. Luz fria 

(awl) gerada por LED de alta potência (1250 

mW/cm2). Bateria removivel. Mais de 400 
aplicaçoes de 15 segundos corn carga 

cheia. Corn luva descartável, n5o ha 

necessidade de autoclavar. Possui giro de 

220°, faculitando a posiçäo de uso. Display 

digital. Timer (5, 10, 15 e 20 seg), corn bip 

sonoro no final da operaç6o. Comandos de 

programaço na prépria caneta. Corpo 

confeccionado em ABS 

injetado. Intensidade de luz constante, 

independente do nIvel de carga da bateria.A 

solidificaço (cura) da resina no é afetada 

pela diferença de carga da bateria. Tempo 	
oitocentos e 	 obtocentos e 

50 de uso continuo corn carga total? 120 	 Und 	1 	R$ 846,50 	
quarenta e sels 	

R$ 846,50 	
quarenta e seis 

minutos. Silencioso, pois näo necessita de 	
reals e cinquenta 	 reals e cinquenta 

ventilaçâo forçada. Bivolt autornático 	
centavos 	 centavos 

90/24ov. Sistema stand by. Desliga 

automaticamente apOs 2 minutos sem 

utilizaço. Comprimento sern a ponteira: 

19,5 cm. Frequência: 50/60 Hz. 

Comprimento de onda: 420 480 nm. 

Ernissor de luz: Led (light emiting diode). 

Bateria: 3,7-1400 mali. Potência de luz: 

1250 mW/cm2. 3 Programaçöes de 

uso: Continuo; Potência maxima ao longo 

de todo o funcionamento. Rampa: Potência 

gradual crescente nos primeiros 5 segundos, 

permanecendo logo após corn sua potência 

maxima. Pulsado: Luz com potência maxima 

pulsante corn intervalos de 0,2 segundo. 

vI v 
w1r 
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Autoclave Odontológica - Sistema 	

- 

tres nil 
Horizontal, Porta Entreaberta 220V, 	 ' 	 três thil, 

novecentos e 51 Capacidade 21 Litros, Modelo do 	 Und 	1 	 novecentos etrinta 
00 	trinta e quatro 	3 934934 equipamento Analogico e Material da 	 3 	 /00 	e quatro reais 

Câmara Inox. 	
reais 

Kit de Baixa e Ma Rotaço —Turbina 504: 

Possul acoplamento Borden, spray ünico, 

rotaçøo maxima de 450 nil rpm e sistema 

troca-broca (FG). Torque: 0,11 

Ncm. Rolamentos de cerâmica; Rotores 

balanceados: Baixo nivel de ruldo e 

vibraçäo. Peso ideal: Magno 504 apresenta 

65g, pois a angulaçäo do corpo 6 d 21° e da 

cabeça 90°. Biosseguranca: Todos as 

instrumentos so esterilizáveis ate 

1352C. Durabilidade garantida par ate 1.000 

ciclos de esterilizaço superficie 

lisa. Microniotor Baixa Rotaç5o 500 Spray 
Interno. Rotaço de 5.000 a 20.000 	 dois mu, duzentos 
rpm. Esteruluzável em autoclave ate 135 C. - 	 R 	e quatorze reais e 	R 	

dois mu, duzentos e 
52 

Contra Angulo 500.0 Contra-Angulo 500 	
Und 	1 	

2.214,50 	cinquenta 	2.214,50 	
quatorzer:aise

cinquenta centavos 
possui giro livre de 360 9  Spray 	 centavos 
externo. Utiliza brocas PM de 2,35mm e 

brocas de Alta Rotaço de 1,6mm (cam 

utilizaço do acessório mandril). Baixo nivel 

de ruido e vibraç5o. A angulaco da cabeça 

do contra-ângulo devefavorecer a pega 

durante as procedinientos; Minimo de 

5.000 rpm e Máximo de 20.000 rpm, Peça 

Reta 500: Micro motor encaixe Borden 2 

furos; Spray Para refrigeraço par conduço 

interna; Sistema de encaixe universal 
Entra,; Esterilizável em autoclave ate 

135°C; Acoplamento Borden; Minima de 

5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm. 

Negatoscoplo - Negatoscópio de 1 corpo. 	 trezentos e 	 trezentos e 

53 Construldo em chapa de aço inOx. Acrilico 	Und 	1 	R$ 316,40 dezesseis reais e 	R$ 316,40 	dezesseis reais e 
branco leitoso. Bivolt 127/220V 	 quarenta centavos 	 quarenta centavos 

Raio-X odontológico - Braga articulevel cam 

movinientação vertical e horizontal. Base 

totalmente construida em ferrofundido. 

Rodas confeccionadas em acrilico de alta 

resistência, cam freio pam travamento. 

Funcionamento em 127 e 220 volts 

(converso manual). Comando Eletrônico 

Digital Microprocessador Centesimal. 

Cabeçote de Raios X cam ampola 	 sete nil, 

totalmente imersa em oleo isolante 	
seth mu, oitocentos 

,. 	oitocentos e 
e oitenta e nove 

54 especial, fechado a vacua. Cabo espuralado 	Und 	1 	 oitenta e nove 
. que permute o dusparo em ate Smts de 	 7 - 	'50 	reals e cunquenta 	7 88950 	reals e cinquenta 

 

dustancia. Artuculaçoes con movumentos de 	 centavos 	
centavos 

3602. Pintura con tinta poliuretana 

propiciando uma melhor harmonia con o 

conjunto do consultOrio. Caracteristicas 

Técnicas Rede: 127- 220Volts AC Correntes 

de Use: 12A (127V) S.SA (220V) Modelo 70 

Ky Tempo de exposicâo: 0.07 a 3 seg. 

Intensidade de corrente doTubo: 8 Ma 

Foco: 0.8 x 0.8 mm. 

Av Monsertor Odonco do Andrade, 253 Sala 01 Tense CEP 62660-000 Tauá Cearé 
E-mwi ulmodontomedica®gn,a.i.corn  CNPJ 30580 753.0001-84 usc Mun 4508051 	yao 42" \ n? 
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Caixa de Revelaçäo Raios-x Odontológico 
- 

Cor: Material Bicolor (branco externo e duzentos e 
preto interno)Dimenso do visor: 200 x 90 

Unci 1 	R$ 219,50 
dezenove reais e 

. R$ 219,50 
duzentos e 

dezenove reals e mm Material: Poliestireno de Alto Impacto cinquenta 
Copos:3 coposde 200 ml Dimensoda centavos 

cinquenta centavos 

produto:3Ox2oxlgcni (LXAxC) 

seiscentos e 

56 
Arquivo Canfeccionado Em Ago Corn 4 

und 4 	R$ 65650 , 

cinquenta e seis R$ dois mil, seiscentos 
Gavetas E Trilbo Telescopico. reais e cinquenta 2.626,00 e vinte e seis reals 

centavos 
Aspirador De Secreçôes Elétrico Móvel 

Capacidade De 6 A 10 Litros, Corn Rodizios E sete ml, sete mU, setecentos 

Valvula De Segurança, Recipiente Em Und 1 
7.734,00 

setecentos e trinta 
7.734,00 

e trinta e quatro 

Iernioplastico Ou Vidro. e quatro reals reals 

trés mil, 

58 
Autoclave Horizontal De Mesa 30 Litros Em 

Un d 2 
quatrocentos e seis mil, novecentos 

Ago Inoxidavel Digital. 3.459,00 cinquenta e nave 6.918,00 e dezaito reals 
reals 

dais mu, 
cinco ml!, 

59 Balança Antropométrica Adulto Digital. Und 2 
setecentcys e vinte 

quatrocentos e 
quarenta e sete 

2.723,70 e trés reals e 5.447,40 
setenta centavos 

reals e quarenta 
centavos 

mil cento e 

setenta e oito 
mil cento e setenta 

60 Balança Antropamétrica Infantil Digital. Und 1 e aim reals e cinco 
1.178,05 reals e cinco 1.178,05 

centavos 
centavos 

duzentas e mil quatrocentos e 

61 
Balde A Pedal De Paliprapileno Corn 

Und 6 	R$ 242,30 
quarenta e dais R$ cinquenta e trés 

Capacidade De 30 A 49L reais e trinta 1.453,80 reals e aitenta 
centavos centavos 

oltacentos e mil setecentase 

62 
Bebedouro/ Purificadar Refrigerado De 

Und 2 	R$879,75 
setenta e nave cinquenta e nave 

Coluna Simples. reals e setenta e 1.759,50 reals e cinquenta 
cinca centavos centavos 

setecentos e 

63 
Biambo Em Ago/Ferro PintadoTriplo Cam 

Und 4 	R$ 775,25 
setenta e cinco trés mil, centa e urn 

Radizias. reals e vinte e 3.101,00 reais 
Cinca centavos 

64 
Cadeira De Rodas Adulto, Cam Pés 

Und 
R$ 

' 

mil oitacentos e R$ sete mil e trezentas 

Removiveis Fabricada Em Ago/Ferro Pintada 1.825,00 vinte e cinca reals 7.300,00 reals 

dois mil, duzentos e 

65 
Cadeira Em Ago/Ferro Pintado Corn Assenta 

Und 59 	R$ 38,05 
trinta e oita reais quarenta e quatro 

Em Polipropileno. e cinco centavas 2.244,95 reals e naventa e 

cinco centavas 

trezentas e 
setecentos e 

66 
Carna Comum (Naa Haspitalar) Fabricada 

Und 2 	R$ 371,50 
setenta e um reais 

. R$ 743,00 quarenta e trés 
 Em Madeira Corn Colchão. e cinquenta 

centavos 
reals 

Carra De Emergéncia Cam Suporte Para trés mil, trezentos 

ilindro, Suporte De Soro, Suporte Para e cinquenta e 
R$ 

trés mu, trezentos e 

cinquenta e quatro 
67 Desfibrilador, Tabua De Massagern, Regua Und 1 quatro reais e 

De Trarnadas, Fabricado Em Ago Carbono 3.354,50 cinquenta 3.354,50 reals e cinquenta 
 

Cam 04 Ou 05 Gavetas. centavos 
centavos 

Carra Maca Simples Em Ago lnxodavel Corn dais mu, dais mil, 

68 Suparte Para Sara E Caichonete Cam Und 1 quatracentos e quatracentos e 

Grades Laterals. 2.414,00 quatarze reals 2.414,00 reais 

Av. Monsenhor Odanco de Andtade, 253-Sale 01- Tetteo - CS' taua - C 
E-mail: hmodantomedicata,gmallcom . CNPJ 30.580 753 	

run. 4508 
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69 
Centrifuga Laboratorial Corn Capacidade 

Und quatro mll e vinte R$ ' 	natny-niilClnte e 
Para 12 Tubos Corn Tecnologia Digital. 1 

4.029,00 e nove reals 4.029,00 iove reals 

dez ml!, 

70 
Desfibrilador Convencional Blsafico Corn 

Und 
setecentos e 

dez mil, setecentos 

Bateria/Pés Internas 1 	
10.774,00 setenta e quatro 10.774,00 

e Setenta a quatro 

reals 
reals 

três ml!, 
três ml!, seiscentos 

71 
Destitador De Agua Corn Capacidade Para 

Und R$ 
seiscentos e 

R$ e noventa e seis 
Ate 51/H 1 

3.696,50 
floventa e seis 

3.696,50 reals e cinquenta 
reals e cinquenta 

centavos 
centavos 

E!etrocardiôgrafo computadorizado Corn Onze ml!, Onze ml!, 

Sofware Pan Exame Via Computador Corn 
novecentos e as novecentos e 

72 
12 Canals Corn Urn Cabo De Ecg. No Possul 

Und 1 	
11.999,50 

noventaenove 
11.999,50 

noventaenove 

Computador. reals e cinquenta reals e cinquenta 
centavos centavos 

Esfigrnornanometro Adulto, Tecido Em 
duzentos e vinte e dois ml!, setecentos 

73 
Agodâo F Braçadeira Corn Velcro. 

lJnd 12 	R$ 226,15 seis reals e quinze 
2.713,80 

e treze reals e 
centavos oltenta centavos 

Estante Corn Capacidade Para No Minima 
duzentos e R$ dais ml!, 

iooicg Corn 06 Prateleiras Corn Reforço. 
Und 11 	R$ 267,00 sessenta a sete 

2.937,00 
novecentos e trinta 

reais e sete reals 

Gelad eira/ Refrigerador Corn Capacidade De R$ 
mll setecentos e as três ml!, 

250 A 299 Litros. 
Und 2 

1.749,00 
quarenta a nove 

3.498,00 
quatrocentos e 

reals noventa a oito reals 
Mesa De Cabeceira Fabricado Em duzentos e dois nil!, 

76 
Madeira/Mdf Corn Portas Rodizios E 

Und 10 	R$257,50 
cinquenta e sete quinhentos e 

Gavetas. Dirnensöes aproximadas 0,45 rn reals e cinquenta 2.575,00 setenta e cinco 
Iarg. x 0,44 rn camp. x 0,80 rn de a!tura. centavos reals 

Mesa De EscritOrio Em Madeira Corn 02 
U nd 3 	R$ 704, 00 

setecentos e R$ doi5 mil, cento e 
Gavetas. quatro reals 2.112,00 doze reals 

78 
Mesa De Exames, Corn Suporte Para Papal, 

Und 1 	R$ 
e olto 	als mu 	re 

as 
mu e alto reels 

Movel, Em Aço Inoxidavel. 1.008,00 1.008,00 
oitocentos e 

79 Mesa De Mayo Em Aço Inoxidavel. und 2 	R$ 846,50 
quarenta e seis R$ mll seiscentos e 

reals e cinquenta 1.693,00 noventa e três reals 

centavos 

mll quinlientos e 

Mesa Para Refeitório Corn 06 Assentos 
Und 

onze reals e R$ três mil e vinte a 
80 

F!xos. 
2 	

1.511,50 cinquenta 3.023,00 três reals 

centavos 

Monitor Multiparâmetros Corn 05 
onze ml!, 

Parametros Basicos 
R$ quinhentos e R$ 

onze ml!, 

81 (Ecg/Respiraçâo/Spo2IPN!/Ternp)Possui Und 1 quinhentos etr!nta 

Monitor 10" Pre Configurado, Corn suporte 11.534,00 trinta e quatro 11.534,00 e quatro reals 

Para Monitor. 
reals 

82 
Negatoscópio Corn Lampada Fluorescente/ 

Und 1 
roil e oitenta e R$ mite oitenta e 

2 Corpos. 1.084,00 quatro reals 1.084,00 quatro reals 

Oximetro De Pulso Porttatil Corn 01 Sensor R$ 
dais roil, 

R$ 
dois ml!, 

83 Und 1 quatrocentos e quatrocentos e 
De Spo2. 2.414,00 quatorze reals 2.414,00 quatorze reals 

Po!trona Hospitalar Corn Reclinaçäo 
mu seiscentos e 

84 
Manual, Capacidade Para Ate 120kg Corn 

Und 4 	
R$ 

cinquenta 
€ R$ seis mil, seiscentos 

Descanso Para Os Pas E Encosto Em 1.654,00 6.616,00 e dezesseis reals 
quatro reals 

Courvin. 

4'?  
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trezentos e 

85 Seladora Manual-Pedal Para Grau Cirurgico. Und 1 	R$ 371,50 
setenta e urn reals 

R$ 371,50 e urn reals e 
e cinquenta 

centavos 
cinquenta centavos 

Arrnário de Ago -  Corn pé; Altura: 1,90m; 

Largura: 1,20m; Profundidade: 0,40 rn; setecentos e 

86 
Quantidade de bandeja: 04; Peso suportado 

und 2 	R$ 751,50 
cinquenta e urn mil quinhentos e 

par bandeja: 40kg; Sisterna defechamento: reais e cinquenta 1.503,00 três reals 

fechadura; corn 02 chaves e possuindo 03 centavos 

bandejas corn posiçäo regutável. 

Berço Hospitalar Corn Rodizios, Colchäo 

D28, Fabricado Em Ago/Ferro Pintado Corn R$ 
rnil setecentos e três ml!, 

87 
Ovirnento Fawler Par Manivela Corn Grades 

und 2 
1.749,00 

quarenta en' 
3.498,00 

quatrocentos e 

Laterals. 
reals noventa e oito reals 

Berço Para Recérn Nascido Corn Rodizios, 
R$ mll e oltenta e mile oitenta e 

88 Cuna Em Acrilico Corn Estrutura Em Und 1 
Ago/Ferro Corn Prateleira. 1.084,00 quatro reals 1.084,00 quatro reals 

Carna HospitalarAdulto Corn Rodizios, dois ml!, 
quarenta e urn ml!, 

seiscentos e 
89 Colcho D28 Ern Ago Ferro Pintado Corn Und 16 seiscentos e 

Grades Laterals. 2.604,00 quatro reals 41.664,00 sessenta e quatro 
reals 

Carna PPP Corn Movirnentos De Elevaço De 

Leito. Apolo Dc Pernas Rernovivel, Apoio De 

Coxas, Calcanhar, Munhequeiras E 

Dispositivo Para Coleta De Liquidos. Base 

Dividida Em No Minirno 4 Seçöes: Dorso, 
dez mil, 

Assento, Perneiras E Complernento Da 
R$ oltocentos e 

vinte e urn mil, 
 

90 Perneira Removivel. Corn Rodizios De No Und 2 setecentos e trinta 

Minirno 6 Polegadas De Diârnetro. Corn 10.869,00 sessenta e nove 21.738,00 e olto reals 

Grades Na Regio Do Dorso, Injetadas E 
reals 

Corn Acabarnento Pintado Em Poliuretanos. 
Capacidade Minima De 120 Kg. Acornpanha 

Coichäo Cornpativel Corn As Dirnensôes Da 

Cama. 

Carro Para Transporte De Materials mll seiscentos e R$ alto mil, duzentos e 
91 (Diversos) Corn Capacidade Para 2001 Ern Und 5 cinquenta C 

Polipropileno. quatro reals  1.654,00 8.270,00 setenta reals 

Y'IXP_ 0 
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Computador (Desktop Basico) Especificaç5o 	 Vi 

Minima: Que Esteja Em Linha De Produço 	 V1 

Pelo Fabricante;Com Processador No 
 

Minima Intel Core 13; Possuir 1 (Urn) Disco 

Rigido De 500 Gigabyte; Memória Ram De 

08 (Oito) Gigabytes, Em 02 (Dols) Módulos 

ldênticos 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, Cpossuir 

Sistema De Detecço De Intruso De 

Chassis, Corn Acionador Instalado No 

Gabinete; Suportar Monitor Estendido, 	 . 	 três mu, seiscentos 
mu outocentos e - 	- 

Possuir No Min ima 02 (Duas) Saidas De 	 . 	. 	. 	R' 	e setenta e seis 
Und 	2 

Video, Sendo Pelo Menos 01 (Urna) Digital 	 1.838,30 	
:::: ::: : 	

3.676,60 	reals e sessenta 
Do Tipo Hdmi, Display Port Ou Dvi; Unidade 	 centavos 
Combinada De Gravaç3o De Disco Otico Cd, 

Dvd Rom; Teclado Usb, Abnt2, 107 Teclas 

(Corn Fio) E Mouse Ush, 800 Dpi, 2 Botoes, 

Scroll (Corn Fio); Monitor De Led 19 

Polegadas (Widescreen 16:9); Interfaces De 

Rede 10/100/1000 E Wifi Padro ieee 

802.11 B/GIN; Sistema Operacional 

Windows 10 Pro (64 Bits); Fonte Compativel 

E Que Suporte Toda A Configuraço Exigida 

No Item; Todos Os Componentes Do 

Produto Deveräo Ser Novas, Sem Uso, 

Reforma Ou Recondicionamento; Garantia 

De 12 Meses. 

setecentos e 

noventa reais e 
SI quinhentos e 

93 Detector Fetal Digital Portatil. Und 2 R$ 790,45 oltenta reais e 
quarenta e cinco 1.580,90 

centavos 
noventa centavos 

duzentos e 

cinquenta e sete R$ 
quatro mu, 

94 Escada Corn 2 Degraus Em Ago Inoxidavel. Und 18 R$ 257,50 seiscentos etrinta e 
reais e cinquenta 4.635,00 

centavos 
cinco reals 

Esfigmornanônietro De Pedestal Em 
setecentos e trinta 

dais e 	reals e 
mil quatrocentos e 

95 Aco/Ferro Pintado, Bracadeira Em Nylon Und 2 R$ 732,50 sessenta e cinco 

Corn Fecho De Metal, Aneroide. 
cinquenta 1.465 ,00 reais 

Impressora Laser (Cornurn) Especificaçäo 

Minima: Que Esteja Em Linha De Produço 

Pelo Fabricante; Impressora Laser Com 
Padro De Car Monocrornático; Resoluço 

Minima De 1200 X 1200 DPI; Velocidade De 

35 Páginas Par Minuto PPM; Suportar 

Tamanho De Papel AS, A4 Carta F Oficio; oitocentos e 	 SI seiscentos e 

96 	Capacidade De Entrada Dc 200 Páginas; 	Und 2 	R$ 840,80 	quarenta reais e 	 oitenta e urn reals e 

Ciclo Mensal De 50.000 Páginas; Interface oltenta centavos 	1.681,60 	sessenta centavos 

LISB; Permitir Compartilharnento Par Meio E 
Rede 10/100/100 Ethernet E WIFI 802.11 

B/G/N; Suportar Frente E Verso Autornãtico; 

0 Produto Deverá Ser Novo, Sern Uso, 

~~k Reforma Ou Recondicionamento Garantia 

De 12 Meses.  

92 
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Laringoscoplo Adulto Cabo Standard Media, 

Tamanho: Media; Alimentaço: 02 Pulhas 

Tipo C (N30 Inclusas); Lâmina Macintosh 

Curva: Lâmina Macintosh Curva N0 

Neonatal; Lârnina Macintosh Curva N1 	
mil quinhentos e 

Infantil; Lârnina Macintosh Curva Ne2 	
Und 	1 	

1.559 00 	
cinquenta e nave 

Criança; Lämina Macintosh Curva N3 	
reals 

Adulto Mddlo; Lâmina Macintosh Curva NM 

Adulto Grande; Lâmina Macintosh Curva 

NS Adulto Grande. 

- 	 -. 

' K 

freivaO 

R$ 	
quinhentos e 

cinquenta e nave 
1.559,00 reais 

Laringoscopio Infantil CornS Lâminas Retas 
98 	

(Miller) Cabo Tarnanho Media Corn Estojo. 	
Und 

quinhentos e vinte 	 quinhentos e vinte 

1 	R$ 529,20 	e nave reais e 	R$ 529,20 	e nave reais e vinte 
vinte centavos 	 centavos 

Monitor Anibulatorial De Presso Arterial 

Acompanha Sofware Que Ao Ler Os 

Gravadores o software Abre 

Automaticamente 0 Exarne Que 0 Gerou; 

Flexibilidade Na Criaçäo De Protocolos E 

Periodos; Gréfico De Media Horária De PAS 

E PAD Corn Classificac5o Dos Valores Par 

Melo De Cores; Exportaçäa Do Exame Em 

Forrnato Excel, PDF, JPG F Muitos Outros; 

Cada Conjunto De Baterias Recarregáveis sete mu, 	 sete mil, setecentos 

99 	Realiza 24 Ou 48 Horas De Monitoraço 	Und 1 	 setecentos e trinta 	 e trinta e quatro 
Efetuando Ate 400 Medidas; Os Dados 7.734,00 	e quatro reais 	7.734,00 	reals 
Armazenados Na MernOria Do Aparelho No 

Apagam Quando As Baterias 5o Retiradas 

Par Mais De 	Dias; Gravador 

Extrernarnente Silencioso; Método 

Oscilarnétrico; Detecço Automática Do 

Manguito Utilizado (Pequeno, Padrgo Ou 

Grande). Mostra A Voltagern Somada Das 

Pilhas No Display Para Evitar Perdas De 

Exarnes Par Uso De Pulhas Fracas. 

	

trezentos e treze 	 seis mu, aitocentos 

100 
Suporte De Sara Em Ago Inoxidavel Corn 

Altura Regulavel. 	
Und 	22 	R$ 313,55 reais e cinquenta 	 e noventa e alto 

	

e cinco centavos 	6.898,10 reals e dez centavos 

Valor Total da Proposta: R$ 400.803.13 (Quatrocentos mu, oltocentos e três reals e treze 

centavos) 

Proponente: HM 000NTOMEDICA (HERBERTH.F.R.C.MOTA - ME) 

Endereco: Av Monsenhor Odorico de Andrade, 253 —Tauá-CE 

CNPJ: 30.580.753/0001-84 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

HERBERTH FREISAVALANTEOTA 

CPF: 840.411.023-91 

. 	
. 
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DEcLARAcA0 

HERBERTH.F.R.C.MOTA - ME, inscrito no CNPJ sob NO 30.580.753/0001-84, 
estabelecida na Rua Monsenhor Odorico de Andrade NO 253, Térreo - Sala 01, 
Bairro Alto Brilhante - Taua-Ce, Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as 
penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; qua não 
possuimos nenhum fato impeditivo para participacão deste certame e que nos 
submetemos a todas as cláusulas e condicães previstas neste edital. 

- Ce, em 04 de Outubro de 2018. 

HERBERTH.F.R.C.MOTA - ME 
CPF: 840.411.023-91 
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