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00001

NEGATOSCOPIO COM 2 CORPOS FIXAÇAO EM
PAREDE Negatoscópio com 2 corpos, para fixação em
parede ou mesa, luminosidade através de 4 lâmpadas
fluorescente; Visor em plástico acrílico, translúcido e
flexível; Prendedor de radiografia com moldura em
chapa de aço pintada após tratamento anti-ferruginoso;
Roletes prendgrav simples; 2 Botão frontal liga/desliga
podendo ligar apenas 1 lado; bivolt; Dimensões a área
de leitura: altura 43cm - largura 71cm.

1,0000UND00051629 883,000 883,00

00002

CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA EQUIPO
SUGADOR REFLETOR Terminais no mínomo 3; comando
da cadeira pedal; cuba porcelana/cerâmica;
micromotor; seringa tríplece; peça reta; contra ângulo;
caneta de rotação; cabeceira; unidade auxiliar
(sugador); refletor; mocho; equipo tipo cart;

1,0000UND00055373 17.740,000 17.740,00

00003
COMPRESSOR ODONTOLOGICO 30 A 39 LITROS 1 A
1,5HP capacidade reservatório de 30 a 39 litros;
potência 1 a 1,5hp; consumo 6 a 7 pés; isento de óleo;

1,0000UND00055374 3.083,000 3.083,00

00004
MOCHO ODONTOLOGICO AÇO CARBONO material
confecção em aço carbono; com encosto; regulagem a
gás.

1,0000UND00055375 452,000 452,00

00005

AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 25 LITROS
DIGITAL 25 litros: Câmara de esterilização em aço
inoxidável; Painel digital em teclado de membrana e
controle termodinâmico de temperatura e pressão
automático, com acompanhamento através de displays
e indicadores luminosos; Fecho da tampa de triplo
estágio com sistema de restrição de abertura por fuso
de encaixe e deslizamento por rolamento axial; Sistema
de porta com construção dupla totalmente em aço
carbono e aço inox laminado; Guarnição em silicone
vulcanizado fixada na câmara de esterilização; Não
necessita de tubulação para drenagem de água;
Operação fácil e automática que permite a seleção de
diferentes ciclos; Utiliza água limpa a cada ciclo para
melhor qualidade de vapor; Sistemas de segurança que
controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação
e/ou funcionamento; Desligamento automático em caso
de excesso de temperatura, pressão ou falta de água;
Produto resistente, de fácil instalação, operação e
manutenção; Mais de 16 dispositivos de segurança;
Autoclave Digital 25 Litros; Voltagem 110V/220V

2,0000UND00055376 6.607,000 13.214,00

00006

FOTOPOLIMERIZADOR CLAREADOR SEM FIO
POTENCIA 1250 MW/CM2 Fotopolimerizador Clareador
sem fio, à Bateria (sem fio). Pode ser utilizado com ou
sem fio. Luz azul gerada por LED de alta potência
(1250 mW/cm2), Tempos de aplicação disponíveis: 5,
10 e 20 segundos. Com bip sonoro indicativo a cada 5
seg. e no final da operação, tempo máximo de uso
continuo: 300 segundos. Led indicativo com bip sonoro
do tempo decrescente. Bivolt automático, podendo ser
utilizado em tensões de alimentação entre 100V –
240V~ (50/60Hz). Desligamento automático ao final do
tempo solicitado. Corpo da caneta constituído em ABS.
Radiometro interno automático. Mantém estabilizada a
potência de luz. Peça de mão anatômica para melhor
manuseio. Silencioso, pois não necessita de ventilação
forçada. Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz.
Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra
ótica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134ºC

1,0000UND00053571 943,000 943,00
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e com giro de 360º. Comprimento sem a ponteira: 16,5
cm Alimentação: Bivolt automático 90 – 240 V,
Freqüência: 50/60 Hz, Peso da peça de mão: 0,100 Kg,
Peso Bruto: 0,300 Kg, comprimento de onda: 420 à 480
nm, Emissor de luz: Led (light emiting diode) – Luz Azul,
Bateria: 3,7V 1400 mA, potência de luz: 1250 mW/cm².

00007

ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO SISTEMA
ELETRONICO Jato de Bicarbonato e Ultrassom, Ampla
variação do fluxo de água ou do líquido irrigante
proporcionando uma regulagem precisa. Permite
trabalhos sem refrigeração. Iluminação interna do
reservatório de bicarbonato, facilitando a visualização
do volume de bicarbonato sem a necessidade de retirar
a tampa.
Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de
pastilhas cerâmicas com freqüência de 32.000Hz
estabilizado eletronicamente. Caneta de ultrassom com
luz de LED para melhor visualização do campo de
trabalho. Capa da caneta de ultrassom confeccionada
em silicone, removível e autoclavável.
Seletor automático do modo de operação (ultrassom ou
jato de bicarbonato) ao retirar uma das canetas do
suporte, facilitando o manuseio operacional.
Reservatório de água/líquidos irrigantes removível,
podendo ser reabastecido sem que haja a necessidade
de retirá-lo do equipamento. Entrada de ar e água com
bitolas desiguais, evitando uma possível ligação
invertida. Chave geral luminosa localizada no painel.
Pedal de acionamento único. Ultrassom. Ajuste no
painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de
refrigeração. Pode executar procedimentos sem o uso
de refrigeração como condensação de amálgama,
cimentação de onlays/inlays. Alta freqüência na ponta
ativa, formando uma fina névoa de água, sem que haja
gotejamento. 5 níveis de potência do ultrassom (baixa,
baixa/média, média, média/alta e alta). Tips (Pontas)
com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentistica
e Prótese, Preparação Cavitária. Jato de Bicarbonato.
Peça de mão metálica, removível e autoclavável.
Confeccionada em alumínio anodizado, possui alta
resistência aos procedimentos de esterilização,
contribuindo para que tenha uma longa vida útil. Filtro
de ar com drenagem automática. Tampa do reservatório
de bicarbonato com visualizador.  Volume do
reservatório da bomba peristáltica: 500ml. Frequência
do ultrassom: 32.000 Hz. Pressão de entrada de ar: 60
PSI a 80 PSI. Alimentação:Bivolt. Garantia: 12 meses

1,0000UND00053572 2.739,000 2.739,00

00008

AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT HI WALL
Aparelho de Ar Condicionado Tipo Split Hi Wall de
12.000 BTUS 220 Volts, 60 Hz, selo Procel classe A,
*inclusive com kit de instalação, considerando a
extensão de até 10 METROS de linha entre as unidades
evaporadora e condensadora, bem como a mão de
obra inclusa.

4,0000UND00053940 1.719,000 6.876,00

00009

BISTURI ELETRICO POTENCIA 150W Acompanha kit
exclusivo de pincas bipolares e cabos para cirurgia;
Bisturi eletrônico Totalmente transistorizado, tecnologia
digital com saídas isoladas e independentes para
monopolar e bipolar, fornece cinco opções de corrente
eletro cirúrgicas sinalização audiovisual e check-up

1,0000UND00051689 5.920,000 5.920,00
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total; um equipamento totalmente transistorizado
desenvolvido para ser utilizado em diversos tipos de
cirurgias; Possui circuito de corte puro, blend 1, blend 2
e blend 3 oferecendo assim 5 tipos de correntes para
uso em eletro cirurgia, e saída bipolar totalmente
isolada; Controle de Potência: Suave e linear, o que
permite sua aplicação desde micro e neuro até médias
cirurgias com excelentes resultados. Sinalização
Audiovisual: Ao utilizar o equipamento. Circuito Bipolar:
De alta eficiência, podendo ser utilizadas 4 formas de
onda e potência de saída, adequadas especificamente
a cada procedimento cirúrgico; Check-up: completo
antes de sua utilização em cirurgias, indicado por
sinalização visual, inclusive da variação de potência. 1
Pedal de acionamento com pino guitarra mono; 1 Caneta
padrão não autoclavável (bxa.cirurgia); 1 Placa neutra
permanente    em inox (150x100x0,5)mm; 1 Cabo de
ligação da placa    neutra (bxa.cirurgia); 1 Eletrodo tipo
faca; reta pequena (67mm); 1 Eletrodo tipo bola
(Ø=2,1mm); 1 Eletrodo tipo bola (Ø=4,2mm); 1 Eletrodo
tipo alça peq; (Ø=4,5mm); 1 Eletrodo tipo agulha
(85mm); 1 Eletrodo tipo agulha    de depilação (66mm); 1
cabo Bipolar;  3 pinças Bipolares; 1 Manual do usuário;
1 Certificado de garantia; Altura 13,2 cm; Largura 27,0
cm; Profundidade 20,5 cm; Peso 5,4 Kg; Voltagem:
110/220 Volts; 50/60 Hz.

00010

MESA DE MAYO COM BANDEJA EM INOX 80 X 48 X 32
CM Mesa de Mayo com bandeja em inox, estrutura em
tubos esmaltados ou inox de 25,40mm, 03 rodízios
giratórios de 42mm, base superior em ferro redondo
maciço cromado, bandeja em aço inox. Medidas largura
32cm, comprimento 48cm e altura 80cm.

1,0000UND00052921 708,000 708,00

00011

FOCO REFLETOR AMBULATORIAL COM ESPELHO
MOVEL Com espelho móvel; Com haste superior flexível
e cromada; Pedestal com haste inferior pintada; Altura
variável entre 100 a 150 cm; Pintura em epóxi a 250° C
de alta resistência; Base do pedestal com 04 rodízios
proporcionando maior sustentação e segurança ao
equipamento; Alimentação elétrica automática de 110 à
220 v. 50/60 Hz.; Lâmpada de LED (luz fria e branca);
Intensidade luminosa de 8.000 LUX à 50 cm do campo
observado; Peso líquido: 5 kg ,medidas 15 x110 x 100;
Produto projetado em conformidade aos requisitos das
normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2;
Certificado Inmetro; Garantia de 01 ano contra defeitos
de fabricação.

1,0000UND00051667 594,000 594,00

00012

LIXEIRA AÇO INOX 30 LITROS COM PEDAL Lixeira inox
30 litros com pedal, fabricada em aço inox, acompanha
balde interno removível medidas:  61 cm (altura)  x  38
cm (diâmetro) garantia de 03 meses

5,0000UND00053715 231,000 1.155,00

00013

CARRINHO DE CURATIVO EM AÇO COM RODAS
Hospitalar com Balde e Bacia, Estrutura tubular em aço
carbono, Tampo e prateleira confeccionado em chapa
de aço carbono, Extremidades das prateleiras com
acabamento sem arestas cortantes, Varanda
(guarnição) em aço carbono em volta das prateleiras,
Acabamento em pintura eletrostática Epóxi, Suporte de
balde e bacia em aço carbono, Acompanha balde em
aço inox com tampa, capacidade de 10 litros e 20 cm
de diâmetro, Acompanha bacia em aço inox de 30 cm

1,0000UND00053569 1.257,000 1.257,00
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de diâmetro, Acabamento em pintura eletrostática
Epóxi, Pés com rodízios giratórios de 50 mm (2) de
diâmetro, Peso máximo suportado por prateleira: 20 Kg,
Dimensões: Largura: 0,40m x Altura: 0,80m x
Profundidade: 1,10m.

00014

CAMARA PARA CONSERVAÇAO DE IMUNOBIOLOGICO
Com discador de emergência; material de confecção
(gabinete interno) aço inoxidável 304; temperatura
entre +2° C e +8° C; circulação de ar forçado; sensores
internos; capacidade 300 litros; 5 gavetas ou
prateleiras; sistema de emergência e registro de dados.

1,0000UND00055384 18.876,000 18.876,00

00015

ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE COM
ESTETOSCOPIO Esfigmomanômetro aneróide com
Estetoscópio, pratico conjunto para medição de
pressão arterial, indicado para uso residencial ou
clinico, com selo do INMETRO, manguito e braçadeira
totalmente livre de látex o que lhe confere maior
durabilidade e menor risco de alergia ao paciente,
braçadeira em nylon, com fecho em velcro,
acompanhado de estetoscópio simples, tamanho de
braçadeira 14 X 51cm, circunferência de braço
recomendada para uso adulto, faixa de medição
0-300mmhg, graduação min/max 2mmhg e 304mmHg,
garantia de 01 ano.

2,0000UND00053412 197,000 394,00

00016

POLTRONA RECLINAVEL HOSPITALAR 1,00 X 0,75 X
0,55 M Poltrona reclinável hospitalar para hidratação e
soroterapia com movimento trendelemburg, - Estrutura
em tubos de aço redondo Estrutura em tubo de aço
redondo com acabamento em pintura epóxi com
tratamento antiferruginoso. Assento e Encosto
estofados em espuma revestidos em Courvim
permitindo fácil assepsia. Poltrona totalmente reclinável,
com várias posições de travamento fácil e de rápido
manejo através alavanca lateral, movimentos
dependentes inclusive movimento trendelemburg. Pés
com ponteira plástica. Acompanha: 01 (um) Braçadeira
para apoio do braço em chapa de aço inox com altura
ajustável e removível. 01 (um) suporte de soro
removível com altura regulável em aço inox. Medidas:
Posição Normal: C=1,00m x L=0,75m x Altura
assento=0,55mPosição Reclinada: C=1,65m x L=0,75m

1,0000UND00053330 1.354,000 1.354,00

00017

ARMARIO DE AÇO 190 X 90 X 40 2 PORTAS 4
PRATELEIRAS Armário de Aço 1,94 x 0,90 x 0,40, de
cor cinza, em aço chapa 26, possui 2 portas,  possui 4
prateleiras (1 Fixa Central e 3 Reguláveis), fechadura
conjugada, tratamento especial da superfície e pés com
sapatas plásticas protetoras. Altura: 1,94m; Largura:
0,90m; Profundidade: 0,40m, prateleiras: 4 unidades (1
Fixa Central e 3 Reguláveis), chapa: 26, capacidade da
bandeja: 30 kg.

2,0000UND00053349 569,000 1.138,00

00018

ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL Esfigmomanômetro
Infantil, Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito
e pera em PVC de qualidade superior, Estojo para
viagem.

1,0000UND00053428 280,000 280,00

00019

ESTETOSCOPIO ADULTO E PEDIATRICO Estetoscópio
adulto e pediátrico. Inclui olivas e diafragmas para
conversão em diferentes formas de uso, Tubo Duplo
para ausculta mais precisa, produzido com os materiais
mais nobres.

2,0000UND00052115 376,000 752,00
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00020

ESFIGMOMANOMETRO OBESO Esfigmomanômetro é
um equipamento de alta precisão, indicado para a
medição da pressão arterial sanguínea; Pressão arterial
é registrada em duas medidas: a mais alta chama-se
sistólica (medida quando o coração está bombeando);
a mais baixa chama-se diastólica (medida quando o
coração está relaxado); Manômetro de alta precisão
com tecnologia japonesa; Braçadeira com manguito em
PVC (Circunferência de 35 até 51 cm); Braçadeira
GRANDE em NYLON com fecho de VELCRO na cor
azul marinho; Recomendado para uso doméstico
hospitalar; Conteúdo da Embalagem: 01 Manômetro 0 -
300 mmHg; 01 Braçadeira; 01 Válvula de deflação; 01
Pêra; 01 Estojo para viagem; Verificado e Aprovado
pelo INMETRO; Garantia: 01 ANO

1,0000UND00051636 347,000 347,00

00021
SMART TV LED DE 40 POLEGADAS Full HD com
converso digital 02 HDMI 01 USB/ Wi-Fi

1,0000UND00055230 1.792,000 1.792,00

00022

PURIFICADOR DE AGUA SISTEMA DE REFRIGERAÇAO
Purificador de Água Bivolt, Branco Bivolt, com alerta de
troca de filtro, bandeja removível, sistema eletrônico de
refrigeração, três opções de temperatura, painel touch,
com dois estágios de filtragem, sistema de
refrigeração, consumo de energia (kw/h) 8,01,
potencia 70W, capacidade do reservatório 800 ml,
bivolt.

2,0000UND00053441 684,000 1.368,00

00023

CADEIRA DE RODAS 40 ESTRUTURA EM AÇO
DOBRAVEL EM X 90 KG Cadeira de rodas 40, estrutura
em aço dobrável em X, capacidade 90kg, pintura epóxi,
assento e encosto em nylon, freios bilaterais, rodas
traseiras 24’ rolamentadas, rodas dianteiras 6’, apoio
de braços fixos, apoio de pés fixos com pedal retrátil,
pneus maciços. Altura 91cm, largura 67cm,
profundidade 103cm.

2,0000UND00053486 1.328,000 2.656,00

00024

ESTADIOMETRO O Estadiômetro com Escala
Telescópica mensura a estatura de indivíduos com
precisão milimétrica. A escala telescópica possibilita
que o resultado possa ser lido ao nível dos olhos,
mesmo nos pacientes mais altos. Quando o aparelho
não estiver sendo utilizado, o cursor pode ser recolhido
como medida de segurança; CARACTERÍSTICA: Fácil
de usar e preciso; Resolução em milímetros, (1 mm) e
numeração a cada centímetro; Ideal para clínicas,
consultórios, academias, residências, universidades,
escolas; Fixo em parede; Medição na posição ereta e
vertical; Fácil leitura, mesmo em pacientes mais altos,
visor sempre na altura dos olhos; Confeccionado em
alumínio e material resistente e durável; Amplo visor de
leitura; Régua confeccionada em alumínio resistente,
leve e de alta durabilidade; Escala impressa por
serigrafia, anti-abrasiva e de alto contraste para fácil
leitura; De fácil higienização; Escala telescópica;
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Faixa de medição em cm:
6 - 230 cm; Faixa de medição em inch: 2 - 90 ;
Graduação: 1 mm / 1/8 inch; Medida (L x A x P): 308 x
2320 x 286 mm , 12,1 x 91,3 x 11,3 inch; Peso líquido:
1,1 kg , 2,4 lbs; Funções: Montagem em parede;
Garantia: 2 anos

1,0000UND00051692 539,000 539,00

00025
BALANÇA ANTROPOMETRICA OBESO CAPACIDADE
300KG Capacidade: 300 kg; Precisão: 100g; Tensão:
110 / 220V ajustável; Consumo: 10 W; Visor:  LED

1,0000UND00051671 2.134,000 2.134,00

Pag. 5



10/09/2021 14:17:31

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUI

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES
CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000
Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

Item

Pregão Presencial Nº 000089/2021 - Processo Nº 003659/2021 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

TERMO DE REFERENCIA

Especificação QuantidadeUnd.CódigoLote Média Total

vermelho com 6 Digitos; Dimensão: Altura: 1000 mm;
Largura: 400 mm; Profundidade: 610 mm; Plataforma:
400 mm x 400 mm; Balança certificada INMETRO;
Garantia de Fábrica: 1 ano;

00026

DETECTOR FETAL PORTATIL SENSIBILIDADE A PARTIR
DE 10-12 SEMANAS Detector fetal portatil, transdutor
de alta sensibilidade, compacto, leve e facil operação,
alto-falante de alta performance, entrada para fone de
ouvido de ouvido. Compacto de alta sensibilidade, tela
de LCD para visualização numerica do batimento
cardiaca fetal, alimentação por 02 pilhas AA de 1,5V,
sensibilidade a partir de 10-12 semanas.

3,0000UND00053379 800,000 2.400,00

00027

BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL INOX 200KG
DIVISAO 50G Balança Inox antropométrica diagital
200kg divisão 50g com visor de LED, - Capacidade
máxima 200 kg, divisões de 50 g, régua antropométrica
com escala de 2,00 m em alumínio anodizado com
divisão de 0,5 cm, display LED com 6 dígitos de 14,2
mm de altura e 8,1 mm de largura, plataforma: 340 x
390 mm; cabeçote preto, coluna e plataforma em INOX;
tapete Adesivo em PVC; Pés reguláveis em borracha
sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento
automático; Função TARA até capacidade máxima;
Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01
ano de garantia

1,0000UND00053357 1.167,000 1.167,00

00028

LANTERNA CLINICA ILUMINAÇAO LED DE 2,2 V Modelo
oferece um design robusto e leve, assim como um
acionamento liga / desliga para o uso conveniente;
Interruptor de botão de pressão permite que a unidade
seja ativada em iluminações curtas; Maior duração da
bateria e maior vida útil da lâmpada LED; Cor: Azul; Para
avaliação de reflexos da pupila e exames clínicos; Tom
de luz amarelado; Possui conveniente clipe de bolso;
Alimentação através de duas pilhas AAA (palito)
*inclusas; Lanterna de alta performance com iluminação
LED de 2,2V; Confeccionada em metal leve de alta
qualidade; Iluminação brilhante LED para melhor
visualização; Tamanho: Comprimento: 14cm; Diâmetro:
1,2cm.

5,0000UND00051630 68,000 340,00

00029

CADEIRA FIXA PALITO PLASTICA ESTRUTURA
TUBULAR EM AÇO Cadeira Fixa plástica preta, base
fixa palito com assento/encosto plastic injetado em
polipropileno, com base tipo palito espessura na cor
preta tubular 3/4 com parede 1,2mm.Assento e
Encosto: Injetado em Polipropileno- Pp com fixação do
assento através de garras plásticas parafusos
auto-atarraxante.Estrutura: Oblonga ou redonda em
aço 16x30 com parede total de 1,6mm de espessura.
Pintura epóxi a pó na cor preta, com secagem a quente,
4 sapatas plásticas para diminuição de atrito.Estrutura :
Tubular em aço de diâmetro 3/4 com parede total de
1,2mm de espessura. Pintura epoxi a pó na cor preta,
com secagem a quente. 4 sapatas plásticas para
diminuição de atrito.Características- Cor Preto- Base
Palito 3/4- Plástico em Polipropileno Suporta Até: 90kg,
Garantia 12 meses.

18,0000UND00053470 100,000 1.800,00

00030 MESA GINECOLOGICA aço/ferro pintado móvel 2,0000UND00055021 1.091,000 2.182,00

00031
BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL CAPACIDADE
30KG Uso indicado em clinicas, hospitais e

1,0000UND00051691 955,000 955,00
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consultórios. A Balança Digital Pediátrica dispõe de um
eficiente sistema, alimentado por fonte automática
interna, gabinete em plástico com acabamento de
excelente qualidade, com resistência e durabilidade,
tendo um teclado simples e durável de fácil digitação,
com painel em policarbonato tendo assim uma maior
resistência, sendo a Capacidade máxima 30 kg, divisão
de 10g, carga mínima 200g; Cadeira ergonômica
regulavel em 3 posições para acomodar o bebê,
possibilitando maior conforto; Gabinete em Plastico
ABS; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e
8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono
bicromatizado com cobertura plastica; Pés reguláveis
em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC
com chaveamento automático; Função TARA até
capacidade máxima da balança; Altura do produto (cm)
62,00; Largura do produto (cm)

00032

MESA ESCRITORIO 03 GAVETAS RETANGULAR EM
MDP Mesa para Escritório, Mesa Retangular, Fabricada
em Madeira MDP, Gaveteiro Fixo com 03 Gavetas,
Estrutura em Aço com Pés Simples

2,0000UND00054095 558,000 1.116,00

00033

MESA PARA COMPUTADOR Variação máxima de 5%
nas medidas, para Mais ou para Menos).Tampo
constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico de baixa pressão texturizado
em ambas as faces, borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu
perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas
transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm
de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perímetro. Dotadas com 02 passa cabos
diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto
impacto. Painel frontal em madeira MDP de 18 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com
acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu
perímetro. Painel frontal fixado às estruturas laterais da
mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos
de aço e buchas metálicas. Uma calha estrutural para
passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso
a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em
chapa de aço #16 de espessura, com quatro pontos
para instalação de tomadas de energia (conforme novo
padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro
pontos para instalação de tomadas tipo RJ e 01 divisor
de cabos. Dois pés laterais em aço, cada pé composto
de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18
medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna.
Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16
medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas
niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais
deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa
#20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis
deverão proporcionar na parte inferior e superior
passagem para subida e decida de cabos. A parte
superior da estrutura será em chapa de aço #14
formato “U” medindo 480x43x15mm.  Todas as peças
deverá receber tratamento de fostização (fosfato de

2,0000UND00054022 393,000 786,00
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zinco) por imersão, a pintura será no sistema de
eletrotástico epóxi.

00034

BALANÇA ELETRONICA COM REGUA ADULTO ATE
200KG BIVOLT Balança eletrônica com régua adulto até
200kg  Bivolt
Estrutura de aço de carbono é inoxidável, ideal para
farmácias, clínicas e hospitais para avaliação do peso
corporal e medição de altura. A balança eletrônica para
pesagem com linhas modernas, funcionais e que
suporta até 200 kg. Estrutura em chapa de aço
carbono: garante resistência e qualidade ao produto;
Régua antropométrica: permite que o profissional além
de verificar o peso também verifique a altura do
paciente; Tapete em borracha anti-derrapante: oferece
segurança ao usuário; Pés reguláveis: permite que seja
coloca em locais de desníveis, tendo a mesma
qualidade que em um local plano; Painel led digital:
confere precisão nos resultados; Display com 06
digitos; Menus indicativos e funcionais; Homologada
pelo IMETRO e aferida pelo IPEM. Altura do produto (cm)
125; largura do produto (cm) 35; profundidade do
produto (cm) 60; peso aproximado (kg) 12,4; voltagem
Bivolt; garantia de 12 meses.

1,0000UND00053376 1.115,000 1.115,00

00035

INALADOR NEBULIZADOR BIVOLT USO ADULTO E
INFANTIL Inalador Nebulizador Residencial, Inalador
Compressor Indicado para nebulização residencial, uso
adulto e infantil. Design moderno, aparelho fabricado
em ABS- alto Impacto, leve , portátil e de fácil manuseio,
possui exclusivo suporte para o copinho sem
desconectar a mangueira. Baixo -Consumo de energia
elétrica. Aparelho Bivolt: 127-220V. Compressor: Tipo
Pistão Oscilante, Lubrificação: Isenta de Óleo, Vazão
Livre: 10 l/min., Voltagem: 127/220 através de chave
seletora, peso:1,70 kg, medidas: (A X L X P) -
12X18X18 cm. Acompanha 1 Kits de nebulização
completo, composto por: 1 Copinho, 1 Mangueira, 1
Máscara Adulto, 1 Máscara Infantil.

2,0000UND00053345 205,000 410,00

00036

MESA DE REUNIAO REDONDA 120 X 75CM 15MM EM
MDF Mesa Reunião Redonda 120 x 75cm 15mm em mdf
A Mesa Reunião Redonda para escritório moderno.
Elaborado em MDP 15 mm, acabamento no tampo com
perfil em PVC.
Pés em aço com pintura EPOXI na cor tabaco.
Dimensões do produto:
Altura: 75 cm
Largura: 120 cm
Profundidade: 120 cm
Informações do produto:
Pés: Sim, pés em aço com pintura EPOXI na cor tabaco.
Material principal: MDP
Itens inclusos:
01 Mesa Redonda de Reunião.
Kit completo para montagem, manual de instruções para
montagem.
Garantia: 3 meses contra defeito de fabricação.

1,0000UND00055387 516,000 516,00

76,0000 99.981,00Total Geral:
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