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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 000054/2022 - Processo Nº 003486/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

TERMO DE REFERENCIA

Especificação QuantidadeUnd.CódigoLote Média Total

00001

AUTOCLAVE COM VASO DE PRESSAO EM AÇO DE NO
MINIMO 20 LITROS Autoclave com vaso de pressão em
aço inox de no mínimo 20L. Para esterilizar artigos e
instrumentos termo resistentes utilizando vapor
saturado sob pressão. Deve possuir sistema de
rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485.
Deve possuir registro no INMETRO conforme portaria
INMETRO N° 255 de 29/05/2014. Deve possuir display
em LCD com no mínimo 4 programas de esterilização.
Possibilitar secagem eficiente com porta fechada. Deve
possuir e possibilitar o uso de 4 bandejas em alumínio
ou aço inox na câmara. A tampa deve ser em aço inox
para maior segurança e facilidade de limpeza. Deve
possuir sistema de ajuste para altitude visando evitar
falhas na esterilização. Deve possuir desaeração e
despressurização automáticas. Possuir programa de
secagem extra, sistema eletrônico de cruzamento de
dados, chave e trava da porta. Deve ser bivolt
automática. Consumo de energia de no máximo 800
watts por hora. Consumo máximo de água destilada de
300 ml por ciclo. Deve apresentar junto com a proposta
a comprovação do registro do fabricante no INMETRO.
Potência mínima deve ser de 1500 Watts. Possuir
diâmetro de no mínimo 24 centímetros e profundidade
do vaso de pressão de no mínimo 45 centímetros.
Garantia mínima do fabricante de 2 anos. A embalagem
deve conter o copo graduado, suporte de bandeja, 4
bandejas, suporte para bandejas, abraçadeira e no
mínimo 1,5 metros de mangueira para saída do vapor.

2,0000UND00057199 6.930,000 13.860,00

00002

COMPRESSOR PARA CONSULTORIO ISENTO DE OLEO
AREA ODONTOLOGICA 30 LITROS COMPRESSOR
PARA UM CONSULTÓRIO, ISENTO DE ÓLEO, IDEAL
PARA A ÁREA ODONTOLÓGICA: Características -
Capacidade: 1 consultório. Reservatório: Capacidade
mínima de 30 litros, com tratamento interno e externo
antioxidante (pintura eletrostática), possui abertura no
vaso de pressão para futuras inspeções; Motor: deve
possuir no mínimo motor de 1HP com pistões em V;
Dispositivos de segurança: Pressostato com chave
geral liga/desliga, válvula de segurança. Dispositivo de
alívio do excesso de pressão rele térmico (protetor de
sobrecarga de tensão). Deve acompanhar chave
magnética e purgador eletrônico

3,0000UND00057200 5.930,000 17.790,00

00003

MOCHO Mocho projetado para oferecer mobilidade e
segurança na posição correta de se trabalhar,
complementado o consultório e preservando a sua
saúde e bem-estar. Possui estofamento em espuma
injetada revestido com PVC expandido sem costura
para facilitar a limpeza e desinfecção, possuem cinco
rodízios duplos que proporcionam estabilidade e ajuste
de altura personalizado largura da base 550 cm,
largura do estofamento 425mm, altura do assento
410/520 mm, altura do encosto 410mm, capacidade de
carga 110kg e Pistão a gás

5,0000UND00057201 990,000 4.950,00

10,0000 36.600,00Total Geral:
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