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PREGÃO PRESENCIAL

206/2018

18/12/201888501-110 - Lages

Registro de Preços para Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares, Móveis e
Eletros, Computadores e Impressoras, para uso na Secretaria Municipal de Saúde e na
Procuradoria-Geral do Município.

206/2018

c) Modalidade: Pregão presencial

O Sr. Prefeito Municipal de Lages, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente  pela  Lei  10.520/02,  e  alterações  posteriores,  a  vista  do  parecer  conclusivo  exarado  pela
Comissão de Licitações, resolve:

83/2018 - PR

e) Objeto da Licitação:

a) Processo Nr.:
b) Licitação Nr.:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

d) Data Homologação: 28/01/2019

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Total do ItemQuant.Unid. Vlr. UnitárioMarca

ADL COMERCIAL EIRELI - EPP

4.035,00 4.035,001,0000UN26 Lousa interativa Touch Screen de 80 ou superior. - Lousa
interativa Touch Screen de 80 ou superior.
Acompanham o produto: 04 canetas inteligentes, kit de
fixação na parede, Cabo USB, apontador, Guia de
instalação e Termo de garantia.
Características: 220v ou bivolt. Que esteja em linha de
produção pelo fabricante; que permita conexão a
computador e suporte os sistemas operacionais windows
(mínimo 7, XP e Vista) e linux; possuir apagador e
mouse; possuir interface usb; Grava em vídeo todos os
trabalhos realizados. Salva arquivos em HTML,PDF,
JPEG, PNG, GIF, PCX, Bitmap,GIG, MAC/OS, entre
outros. Com teclado virtual. Exporta gráficos em WORD
e HTML.  Garantia mínima de 12 meses.

MOLY
BOARD

4.035,00Total Fornecedor:

IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME

1.550,00 6.200,004,0000UN25 Impressora multifuncional laser monocromática . -
Impressora multifuncional laser monocromática.
Acompanha: o produto: 1 toner inicial, 1 cilindro, 1 guia
de configuração rápida, 1 CD-ROM de instalação, 1 cabo
de alimentação CA e garantia.
Características:  Na cor preta, 220v ou bivolt. Impressora
laser, impressão monocromática (preta) em A4 e
medidas inferiores; capacidade de entrada de 200
páginas. Com wi-fi.  Interface USB. Funções: Impressora
/ Scanner / Copiadora. Tecnologia: laser. Impressão:
frente e verso, automático. Scanner: Em rede colorido.
Velocidade de impressão: 35 páginas por minuto.
Resolução de impressão de pelo menos 1200x1200 dpi.

LEXMARK
MX317
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Ciclo mensal de 50.000 páginas impressas. Conexão:
Ethernet 10/100/1000 e WIFI IEEE 802.11 b/g/n. Sistema
operacional suportado Windows 8 ou superior. Garantia
do fornecedor igual ou superior a 12 meses. Em
conformidade com o INMETRO e com as
recomendações contidas nas normas da ABNT no que
couber.

228,80 686,403,0000UN34 Desumidificador de folhas A4. - Desumidificador de
folhas A4.
Apresentação: Bivolt, para no mínimo 600 folhas.
Garantia mínima de 06 meses. Em conformidade com o
INMETRO.

MENNO

6.886,40Total Fornecedor:

JHONATAN BAGATOLI - ME

565,00 1.695,003,0000UN2 Armário de aço para escritório c/ 2 portas . - Armário de
aço para escritório c/ 2 portas.
Modelo de referência: Armário de aço montável
econômico Ap408sl pandin - cinza.
Características: Estrutura em aço chapas 26 e 24 (0,45 e
0,60mm), 2 portas com 4 reforços cada, 1 prateleira fixa
e 2 reguláveis a cada 50mm.
Capacidade por prateleira 40kg. Puxador estampado na
frente da porta com perfil em pvc. Dobradiças externas.
Fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com
travamento da porta na prateleira fixa central, kit pé
regulável, pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor
cinza. Dimensões aprox.: 180x70x40cm(AxLxP)
(variação até 10%). Garantia contra de fábrica. Em
conformidade com o INMETRO e com as
recomendações contidas nas normas da ABNT no que
couber.

LUNASA

208,70 2.087,0010,0000UN3 Cadeira Secretária Giratória com Braço Regulável.. -
Cadeira Secretária Giratória com Braço Regulável..
Apresentação: Na cor Preta, com cinco rodízios, em base
estrelada. Com sistema de ajuste de altura. Referência
Escritório NR17.
Características: Em conformidade com o INMETRO e
com as recomendações contidas nas normas da ABNT
no que couber.

FRISOKAR

107,90 3.237,0030,0000UN4 Cadeira secretária palito sem Braços . - Cadeira
secretária palito sem Braços.
Apresentação: Na cor preta. Base fixa. Estrutura de aço.
Assento e encosto em polipropileno .
Características: Em conformidade com o INMETRO e
com as recomendações contidas nas normas da ABNT
no que couber.

METALCAD

584,00 1.752,003,0000UN38 Poltrona (sala recepção), fixa 1 lugar, na cor preta. -
Poltrona (sala recepção), fixa 1 lugar, na cor preta.
Características: Revestida em coro ecológico, linhas
retas, com Estrutura em madeira maciça. 4 Pés em
madeira. Espumas Assento D-26 (ou superior), Encosto
e Braços D-20 (ou superior). Altura: 85 Cm, Largura: 65
Cm, Profundidade: 60 Cm (variação até 10%), com

QUALIFLEX
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suporte para no mínimo 120kg.

8.771,00Total Fornecedor:

MCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA

20.000,00 20.000,001,0000UN19 Foco cirúrgico de solo móvel. - Foco cirúrgico de solo
móvel.
Modelo de Referência: FL-2000 ALd 24 E MEDPEJ ou
similar.
Acompanha o produto: Manopla removível e
autoclavável, Manual de Instruções e termo de garantia.
Características: Sistema de iluminação com 24 LED¿s
(Diodo emissor de Luz). Lumininosidade aproximada de
140.000 LUX. Haste giratória. Rodízios em material
resistente. Vida útil mínima dos led¿s de 35.000 horas e
média de 50.000 horas. Diâmetro do foco ajustável de
110 mm a 250 mm aproximadamente. Controle por
painel com teclas e indicadores de intensidade com cinco
níveis de ajuste (20 a 100%). Display TFT (tela colorida).
Touch screen (sensível ao toque) com 20 níveis de
ajuste de intensidade de luz (de 05 a 100%). Indicador
do nível de carga da bateria, indicador de falta de
energia, ajuste de intensidade da luz do display e relógio,
idiomas em português, inglês e espanhol, ajuste de cor
em 09 níveis (de 3200 a 5200 K). Função luz verde para
iluminar ambiente em vídeo cirurgia. Módulo de
emergência integrado ao equipamento ou gabinete
principal com bateria de chumbo ácido estacionária de
12V com autonomia mínima de até 03 horas com a luz
na intensidade máxima. 220v ou bivolt. Garantia de
fábrica. Em conformidade com Normas: NBR IEC 60601-
1 e ABNT NBR IEC 60601-1-2, com o INMETRO e com
as recomendações contidas nas normas da ABNT no
que couber.

KSS

29.000,00 29.000,001,0000UN22 Mesa cirúrgica mecânica. - Mesa cirúrgica mecânica.
Acompanha o produto: 01 Jogo de colchonetes em PU;
01 arco de narcose; 01 par de suportes para apoio de
ombros; 01 Par de suportes de braços.
Características: Base em formato de T, construída em
chapa de aço, com revestimento em ABS ou material
superior, com movimentação da base realizada através
de rodízios. A fixação do equipamento deverá ser através
de trava acionada por pedal, com sapatas de apoio de
borracha para garantir maior fixação ao piso. Coluna com
guias com revestimento em aço inoxidável. Chassi do
tampo com revestimento em aço inoxidável, dividido em
no mínimo 04 seções: cabeceira, dorso do tampo,
assento do tampo e pernas. Réguas em aço inox para
colocação de acessórios. Tampo rádio transparente para
uso do intensificador de imagem, RX em toda sua
extensão, dividido em 04 seções: cabeceira, dorso,
assento, pernas. Os movimentos de trendelemburg,
reverso de trendelemburg, lateral esquerdo, lateral
direito, dorso, pernas e renal deverão ser acionados por
manivelas removíveis localizadas nas laterais ou

KSS
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cabeceira da mesa ou pneumaticamente. Capacidade de
peso de no mínimo 200Kg. Garantia de 03 anos. Em
conformidade com o INMETRO e com as
recomendações contidas nas normas da ABNT no que
couber.

49.000,00Total Fornecedor:

MF DE ALMEIDA & CIA LTDA EPP.

70,00 140,002,0000UN5 Escada de aço e alumínio de 02 degraus. - Escada de
aço e alumínio de 02 degraus.
Apresentação: entrega por unidade.
Características: dobrável, possuir patamar, pés e
acabamentos em polipropileno antiderrapante.

POP LAR/
CLASSIC

3.719,58 3.719,581,0000UN12 Bisturi Elétrico/ Eletrocautério. - Bisturi Elétrico/
Eletrocautério.
Características: Para realização de procedimentos
cirúrgicos de baixa e alta complexidade. Com modo
monopolar, com, no mínimo: corte puro, com potência
nominal de 0 a 300 Watts, ou superior. Sendo que, para
uma impedância entre 200 a 400 ohms, a potência não
deve reduzir mais do que 20%; cortes com coagulação,
com potência de 0 a 200 Watts, ou superior; coagulação,
dissecação, com potência máxima de 120 Watts ou
superior; coagulação fulguração média (spray ou
equivalente), com potência máxima de 120 Watts ou
superior;  coagulação, fulguração baixa (soft ou
equivalente), com potência de 120 Watts ou superior.
Com Modo bipolar com potência nominal de 0 a 70 Watts
ou superior. Indicador audiovisual para cada função.
Controles e displays independentes para os modos
monopolar e bipolar. Com pedal independente para
modos monopolar e bipolar. Sistema de monitorização do
contato do eletrodo de retorno, com avaliação de
impedância de contato, com aviso audiovisual de falhas.
Deve possuir no mínimo 01(uma) saída bipolar e
02(duas) saídas monopolares. Deve permitir o uso de
placa adesiva descartável com face única e bipartida.
Possibilidade de funcionamento com 02(duas) canetas
simultâneas em modo monopolar por meio de pedal e
acionamento manual. Plugues diferenciados para cada
função. Diferenciação por cores para corte e coagulação.
Com alarmes audiovisuais para problema de conexão do
eletrodo de retorno; problema de contato entre eletrodo
de retorno e a pele do paciente; falhas eletrônicas e
falhas em acessórios. Painel blindado a prova d¿água e
caixa a prova de respingos. Acompanhado de, no
mínimo, para cada unidade: 01(um) pedal duplo
monopolar; 01(um) pedal bipolar; 04(quatro) canetas
descartáveis; 1 placa neutra com cabo, 01(um)
rack(carro) com rodízios/travas. Tensão de alimentação
elétrica para todos equipamentos descritos 127/220V
60Hz com seleção de tensão automática e cabo de
alimentação elétrica novo padrão brasileiro. O(s)
equipamento(s) deverá(ão) possuir aterramento através

TRANSMAI/
BP100 PLUS
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do cabo de alimentação, sem alteração das
características originais do equipamento ou produto;
Fornecimento de todos os cabos, conexões, acessórios,
e demais itens indispensáveis ao funcionamento
solicitado; Catálogo detalhado que comprove o
atendimento a todos os itens acima; Manuais técnicos e
operacionais em português; Garantia de 12 meses ou
superior; Em conformidade com o INMETRO e com as
recomendações contidas nas normas da ABNT no que
couber.

500,00 2.000,004,0000UN13 Carro para curativo. - Carro para curativo.
Acompanham o produto: 1 balde 5 litros em alumínio e 1
bacia 3 litros em aço inóx.
Características: Armação tubular com tampo e prateleira
de chapa de aço em pintura epóxi, suporte para balde e
bacia inóx, pés com rodízio de 3. Dimensões aproximas
(variação até 10%) 0,75x0,45x0,80m (CxPxA). Com
varanda. Garantia de fábrica. Em conformidade com o
INMETRO e com as recomendações contidas nas
normas da ABNT no que couber.

CONKAST

65,00 390,006,0000UN15 Esfigmomanômetro adulto grande/obeso- Aparelho de
Pressão Ar - Esfigmomanômetro adulto grande/obeso-
Aparelho de Pressão Arterial.
Características: Com diâmetro de 34cm até 52cm
manual, de alta precisão, composto de manômetro
aneróide, tipo relógio, mostrador graduado em mmHg
com escala de 0 a 300 mm/hg; braçadeira em Nylon,
fecho de velcro, resistente, flexível, que se molde
facilmente ao braço,pera insulfladora de Borracha
vulcanizada com sistema de retorno em metal, com
esfera de aço inox de alta durabilidade; válvula de metal
altamente resistente com regulagem de saída de ar
sensível.  manguito de borracha vulcanizada com duas
saídas, sem emendas, de alta durabilidade.
Acondicionado em bolsa apropriada, embalagem
individual. Em conformidade com o INMETRO e com as
recomendações contidas nas normas da ABNT no que
couber.

PREMIUM

65,00 390,006,0000UN16 Esfigmomanômetro Adulto.. - Características: Montagem
do equipamento livre de engrenagens. Resistência a
quedas. Manômetro com giro de 360º. Mostrador
variando de 0 a 300 mmhg. Com aneróide e pêra não
acoplados. Manguito e pêra de insuflação
confeccionados em neoprene, livres de látex. Braçadeira
confecionada em nylon, fechamento com  velcro e
lavável. Braçadeira com sinalizador da posição de artéria
para aferição e de limites de tamanho impressos com
marca de controle de circunferência do braço. Tamanho
de 26 a 32 cm. Peça aneróide. Braçadeira tamanho
adulto. Pera de  insuflação com válvula. Bolsa para
acondicionamento do produto. Precisão certificada pelo
Inmetro de + MMHG e garantia de calibração de no
mínimo 5 anos.

PREMIUM

61,26 367,566,0000UN17 Esfigmomanômetro Infantil - Aparelho de Pressão Arterial
- Esfigmomanômetro Infantil - Aparelho de

PREMIUM
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Pressão Arterial
Características: De alta precisão, composto de
manômetro aneróide, tipo relógio, mostrador graduado
em mmHg com escala de 0 a 300 mm/hg; braçadeira em
Nylon, fecho de velcro, resistente, flexível, que se molde
facilmente ao braço, pera insulfladora de Borracha
vulcanizada com sistema de retorno em metal, com
esfera de aço inox de alta durabilidade; válvula de metal
altamente resistente com regulagem de saída de ar
sensível,  manguito de borracha vulcanizada com duas
saídas, sem emendas, de alta durabilidade. Em
conformidade com o INMETRO e com as
recomendações contidas nas normas da ABNT no que
couber.

65,50 393,006,0000UN18 Estetoscópio Adulto. - Estetoscópio Adulto.
Características: Fabricado em aço inoxidável, que
permita auscultar sons de baixa e alta freqüência girando
a cabeça do auscultador. Revestimento da borda anti-frio
para maior conforto do paciente. Mola do ângulo flexível
e interna ao tubo de PVC. Todas as partes do produto
devem ser isentos de látex. O equipamento deverá
acompanhar um identificador de propriedade para
encaixe no Y do tubo. Deverá vir sobressalente, dois
pares de olivas e uma membrana para a campânula.
Garantia de 03 anos. Em conformidade com o INMETRO
e com as recomendações contidas nas normas da ABNT
no que couber.

PREMIUM

230,00 460,002,0000UN21 Mesa auxiliar para instrumental . - Mesa auxiliar para
instrumental.
Características: Chassi metálico de aço com tratamento
anticorrosivo e pintura epóxi. Rodizios e freios,
dimensões aproximadas: 40x40x80cm (CxLxA) (variação
até 10%). Tampo e prateleira inferior em aço inoxidável.
Pés em tubo de aço inoxidável. Registro na Anvisa.
Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade
com o INMETRO e com as recomendações contidas nas
normas da ABNT no que couber.

OLIMEDIC

125,00 250,002,0000UND24 Suporte para soro c/ altura regulável e rodízios. - Suporte
para soro c/ altura regulável e rodízios.
Características: Haste em tubo de aço carbono; 4
ganchos alternados; altura regulável por meio de
manipulo; pés com rodízios giratórios de 2 de diâmetro;
dimensões aproximadas: Mínimo 1000mm ~   Máximo
2100mm(variação até 10%). Garantia de fábrica. Em
conformidade com o INMETRO e com as
recomendações contidas nas normas da ABNT

CONKAST

8.110,14Total Fornecedor:

R.S. VAREJO EIRELI

1.794,00 3.588,002,0000UND28 Projetor Multimídia de no mínimo 2.700 lumiens. -
Projetor Multimídia de no mínimo 2.700 lumiens.
Apresentação: Unidade em caixa inviolada contendo 01
projetor na cor preto ou branco, 01 controle remoto com
02 pilhas AA, 01 cabo de alimentação, 01 cabo usb, 01

ACER
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cd com documentação do projetor, 01 cd com software
do projetor, termo de garantia e bolsa para transporte.
Características: Com resolução nativa (utilizando-se cabo
SVGA) de 800x600 pixels, estendendo-se até no mínimo
1920x1200. Relação de aspecto nativa de 4:3 e
compatibilidade com 16:9. Compatibilidade de vídeo
NTSC / PAL / HDTV / EDTV, entre outros.  Taxa de
contorno mínima de 20.000:1. Lente UHP ou UHE com
foco e zoom manuais e vida útil em modo normal (não
econômico) de no mínimo 4.000 horas. Nível de rúido de
no máximo 38dBa. Podendo ser projetado em montagem
frontal, retroprojeção ou pendurado no teto. Taxa de
contraste de no mínimo 13.000:1. Com um alto-falante de
no mínimo 2W de potência. Parte superior do aparelho
contendo no mínimo os botões Power, Source, Mode,
Menu, Resync e 04 direcionais, além de luzes indicando
Power, Lamp e Temp. 220v ou Bivolt. Conexões
mínimas: 01 HDMI, 02 VGAs (in), 02 Áudio stereo mini
jack (01 entrada e 01 saída), 01 mini-usb, 01 S-vídeo, 01
vídeo (RCA). Garantia mínima de 01 ano (aparelho) e 03
meses (lâmpada). Em conformidade com o INMETRO e
com as recomendações contidas nas normas da ABNT
no que couber.

3.588,00Total Fornecedor:

SANDRO VILMAR PIRES ME

1.832,00 20.152,0011,0000UN27 Microcomputador de 02 núcleos . - Microcomputador de
02 núcleos.
Apresentação: Conjunto de gabinete completo na cor
preta com fonte, cabo de energia (padrão 2p+t), monitor
LED de 19,5 ou superior, mouse, teclado e estabilizador.
Características: Processador de referência: i3 da 7ª
geração ou superior. HD de 500GB. Memória Ram de
8Gb. Com gravador de DVD. Demais características
conforme termo de referência.  Em conformidade com o
INMETRO e com as recomendações contidas nas
normas da ABNT no que couber.

Deutel DT04
/ Acer V

20.152,00Total Fornecedor:

SILVANI ALTINO DE FRANCA 77688074991

48,99 146,973,0000UND6 Lixeira de Plástico Branca 30L. - Apresentação: Na cor
Branca. Capacidade para 30 litros.
Características: De plástico. Com tampa. Pedal
antiderrapante. Garantia contra defeitos de fabricação.
Em conformidade com o INMETRO e com as
recomendações contidas nas normas da ABNT no que
couber.

RISCHIOTO

1.898,00 1.898,001,0000UN30 Televisor TV tela de LED 42. - Televisor TV tela de LED
42.
Apresentação: Na cor Preta. Polegadas igual ou superior
a 42.
Características: Tipo led; exibição: widescreen (16:9).
Vídeo: resolução mínima full hd com 1.920 pontos (h) x

AOC
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1.080 linhas (v); contraste dinâmico: igual ou superior a
100.000: 1 (cem mil por um); taxa mínima de atualização
da tela: de 120hz. Áudio: potência de saída: igual ou
superior a 10w x 2 rms; estéreo; sap; saída de áudio
digital; conexão para cabo de rede ethernet (LAN)
integrado ao gabinete; mínimo uma entrada USB (versão
mínima 2.0); igual ou superior a duas entradas HDMI
(versão mínima 1.4); igual ou superior a duas entradas
de RF (terrestre/cabo); sintonizador digital de tv integrado
(isdb-tb); compatível com o sistema brasileiro de tv digital
(sbtvd); transmissão/recepção de tv nos sistemas NTSC,
PAL-M, PAL-N, frequência 120Hz, voltagem 220V,
controle remoto, cabo de força. Garantia do fornecedor
igual ou superior a 12 meses. Em conformidade com o
INMETRO e com as recomendações contidas nas
normas da ABNT no que couber.

40,00 40,001,0000UN31 Apresentador de Slides Wireless. - Apresentador de
Slides Wireless.
Modelo de Referência: Multimidia Laser Pointer.
Apresentação: Com adaptador USB, Grande capacidade
do receptor, USB, Instalação Plug & play, alcance de até
15 metros, Pilha 23A inclusa. Garantia mínima 01 ano.

3CTECH

58,90 58,901,0000UN32 Caixa de Som P/Computador USB 2.0. - Caixa de Som
P/Computador USB 2.0.
Características: Conexão USB 2.0, botão liga e desliga.
Led indicador, botão volume, alimentação 5 vdc usb 2.0,
cor preta. Garantia mínima de 12 meses. Em
conformidade com o INMETRO e com as
recomendações contidas nas normas da ABNT no que
couber.

PISC

112,00 112,001,0000UN35 Webcam HD. - Webcam HD.
Modelo de Referência: Logitech C270.
Apresentação: Na cor preta, em embalagem não violada.
Características: Conexão USB 2.0. Microfone embutido.
Demais características conforme Termo de Referência.

LOGITECH
C170

2.255,87Total Fornecedor:

VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI - ME

412,00 4.532,0011,0000UND7 Mesa p/computador Escritório MDF Bege. - Mesa
p/computador Escritório MDF Bege.
Características: Em MDF;  com pés metálicos, com
suporte para teclado, CPU Impressora e mouse; possuir
3 a 4 gavetas. Garantia de 3 meses. Em conformidade
com o INMETRO e com as recomendações contidas nas
normas da ABNT no que couber.

SANI
MOVEIS 356

205,00 820,004,0000UN8 Mesa para impressora. - Mesa para impressora.
Características: Na cor branca. Mesa tipo escrivaninha,
produto confeccionado em mdf, com borda em PVC,
medindo aproximadamente  50x40x70cm (variação até
10%), tampo de 15mm de espessura, estrutura de aço
tubular em forma de tubo oblongo medindo 0,05x0,03cm.
Garantia contra defeitos de fabricação.

SANI
MOVEIS 475

426,00 852,002,0000UN9 Mesa redonda 4 lugares. - Mesa redonda 4 lugares. SANI
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Características: Cor areia. Produzido em MDF com
15mm re-engrossado com mais 15mm de laminado
tipofórmica, totalizando 30mm de espessura.
Acabamento da borda da mesa em fita de PVC 30 x
4mm de espessura. Pé cruzado de aço em estrutura
tubular com ponteiras em PVC, 1200mm de diametro X
740mm de altura, (variação até 10%), tampo em MDF.
Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade
com o INMETRO e com as recomendações contidas nas
normas da ABNT no que couber.

MOVEIS 145

1.048,47 2.096,942,0000UN10 Armário vitrine. - Armário vitrine.
Características: 2 portas, construído em cantoneiras de
7/8¿ x 1/8¿ de espessura, porta e laterais em vidro 3mm
com fechadura tipo yale, 4 prateleiras em vidro 4mm,
fundo e teto em chapa de aço 0,75mm. Pintado.
Dimensões prox.: 0,65m x 0,40m x 1,65m (variação até
10%). Garantia contra de fábrica. Em conformidade com
o INMETRO e com as recomendações contidas nas
normas da ABNT no que couber.

LUNASA
164

435,24 870,482,0000UND29 Tela de Projeção 1,80m X 1,80m. - Tela de Projeção
1,80m X 1,80m.
Apresentação: Dimensões igual ou superior a 1,80m x
1,80m, com variação tolerável de até 10% para mais ou
para menos.
Características: A tela permite o ganho de 1,3 vezes de
brilho e o realce considerável de contraste, devido à sua
superfície de projeção do tipo Matte White ( branco
opaco) e a existência das bordas pretas. Sustentação por
tripé - tela em plástico vinil - enrolamento manual. Tubo
superior e inferior em aço, galvanizado. Sistema de
múltiplas paradas. Garantia de 12 meses. Em
conformidade com o INMETRO e com as
recomendações contidas nas normas da ABNT no que
couber.

TES 180XC

245,00 490,002,0000UN36 Balcão baixo 2 portas creme MDF 805x425x740mm. -
Balcão baixo 2 portas creme MDF 805x425x740mm.
Apresentação: Na cor creme. Com 2 portas. Medidas
805x425x740mm,  com variação tolerável de (até 10%).
Características: Composto por corpo, portas e tampo em
madeira aglomerada de alta densidade, com 15mm de
espessura, revestida em ambas as faces em laminado
melamínico de baixa pressão(BP). Porta com chave.
Com bordas em fita de PVC, puxadores tipo alça em
PVC.

SANI
MOVEIS 746

711,00 711,001,0000UN37 Mesa de reunião 8 lugares. - Mesa de reunião 8 lugares.
Características: Tampo oval, medidas aproximadas
(variação até 10%) 200 x 110 x 74 cm (LxPxA), em MDF
de no mín. 25mm com revestimento melamínico. Pés em
estrutura metálica com calhas para passagem de fios.
Com sapatas niveladoras. Acabamento das bordas: fita
reta de 2mm. Fixação por parafusos e rodofix. Garantia
contra defeitos de fabricação.

SANI
MOVEIS 456

10.372,42Total Fornecedor:
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W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES

2.500,00 2.500,001,0000UN11 Aspirador de Secreções Elétrico Móvel: - Aspirador de
Secreções Elétrico Móvel: Funcionamento contínuo baixo
nível de ruído (Abaixo de 60 db a 1m); Equipado com
motor 1/4 HP totalmente isento de óleo; Fluxo aspiratório
regulável de 0 a 25 Pol / Hg; Possuir manômetro de
vácuo (vacuômetro) com escala de 0 a 30 Pol / Hg;
Frasco coletor de vidro, graduado, e com capacidade
entre 4.000 a 6.000ml, dotado de triplo sistema de
segurança contra excesso de líquidos, ou seja, sistema
anti-transbordamento tipo bóia, frasco de segurança com
capacidade para 250 ml e filtro bacteriológico o qual
impede que a passagem de fluidos aquosos contaminem
a bomba de vácuo;  Montado sobre rodízios e possuir
haste para transporte. VOLTAGEM: 220 V
FREQUÊNCIA: 60 Hz. Peso variável entre 10 a 13 KG.

OLIDEF

5.000,00 5.000,001,0000UN14 Eletrocardiógrafo. - Eletrocardiógrafo.
Acompanham o produto: 1 cabo de paciente 10 vias; 4
eletrodos clip adulto; 6 eletrodos de sucção adulto; 1
cabo de força de 3 pinos (2,5m); 1 manual do usuário em
português e  certificado de garantia.
Características: 3 canais, 12 derivações. ECG: detecção
da onda R, por software inteligente; reconhecimento e
validação do pulso de marca-passo; cabo de ecg com
derivações: DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF, V1 a V6; faixa
de medição: 30 a 300 bpm; precisão: 1 bpm ou 2% (qual
for o maior); filtro off: 0,05hz a 100hz; sensibilidade: 0,5 -
1 - 2mv/cm;  retorno após desfibrilação: menor 9 seg.
Alarmes em mensagem visual de eletrodo solto e bateria
fraca. Display gráfico 128 x64, cristal líquido, backlight
azul; ajuste de ganho de ½, 1 e 2 mv/cm; ajuste de
velocidade de traçado para 25 ou 50mm/s; desligamento
automático no caso de limite mínimo de carga da bateria;
dados de impressão: 12; derivações de ecg, sinal de
calibração 1mv/10mm, frequência cardíaca,
sensibilidade, velocidade, filtro e tempo de registro; modo
manual: registro livre de cada derivação; modo
automático: registra 4 segundos de cada uma das 12
derivações pressionando-se apenas uma única tecla;
mensagens diversas; filtros digitais; filtro notch de 60
hertz; aquisição simultânea das 12 derivações; registra
as arritmias no mesmo instante em todas as derivações.
Alimentação por rede elétrica de 220v; bateria interna de
12vdc/1,3ah. Com registro na Anvisa e garantia mínima
de 01 ano.

NIHON
KOHDEN

7.500,00Total Fornecedor:
120.670,83Total geral:
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