
PREGÃO PRESENCIAL N
o
 045/2016 

ANEXO II 

Aquisição de mobiliário e equipamentos para uso junto às Unidades de Saúde, sob a coordenação da 

Secretaria Municipal de Saúde, deste Município 

ITEM QTDE. UNID. DESCRIÇÃO 

1 8 UNID. 

ARQUIVO DE AÇO 

4 gavetas, para pastas suspensas. Arquivo deslizante em aço chapa 22 na cor platina, 

com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, com 

gavetas corrediças reguláveis distanciadas a cada 400 mm. O Sistema de deslizamento 

das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. 

Os puxadores embutidos e as dimensões do porta etiquetas também embutido é de 75 x 

40mm. Rodapés em chapa de aço pintada na mesma cor platina com sapatas niveladoras. 

Capacidade: 35 kg/gaveta 

2 1 UNID. 

MESA  

para grupo: tampo em MDP 28mm revestido em melamínico BP, acabamento perfil 

gota, estrutura em aço com base curva repuxada sem ponteiras com pés niveladores, 

dotada de calha de saque frontal para passagem de cabos, frontal em chapa de aço 

perfurada, pintura epóxi pó. Medidas: 2,40 mts (C) x 1,20 mts (L) x 740 mm (A). 

3 1 UNID. 

ARMÁRIO 

fechado: confeccionado em MDF, com duas portas, três prateleiras internas e fechadura 

frontal, com revestimento melamínico, na cor branca, rodapé de ferro com regulagem de 

altura, com sapata. Dimensões aproximadas: 900 x 1610 x 470mm (largura x altura x 

profundidade). 

4 1 UNID. 

BEBEDOURO 

de água: elétrico de coluna para garrafão de 20 litros/água, capacidade de refrigeração, 

mínima de 4 litros de água gelada por hora, gabinete confeccionado em material externo 

pintura epóxi pó, duas torneiras totalmente desmontáveis, diferenciadas por cor, sendo 

uma para água natural e a outra para água gelada, potência, 145 W, voltagem 110/220 v, 

Frequência 50/60, dimensões aproximadas, 98 cm de altura, 32cm de largura e 35 cm de 

profundidade, termostato externo e frontal, abertura automática do garrafão, alças 

laterais, sistema isento de gases refrigerantes a base de clorofluorcarbono CFC, 

reservatório vedado, garantia mínima de 1 (um) ano, cor branca, com manual de 

instruções em português, eficiência energética: Classe A 



5 4 UNID. 

ESTANTE DE AÇO 

desmontável, chapa de aço nº20, com medidas 0,80cm de largura, 0,40cm de 

profundidade e no mínimo 1,90m de altura e 6 prateleiras. Tratamento antiferruginoso 

pelo processo de fosfatização. Pintura eletrostática em epóxi pó. Prateleiras com 

regulagem de altura de 5 em 5cm. 

6 1 UNID. 

CARRO DE CARGA 

medidas: 1200 x 320 x 200 mm (alt x larg x comp.base), com rodas estampadas de 9", 

capacidade de carga: 150 kg, com rodas pneumáticas. 

 


