
ANEXO VII 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

ODONTOLÓGICOS E AMBULATORIAIS, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO E A 

EMPRESA ............  

 

O MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 

administrativa na Rua Minas Gerais, no 46, Três de Maio – RS, inscrito no CNPJ sob no 87.612.800/0001-

41, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor 

Altair Francisco Copatti, brasileiro, portador do CPF no 308.629.730-15, residente e domiciliado nesta 

cidade e a empresa .................................................., com sede na Cidade de ................................... - ..........., 

na Rua/Av. ......................., no ..........., Bairro ................................, inscrita no CNPJ sob o no 

..............................., doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por 

................................, brasileiro, portador do CPF no ..............................., têm entre si ajustado o presente 

Contrato, vinculando-se as partes ao Edital de Licitação, Pregão Presencial 018/2020, iniciado através do 

processo administrativo no 4.421/2019, regendo-se este contrato pelas Leis Federais no 10.520/2002 e no 

8.666/1993, suas alterações posteriores, e legislação pertinente, assim como pelas condições do 

Instrumento Convocatório referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, 

definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes e se sujeitando às cláusulas abaixo 

descritas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos odontológicos e ambulatori-

ais para uso nas Unidades Estratégias de Saúde da Família, com recursos das Propostas no 

118.40.173000/1140-01, 118.40.173000/1160-01, 118.40.173000/1177-08, 118.40.173000/1177-09, 

118.40.173000/1177-11, 118.40.173000/1180-08 e 118.40.173000/1180-09, de Emendas Parlamentares, 

sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações do anexo I. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

2.1 – Pelo fornecimento dos produtos ora contratados o MUNICÍPIO pagará à 

CONTRATADA a importância total de R$....... (........................), em moeda corrente nacional. 

2.1.1 – No preço total acima estabelecido estão compreendidos todos os serviços 

especificados e fornecimento de materiais, incluindo, exemplificativamente: administração, equipamentos, 

ferramentas, instrumentos, combustíveis, lubrificantes, transporte de pessoal e materiais, as despesas com 

leis sociais e trabalhistas, impostos, licenças, emolumentos fiscais e todos os custos, insumos e demais 

obrigações legais, inclusive lucro, todas as despesas que onerem, direta ou indiretamente, os serviços 

contratados, inclusive as despesas com os serviços auxiliares quando necessários para o cumprimento 



integral das disposições contratuais até o termo final do presente Contrato, não cabendo pois, quaisquer 

reivindicações da CONTRATADA, a título de revisão de preço ou reembolso, seja a que título for. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 

3.1 - O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Três de Maio – RS, em até 10 (dez) 

dias após a entrega e recebimento do produto, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatu-

ra, em moeda corrente nacional, em carteira ou através de estabelecimento bancário, conforme conveniên-

cia das partes, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório. 

3.2 – Na hipótese de que o pagamento venha a ser efetuado através de estabelecimento 

bancário, o simples depósito ou remessa da quantia devida em, ou para a conta corrente do fornecedor, 

resultará automaticamente no pagamento pelo MUNICÍPIO, e na quitação, pelo fornecedor, dos valores 

depositados ou remetidos, não constituindo em mora o Município de Três de Maio qualquer atraso 

decorrente de culpa do estabelecimento bancário. 

3.3 – Caso seja apresentada cobrança bancária, o prazo de pagamento será contado a partir da 

data da comprovação do pedido de baixa protocolado pelo estabelecimento bancário, junto à área financeira 

do MUNICÍPIO. 

3.4 – Não será permitido à CONTRATADA negociar com terceiros as faturas emitidas 

contra o MUNICÍPIO, sob pena de multa e rescisão contratual. 

3.5 – O documento fiscal apresentado pela CONTRATADA deverá ser o mesmo do 

estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação. 

3.6 – Os documentos de cobrança apresentados pela CONTRATADA, bem como o 

documento de cobrança final, serão pagos após a dedução das importâncias que, a qualquer título, nas 

condições estipuladas no Contrato ou outras especialmente acordadas, sejam devidas ao MUNICÍPIO. 

3.7 – A inexecução total ou parcial do fornecimento dos produtos, se uma das partes deixar de 

cumprir qualquer de suas obrigações, ensejará a rescisão contratual com as consequências previstas neste 

instrumento, além das disposições estabelecidas na Lei Federal no 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste instrumento correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

08.08.01.10.301.0801.2,061.4490.52.00.00.00.00 – rv 4505 – INVESTIMENTO – ATENÇÃO 

BÁSICA – MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA – BLOCO ATENÇÃO 

BÁSICA – Equipamentos e Material Permanente 

08.08.01.10.302.0803.2,068.4490.52.00.00.00.00 – rv 4505 – INVESTIMENTO – ATENÇÃO 

BÁSICA – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS – BLOCO MAC – MÉDIA E ALTA 

COMPLEXIDADE – Equipamentos e Material Permanente 

 



CLÁUSULA QUINTA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS E REVISÃO DOS PREÇOS 

5.1 – Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que 

sejam devidos em decorrência, direta ou indireta, do Contrato ou de sua execução, serão de exclusiva 

responsabilidade da CONTRATADA, sem direito a reembolso. O MUNICÍPIO, quando fonte retentora, 

descontará dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente, 

recolhendo-os nos respectivos prazos legais. 

5.1.1 – Uma vez apurado, no curso da contratação, que a CONTRATADA acresceu 

indevidamente a seus preços, valores correspondentes a tributos, contribuições fiscais e/ou parafiscais e 

emolumentos de qualquer natureza não incidentes sobre a realização da Obra ou a execução dos serviços 

contratados, tais valores serão imediatamente excluídos, com a consequente redução dos preços praticados 

e reembolso ao MUNICÍPIO dos valores porventura pagos à CONTRATADA, atualizados 

monetariamente. 

5.2 – Se, durante o prazo de vigência do Contrato, ocorrer qualquer dos seguintes eventos: 

criação de novos tributos; extinção de tributos existentes; alteração de alíquotas; instituição de estímulos 

fiscais de qualquer natureza e isenção ou redução de tributos federais, estaduais e municipais que 

comprovadamente, venham a majorar ou diminuir os ônus das partes contratantes, serão revistos os preços, 

a fim de adequá-los às modificações havidas, compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer 

diferenças decorrentes dessas alterações. Tratando-se, porém, de instituição de estímulos fiscais, as 

vantagens decorrentes caberão sempre ao MUNICÍPIO. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS 

6.1 A CONTRATADA deverá entregar o objeto em no máximo 30 (trinta) dias, a contar da 

data do recebimento da requisição de mercadorias, de acordo com o Anexo I deste Contrato. Os produtos 

deverão ser entregues e depositados no seguinte endereço: Av. Uruguai, no 679, 1o piso, Centro, em Três de 

Maio – RS.  

6.2 Após a assinatura do Contrato, a CONTRATADA fornecerá os produtos de acordo com 

as Requisições de Entrega de Mercadorias. 

6.2.1 Na Requisição de Entrega de Mercadorias constarão os itens solicitados e a quantidade, 

devendo a CONTRATADA deixar os produtos solicitados à disposição do Município, no prazo máximo de 

30 (trinta) dias. 

6.2.2 Os itens adquiridos e que não forem entregues até a data limite de 31/12/2020 serão au-

tomaticamente cancelados. 

6.3 O MUNICÍPIO poderá, no interesse público, adquirir quantidades inferiores às contrata-

das. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 



7.1 – A aceitação definitiva dos produtos dar-se-á após sua entrega e após a assinatura, pelas 

partes contratantes, do Termo de Recebimento Definitivo (TRD) emitido pelo MUNICÍPIO. 

7.2 – A aceitação definitiva e total dos produtos pelo MUNICÍPIO e a assinatura do TRD 

dar-se-á dentro de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da entrega dos serviços. 

7.3 – No caso de não aposição da assinatura no TRD pela CONTRATADA, no prazo 

máximo de 90 (noventa) dias corridos, ficará implícita a concordância pela mesma, com o teor do referido 

Termo e será dado por encerrado o Contrato. 

7.4 – Antes da assinatura do TRD, a CONTRATADA deverá atender a todas as exigências da 

FISCALIZAÇÃO, relacionadas com a correção de quaisquer imperfeições ou defeitos verificados, 

corrigindo-os, sem quaisquer ônus para o MUNICÍPIO, bem como demais pendências porventura 

existentes. 

7.5 – Encontrados defeitos, erros ou imperfeições no fornecimento dos produtos, o TRD só 

será assinado depois de sanados os defeitos ou falhas de execução apontados pelo MUNICÍPIO. 

 

CLÁUSULA OITAVA – ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

8.1 – Obriga-se a CONTRATADA: 

8.1.1 – Fornecer produtos de boa qualidade, de acordo com a planilha constante do Anexo 

I . 

8.1.2 – Cumprir o prazo previsto no item 6.1. 

8.1.3 – Entregar e depositar os produtos no seguinte endereço: Av. Uruguai, no 679, 1o 

piso, Centro, em Três de Maio – RS.  

8.1.4 – Preservar e manter o MUNICÍPIO a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, 

queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou de subempreiteiros. 

8.1.5 – Não divulgar nem fornecer, sob as penas da Lei, dados e informações referentes 

aos serviços realizados, nem os que lhe forem transmitidos pelo MUNICÍPIO, a menos que expressamente 

autorizada pelo Prefeito Municipal. 

8.1.6 – Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação. 

8.1.7 – Responder pelos danos decorrentes da execução do presente Contrato, perante o 

MUNICÍPIO e terceiros, em decorrência da responsabilidade contratual ou extracontratual. 

8.1.8 – Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais, trabalhistas, 

previdenciárias, cíveis, fiscais e tributárias em relação a seus empregados e terceiros. 

8.2 – Além dos casos decorrentes da legislação em vigor, a CONTRATADA será também 

responsável: 

8.2.1 – Pela perfeita execução do objeto ora contratado. 

8.2.2 – Pelos efeitos decorrentes da inobservância e/ou infração do Contrato, de leis, 

regulamentos ou posturas em vigor. 



8.2.3 – Pelo ressarcimento de qualquer dano ou prejuízo que causar, por ação ou omissão, 

ao MUNICÍPIO ou a terceiros. 

8.2.4 – Pelas indenizações ou reclamações oriundas de erros ou imperícias praticados na 

execução dos serviços contratados. 

8.3 – A relação dos encargos constantes desta Cláusula é meramente exemplificativa, não 

excluindo todos os demais decorrentes do Contrato e das Condições Específicas Contratuais, ou de leis e 

regulamentos em vigor. 

 

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

9.1 – Constituem obrigações do MUNICÍPIO: 

9.1.1 – Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas no Contrato. 

9.1.2 – Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe o prazo, para corrigir erros, defeitos ou 

irregularidades encontrados na execução dos serviços. 

9.1.3 – Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicação de eventual penalidade, 

oportunizando-lhe, sempre, o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

10.1 – A recusa injusta da adjudicatária em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido 

pelo MUNICÍPIO, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às 

penalidades aqui previstas, bem como as previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93. 

10.2 – Serão aplicadas multas no valor de 0,1% (um décimo por cento) do valor total 

corrigido do Contrato, por dia de atraso, em relação ao prazo final para a entrega do objeto. 

10.3 – Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total corrigido da 

contratação, quando a CONTRATADA: 

a) prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização; 

b) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem a concordância 

expressa do MUNICÍPIO; 

c) entregar os bens e serviços em desacordo com as normas técnicas ou especificações, 

independentemente da obrigação de efetuar as correções necessárias as suas expensas; 

d) desatender às determinações da fiscalização; 

e) cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo 

ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida; 

f) recusar-se a executar e fornecer, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços e 

materiais contratados; 

g) praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência ou 

imperícia, dolo ou má-fé, venha a causar à MUNICÍPIO ou a terceiros, independente da 

obrigação da Contratada em reparar os danos causados. 



h) negociar com terceiros as faturas emitidas contra o MUNICÍPIO. 

10.4 – As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo. 

10.5 – A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir 

comunicado por escrito pelo MUNICÍPIO à CONTRATADA, após o regular processo administrativo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

11.1 – O MUNICÍPIO poderá rescindir o Contrato, sem que assista à CONTRATADA 

qualquer direito de indenização ou de retenção, nos seguintes casos: 

11.1.1 – Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos. 

11.1.2 – Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos. 

11.1.3 – Subcontratação total ou parcial do objeto do Contrato, sem a prévia anuência 

expressa do MUNICÍPIO. 

11.1.4 – Cessão total ou parcial dos créditos decorrentes do Contrato a terceiros, sem 

prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO. 

11.1.5 – Decretação da falência, ou instauração da insolvência civil da CONTRATADA. 

11.1.6 – Dissolução da sociedade da CONTRATADA. 

11.1.7 – Suspensão dos serviços por determinação de autoridade competente, por prazo 

contínuo maior que 120 (cento e vinte) dias, por razões que independam da vontade do MUNICÍPIO e/ou 

da CONTRATADA.  

11.1.8 – Razões de interesse público e de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera a que está subordinada o MUNICÍPIO. 

11.1.9 – Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva de execução do Contrato. 

11.2 – Ocorrendo a rescisão com base no item 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, sem que haja culpa da 

CONTRATADA, esta terá direito ao pagamento devido pela execução do Contrato até a data de rescisão. 

11.3 – Rescindido o Contrato, o MUNICÍPIO imitir-se-á na posse imediata e exclusiva dos 

serviços executados entregando-os a quem ela bem entender, sem qualquer consulta ou interferência da 

CONTRATADA, que responderá na forma legal e contratual pela infração ou execução inadequada que 

tenha dado causa à rescisão. 

11.3.1 – Neste caso, fica a CONTRATADA obrigada a reembolsar o MUNICÍPIO pelo 

que esta tiver de despender além do preço estimado do Contrato, e a ressarcir perdas e danos que a mesma 

venha a sofrer em consequência da rescisão em tela. 

11.4 – Caso o MUNICÍPIO decida não rescindir o Contrato nos termos desta Cláusula, e sem 

prejuízo das penalidades previstas, poderá a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e sustar o 

pagamento de documentos de cobrança até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição 

contratual infringida. 

11.5 – A rescisão acarretará as seguintes consequências imediatas: 



11.5.1 – Retenção dos créditos decorrentes do Contrato, ou de quaisquer outras 

contratações que a CONTRATADA mantenha com o MUNICÍPIO para compensação, até o limite dos 

prejuízos a ela causados. 

11.5.2 – Na hipótese do valor dos créditos não serem suficientes para cobrir as perdas e 

danos causadas pela CONTRATADA ao MUNICÍPIO, fica a CONTRATADA obrigada ao 

complemento do valor a ser indenizado. 

11.6 – Este contrato poderá ser rescindido, ainda: 

11.6.1 – amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de 

licitação, desde que haja conveniência para a Administração; e 

11.6.2 – judicialmente, nos termos da legislação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO 

O presente Contrato está vinculado ao PREGÃO PRESENCIAL 016/2020 e seus Anexos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

É parte integrante deste Contrato a Proposta da CONTRATADA.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

Fica eleito o Foro de Três de Maio para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente 

contrato. 

 

E, por estarem assim ajustadas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 

quatro vias, na presença de duas testemunhas, para que surta seus efeitos legais, ficando cada parte com 

uma via assinada de igual teor e forma. 

                                                                        Três de Maio, xx de xxxxxxxxx de 2020. 

 

Altair Francisco Copatti – Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO 

Contratante 

Contratada 

 

Testemunhas: 

1 –  Nome: -------------------------------------- 2 –  Nome: -------------------------------------- 

       CPF:  ----------------------------------------        CPF:  ---------------------------------------- 

 

 

 

 

Gestor: __________________________________      Fiscal: _______________________________ 

(Nome/CPF)                         (Nome/CPF)  



 

 

ANEXO I 

Aquisição de equipamentos odontológicos e ambulatorial para uso nas Unidades Estratégias de Saúde da 

Família, com recursos das Propostas no 118.40.173000/1140-01, 118.40.173000/1160-01, 118.40.173000/1177-

08, 118.40.173000/1177-09, 118.40.173000/1177-11, 118.40.173000/1180-08 e 118.40.173000/1180-09, de 

Emendas Parlamentares, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município 

Item Quant. Unidade Produto Marca 
R$  

Unitário 

R$ 

Total 

1 2 UN AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO 

Amalgamador: aparelho vibrador de cápsulas pré-

dosificadas para formação de amalgama e ionô-

mero de vidro. Fomação de amalgama e ionôme-

ros de vidro através de cápsulas pré dosificadas, 

tempo de procedimento 30/60 segundos com fre-

quência de vibração 4000/min. consumo de 100 

w. 

Voltagem 110V-220V Bivolt. 

   

2 1 UN APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO 

Aparelho de Raio X digital: possui comando dis-

parador com timer eletrônico digital micro pro-

cessado, display em LCD azul com possibilidade 

de seleção de tipo de película, tipo de paciente 

adulto ou criança, técnicas radiográficas e contro-

le remoto equipado com cabo espiral de até 5 

metros e sinal sonoro e led indicativo do disparo 

dos Raios X. Construído em uma estrutura de aço 

tubular, o Aparelho de Raio X Digital possui mo-

vimentos suaves com giro horizontal livre de 360° 

nas conexões do braço com a coluna, na junção 

dos braços e no movimento do cabeçote, elimi-

nando a possibilidade de rompimento da fiação 

elétrica. Voltagem 220V. Informações Técnicas: 

Rede: 220V. Frequência da Rede: 50/60 Hz Cor-

rente Nominal: 6 A (220V) Corrente do Tubo: 8 

mA (variável) Voltagem do Tubo: 70 Kvp. Varia-

ção de voltagem permitida: 5 Kv. Filtração Total: 

3,61 mm Al /Equivalente. Ponto Focal: 0,8 x 0,8 

mm (IEC 336/1982). Tempo de Exposição: 0,32a 

3,20 segundos. Dimensão do Braço: 1,25 mm. 

Acompanham o equipamento, o Certificado de 

radiação de fuga e de Blindagem atestado por 

físico médico. 

 

  

3 6 UN ARMÁRIO VITRINE 

material de confecção aço/ferro pintado, possui 

laterais de vidro, 2 portas de vidro. 

   

4 6 UN ARTICULADOR ODONTOLÓGICO 

Distância intercondilar ajustável, guia condílica e 

ângulo de bennet ajustável. 220v 

   

5 1 UN ASPIRADOR DE SECREÇÕES 

ASPIRADOR CIRÚRGICO C/ FR 5 LITROS 

BIV. PEDESTAL 

Possui suporte com rodízios e válvula de seguran-

   



ça. Potente motor de vácuo; Painel termoplástico 

injetado (ABS); Fluxo de aspiração de 40 litros 

por minuto; Frasco de 5 litros autoclavável 134°. 

6 4 UN AUTOCLAVE 

Autoclave Horizontal Digital 21 Litros 

Câmara de esterilização em aço inoxidável. Possui 

câmaras construídas em aço inox 304 produzido 

de acordo com as normas técnicas. Painel digital 

com dois displays independentes, inteiramente em 

teclado de membrana e com avisos que permitem 

o controle simultâneo dos parâmetros do ciclo. 

Permite o controle em tempo real de todo o ciclo 

de esterilização através de dois painéis digitais 

independentes, totalmente em teclado de mem-

brana e com diversos indicadores. Fecho da tampa 

de triplo estágio com sistema de restrição de aber-

tura por fuso de encaixe e deslizamento por rola-

mento axial. Dispositivo patenteado que impede a 

abertura da tampa enquanto houver pressão inter-

na, segurança e suavidade no acionamento. Siste-

ma de porta com construção dupla totalmente em 

aço carbono e aço inox laminados. Guarnição em 

silicone vulcanizado fixada na câmara de esterili-

zação. Não necessita de tubulação para drenagem 

de água. Operação fácil e automática que permite 

a seleção de diferentes ciclos. Eficiente secagem 

do material e com opção de ciclos extras. 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 funci-

onamento. Diversos sistemas de segurança auto-

máticos, com controle de falhas de pressão, tem-

peratura, elétrico e outros. Desligamento automá-

tico em caso de excesso de temperatura, pressão 

ou falta de água. 

   

7 3 UN BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO 

Balança Antropométrica Digital Adulto 200Kg 

CARACTERISTICAS GERAIS: Estrutura em 

chapa de aço carbono; 

- Padrão na cor branca; 

- Capacidade máxima 200 kg, divisões de 50 g; 

- Tapete em borracha anti-derrapante; 

- Pés reguláveis em borracha sintética; 

- Régua antropométrica com escala de 1,00 a 2,00 

m; 

- Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento 

automático; 

- Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altu-

ra e 8,1 mm de largura; 

- Plataforma: 340 x 390 mm; 

- Opcional: Saída de dados RS 232; 

- Função TARA até capacidade máxima; 

- Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo 

IPEM; 

- Procedência nacional; 

   



8 2 UN BALANÇA ANTROPOMÉTRICA 

PEDIÁTRICA 

Balança Digital Pediátrica com Concha PVC 

Capacidade de 30 kg e divisão de 10 gr; 

Concha anatômica em polipropileno com medida 

540 x 290 mm injetada em material anti-germes; 

Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura 

e 8,1 mm de largura; 

Estrutura interna em aço carbono acabamento 

bicromatizado; 

Pés reguláveis em borracha sintética; 

Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento 

automático; 

Função TARA até capacidade máxima da balan-

ça; 

Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo 

IPEM 

   

9 2 UN BIOMBO 

CARACTERISTICAS: Estrutura em tubo de 3/4 

x 1.2; Medindo: 1,80 x 1,90 aberto e 0,60 fecha-

do; Pintura epóxi com tratamento anticorrosivo; 

Pés com ponteiras de borracha e rodízios nas late-

rais; Tecido: Pano. 

   

10 3 UN BISTURI ELÉTRICO 

Bisturi Eletrônico 150 Watts Microprocessado. 

Equipamento microcontrolado (controle interno 

digital). Possui circuito monopolar com corte 

puro, blend 1, blend 2, blend 3 e bipolar, ofere-

cendo assim 8 tipos de correntes para uso de ele-

trocirurgia. Controle suave, linear e independentes 

para o modo bipolar e monobolar. Potências Mo-

nopolar: Corte : 70W – Carga 100 Ohms Blend 1: 

50W – Carga 100 Ohms Blend 2: 30W – Carga 

100 Ohms Blend 3: 20W – Carga 100 Ohms Po-

tência Bipolar: Corte: 70W – Carga 100 Ohms 

Blend 1: 50W – Carga 100 Ohms Blend 2: 30W – 

Carga 100 Ohms Blend 3: 20W – Carga 100 

Ohms Alimentação: Rede elétrica – 11-/220 Volt 

(Automático) – 50/60Hz  

Normas: ABNT NBR IEC 60601-1 E ICE 60601-

1 

ABNT NBR IEC 60601-1-2 E ICE 60601-1-2 

ABNT NBR IEC 60601-1-4 

ABNT NBR IEC 60601-2-2 E IEC 60601-2-2 

ABNT NBR IEC/CISPR-11 E CISPR-11 

Dimensões: Altura 14,4 cm 

Largura 23,0 cm 

Profundidade 23,5 cm 

Peso 3,5 kg 

Espec. Ambiental: Temperatura de operação: 0 a 

50°C 

Umidade relativa: 15 a 90% (operação) 10 a 90% 

(armazenamento) 

Status de uso: Novo 

Garantia: 12 meses 

   



Embalagem: 40 x 40 x 20 cm (Largura X Com-

primento X Altura) 

Peso: 4,500 kg 

Quantidade de itens na embalagem: 1 

ACESSÓRIOS: 1 Cavo de placa neutra- 

Ref.CPN-400 

1 Pedal simples – Ref. PS-100 

1 Caneta padrão de baixa – Ref. CPB-100 

1 Placa neutra em inox (150x100x0,5mm) Ref. 

PN-100 

1 Cabo de força (3m – 3 x 0,75mm) 

1 Kit de eletrodos de baixa – Ref. KEB-100 

* 1 Eletrodo tipo agulha (85mm) – Ref. EA-85 

* 1 Eletrodo tipo agulha de depilação (66mm) – 

Ref.EA-66 

* 1 Eletrodo tipo alça pequena (Ø=4,5mm) – Ref. 

EAL-4.5 

* 1 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1mm) – Ref. EB-4.1 

* 1 Eletrodo tipo bola (Ø=4,2mm) – Ref. EB-4.2 

* 1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm) – 

EFR-67 

1 Manual do usuário 

11 1 UN BOMBA DE VÁCUO 2HP/CV 

Características: Sistema automático de descarga 

de resíduos diretamente no esgoto; Pré-lavagem 

automática do filtro coletor; Sistema de retrolava-

gem. Mantém o sistema em acionamento por 15 

segundos mesmo após sugador retornar ao suporte 

da unidade; Turbina em polímero especial que 

reduz esforço do motor aumentando sua vida útil 

e diminuindo consumo de energia; Filtro coletor 

de detritos eficiente e prático; Filtro de entrada de 

água; Protetor térmico; Protege o motor e o circui-

to eletrônico de quedas de tensão na rede externa; 

Motor com eixo central em aço inoxidável. 

Ficha técnica: Dimensões: Largura: 28cm, Altura: 

34cm, Comprimento: 28cm; Peso: 18,20Kg; Aci-

onamento: Eletrônico; Vácuo Máximo: 650 

mmHg; Potência: 1 CV; Rotações do motor 

(r.p.m.): 3450-60 Hz; Alimentação: Bivolt 127V / 

220V; Frequência: 60 Hz; Corrente: 10A(220V) / 

24A(127V). 

   

12 2 UN CADEIRA DE RODAS  OBESO 

Cadeira de Rodas Obeso 130Kg 

- Fabricada em tubos de aço carbono; 

- Apoio para braços fixo; 

- Largura do assento 52 cm; 

- Altura do assento 53 cm; 

- Largura total aberta 71 cm; 

- Peso da cadeira: 15 Kg; 

- Capacidade de peso: 130 Kg; 

   

13 5 UN CADEIRA DE RODAS ADULTO 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Cadeira de rodas 

adulto com suporte de soro - Fabricada em tubos 

de aço carbono com assento e encosto revestido 

   



com nylon duplo almofadado, almofada de 4cm 

removível no assento; - Protetor de roupa; - Do-

brável em "X" tubular com duas chapas maciças 

bilateralmente em aço carbono reforçando o "X"; 

- Freios bilaterais com regulagem, aro impulsor 

bilateral em nylon, apoio para os braços escamo-

teáveis com apoio em espuma de poliuretano; - 

Apoio para os pés - Apoio para panturrilha em 

espuma injetada com regulagem de altura; - Rodas 

dianteiras aro 6" com pneus maciços com rola-

mento duplo blindado na roda e no eixo vertical, 

com garfos em alumínio;- Rodas traseiras aro 24" 

em nylon injetado com pneus infláveis com rola-

mento duplo blindado e pintura epóxi com verniz 

(eletrostática). Medidas e capacidade: - Largura 

do assento: 44cm; - Altura do assento no chão: 

48cm; - Largura total aberta: 62cm; - Peso da 

cadeira: 15Kg; - Capacidade de peso: 100Kg. 

14 4 UN CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA 

(Equipo/sugador/refletor) mínimo 3 terminais, 

cabeceira biarticulada, comando da cadeira de 

pedal, 3 pontas de unidade auxiliar, equipo tipo 

cart. ou acoplado, refletor multifocal (mais de 1 

intensidade) cuba porcelana/ceramica, 2 caneta de 

alta-rotação. Possui contra ângulo, possui micro-

motor, possui seringa tríplice, possui peça reta. 

Voltagem: 220V. 

   

15 1 UN CAMARA 

CÂMARA P/ CONSERVAÇÃO DE VACINAS, 

MEDICAMENTOS, ONCOLOGICOS, 

TERMOLÁBEIS 

GABINETE EXTERNO: tipo vertical, construído 

em material tratado quimicamente epóxi e pintura 

branca. Montado sobre chassi metálico e sapatas 

niveladoras roscadas. 

GABINETE INTERNO: construído totalmente 

em polipropileno, dotado de três prateleiras em 

aramado com revestimento em epóxi branco, com 

possibilidade regulagem de altura entre as mes-

mas. 

ILUMINAÇÃO INTERNA: através de lâmpadas 

de LED com acionamento automático na abertura 

da porta. 

ISOLAMENTO TÉRMICO: em poliuretano inje-

tado de alta densidade, com espessura de 40mm. 

HOMOGENEIZAÇÃO DE TEPERATURA: 

através de ventilador de ar forçado sobre a unida-

de evaporadora, com desligamento na abertura da 

porta. 

PORTA: de vidro duplo, com sistema antiemba-

çante, vedação através de perfil magnético. 

REFRIGERAÇÃO: através de compressor hermé-

tico, gás ecológico R-134 A isento de CFC. Sis-

tema de degelo automático com evaporação do 

condensado. 

   



PAINEL DE COMANDO: tipo membrana, dota-

do de chave geral, fusíveis de proteção, teclas 

soft-touch. Termostato eletrônico microprocessa-

do com mostrador digital da temperatura e dos 

parâmetros de programação, sistema de travamen-

to da programação, sensor tipo NTC, sistema que 

restabelece os parâmetros mesmo com variação 

brusca da energia ou desligamento do equipamen-

to. Filtro contra ruídos eletromagnéticos. 

ALARMES: temperatura abaixo de 2°C, tempera-

tura alta acima de 8°C (ou programável pelo usuá-

rio), falta de energia elétrica, porta aberta, com 

tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 

minutos. 

FAIXA DE TRABALHO: entre 2°C e 8°C, com 

ponto fixo em 4°C, ou programável pelo usuário. 

REGISTRADOR DE TEMPERATURA: registra-

dor eletrônico das temperaturas mínima e máxi-

mas atingidas, acionadas através de um toque. 

SOFTWARE DE GERENCIAMENTO: aplicati-

vo para gerenciamento que emite relatórios e 

gráficos de desempenho, inclusive retroativos, 

permitindo o gerenciamento da câmara via inter-

net, acesso vi computador, tablet ou celular. Per-

mite suporte técnico remoto para ajustes de pro-

gramação e configuração. Os dados armazenados 

são criptografados (invioláveis). SEM 

COBRANÇA DE MENSALIDADE. SISTEMA 

DE SEGURANÇA: termostato instalado em para-

lelo ao controlador eletrônico da câmara, assu-

mindo automaticamente o controle das funções de 

comando do compressor de frio sempre que hou-

ver falha no comando eletrônico. DISCADOR: 

sistema automático que realiza ligações via cen-

tral telefônica ou linha fixa, direta, para até seis 

números (celulares ou fixos) sempre que o equi-

pamento alarmar por temperatura critica. 

SISTEMA DE EMERGENCIA PARA FALTA 

DE ENERGIA ELETRICA 24 HORAS: através 

de conversor 12volts (cc) para 110/220volts (ac), 

mantendo todas as funções eletro-eletrônicas, 

inclusive o compressor de frio, com autonomia 

para até 24hrs. Integrado ao gabinete, montado na 

parte inferior da câmara, com gaveta para bateria 

selada. PHASELOG: controlador da tensão elétri-

ca, monitora e aciona o sistema de emergência 

caso ocorra instabilidade da energia elétrica. Emi-

te dados de performance via software de gerenci-

amento. A autonomia do sistema de emergência 

poderá variar devido a temperatura ambiente e do 

tempo de uso da bateria. CAPACIDADE 

INTERNA: 120 litros. DIMENSÕES 

EXTERNAS: 128cm altura X 49,5cm larg X 

51cm prof. DIMENSÕES INTERNAS: 77cm 

altura X 45cm larg X 42cm prof. 



FUNCIONAMENTO: bivolt 127 ou 220volts 

50/60Hz. 

16 1 UN CARRO DE CURATIVO 

Carro curativo com balde e Bacia: Pintura epóxi 

ou inox; 4 Rodízios de 03 polegadas; Tampo e 

prateleira em chapa 75 x 45 cm; Estrutura em 

tubos redondos. 

Itens inclusos: 01 balde inox; 01 bacia inox Ar-

mação tubular tampo e prateleira em chapa de aço 

esmaltado ou  aço inox pés, varandas e suporte 

para balde e bacia inox pés com rodízios de 3" 

acompanha 01 balde de 5 litros em inox e 01 ba-

cia de 3 litros inoxidável. Dimensões 0.75m X 

045m larg. X 080m altura. Cubagem: 0,461 M³ 

Peso: 12 Kg  Balde e bacia totalmente em inox 

   

17 2 UN CARRO MACA SIMPLES 

Carro Maca pintado, estrutura construída em tu-

bos de 1 1/4' x 1,06mm, leito removível construí-

do em chapa de aço 0,75mm, cabeceira reclinável, 

com grades laterais de abaixar construídas em 

tubos de 7/8' x 0,9mm pintados, acompanha su-

porte para soro em inox, pés com rodízios de 5', 

sendo dois com freio dispostos diagonalmente. 

Dimensões: 1,90m x 0,60m x 0,80m. Acessórios: 

colchonete incluso. 

   

18 1 UN CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO 

Informações Técnicas: Compressor tipo pistão 

oscilante; 

- Pressão Máx.: 80lbs; 

- Vazão livre: 34Lts/min.; 

- Tamanho das partículas: 0,3 - 8 microns; 

- Motor de 1/5HP; 

 Voltagem: Automática - 220V; 

- Consumo: 341w; 

- Peso: 8,5kg; 

- Comprimento: 360mm; 

- Altura: 450mm; 

- Largura: 225mm. 

Acompanha: 01 Aparelho compressor de ar com 4 

saídas; 

- 04 Conjuntos Nebulizadores em Saco Plástico 

contendo: Tubo atóxico e Copo Dosador (04 ta-

manho adulto e 04 tamanho infantil);  

- 01 Folheto com Manual de Instruções 

   

19 6 UN CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 

Cilindro de Aço Oxigênio 10L 1,5 M³ Especifica-

ções Técnicas do Produto: Capacidade hidráulica 

(L): 10 litros; Capacidade e Gás (m³): 1,5 metros 

cúbicos (m³); Pressão de serviço (Bar): 150 bar; 

Diâmetro Extermp (mm): 165 mm; Altura (mm): 

630 mm; Peso (Kg): 14,5 Kg; Conexão para Vál-

vula: ABNT 218-1 ACESSÓRIOS: válvula, ma-

nômetro e fuxômetro. 

   

20 4 UN COMPRESSOR ODONTOLOGICO 

Descrição do Produto: Volume interno de ar re-
   



servatório: 30 Litros 

Volume de ar aspirado: 6PCM 

Pressão máxima de operação: 120Lbf/pol² 

Número de cabeçotes: 1 

Cilindro/Estágio: 2/1 

Nível de ruído: 52Db 

Pintura interna: Sim 

Regulador de pressão: Sim 

Acionamento do motor: Direto 

Isento de óleo: Sim 

Ideal para 1 consultório 

Dimensões do compressor C x L x A: 73 x 27 x 

57 mm 

Características elétricas: Potência: 1CV; Rotação: 

1.700RPM; Protetorelétrico: Sim; Voltagem: 

220V. 

21 1 UN CONCENTRADOR DE OXIGENIO 

Baixo consumo de energia, terapia com baixo 

fluxo de oxigênio (até 5 litros por minuto). 

- Alça moldada fácil de segurar e carregar com 

apenas uma mão;- Suporte universal para umidifi-

cador; 

- Armazenamento interno para o tubo de conexão 

com o umidificador; 

- Conexão da cânula metálica para maior durabili-

dade; 

- Medidor de fluxo rebaixado que reduz risco de 

quebra; 

- Painel simples com botão liga/desliga e indica-

dores de alarme; 

- Placa de OPI 

   

22 1 UN CRIOCAUTÉRIO 

CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO DE 

NITROGÊNIO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Fabricado em 

materiais isolantes nobres e aço inoxidável 

Disponível em: 500 ml 

Assistência técnica nacional 

Kit com 09 ponteiras 

Registro ANVISA N. 80751510001 

   

23 1 UN DERMATOSCÓPIO 

Especificações Técnicas: Ampliação: 10 vezes 

sem distorção; Tensão: 2,5V; Iluminação: Haló-

genio/Xenon; Controle de intensidade de Luz: 

Sim - Reostato; Cabo de força: Metal recartilhado; 

Livre de Látex. Iluminação de Xenon Halógena 

2.5V. Ajuste de foco e campo de visão com au-

mento de 10 vezes. Lente de contato com escala e 

sem escala. Iluminação branca e de alto brilho, 

com excelente nitidez da imagem. Cabo em metal 

com superfície recartilhada, melhor aderência e 

segurança. Reostato para controle de intensidade 

da luz. Abertura na base do cabo, permite utilizar 

bateria recarregável. Alimentação através de 2 

pilhas alcalinas tipo C. 

   



24 1 UN DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO 

(DEA) 

Desfibrilador Externo Automático DEA - Caracte-

rísticas Técnicas: Alarmes sonoros e visuais: 

Alarmes de bateria fraca. 

Auxilio ao socorrista: Indicação sonora para o 

ritmo da massagem cardíaca. O equipamento 

emitirá um BIP orientando o socorrista a veloci-

dade adequada da massagem cardíaca a ser apli-

cada no tórax do paciente. 

Auto-teste: Realiza auto teste ao ser ligado perio-

dicamente. Informa o percentual da carga da bate-

ria, quando detectada que a bateria está com per-

centual baixo os alarmes serão iniciados emitindo 

um sinal sonoro e visual. 

Alimentação: 110/220 volts 

Anula carga: Descarga interna após 30 segundos 

se não houver sido acionado o botão luminoso de 

tratamento. 

Bateria: De Lithium - recarregável de longa dura-

ção - Pack de baterias que possibilita tanto a utili-

zação de baterias recarregáveis quanto baterias 

descartáveis. 

Bateria recarregável Lithium-Ion Standard: Capa-

cidade para 200 choques ou 10 horas de monito-

ramento, 5 anos em stand-by. Tipo: Lithium-

Polymer (LI-PO) recarregável, 11,1 VDC, 

2200mAh. Alimentação Interna (bateria interna). 

Tempo de carga completa da bateria (completa-

mente descarregada): 4 horas. Temperatura de 

10ºC a 60ºC. 

Carregador de bateria: Entrada: 100 - 240 VAC/ 

50 - 60 Hz Saída: 12,6VDC - 800m. A Combina-

ção do Carregador com o equipamento compõe 

um sistema. 

Modo de desfibrilação infantil de fábrica: Uso 

infantil de 01 a 08 anos de idade - com limite de 

50 Joules - 50 - 50 - 50 joules. 

Modo de desfibrilação adulto disponíveis: 150-

200-200 joules, 150-150-150 joules, 150, 200, 

360 joules ou outras configurações de acordo com 

a necessidade do cliente. 

Comandos: Comandos de voz, texto, sinais visu-

ais. Dispõe de comando de voz e texto apresenta-

dos em display, que instrui o socorris-

ta/profissional durante a sequência da RCP. 

Conexão das pás: As pás ficam conectadas ao 

equipamento e enquanto esta não é conectada o 

DEA informa por comando de voz e texto, indi-

cando a necessidade de conectá-las. 

Conectores: Conector das pás de choque (eletro-

dos) na parte frontal do equipamento. 

Detecções: Detecta automaticamente arritmias 

malignas, TV E FV, que necessitam de desfibrila-

ção automática. 

   



Dados visualizados no display: Visualiza a curva, 

o número de choques, cronômetro, indicador do 

nível de bateria, BPM, as mensagens de texto e 

desenhos explicativos. 

Display de cristal líquido colorido: 4,3". - Colori-

do Com ângulo superiora 30% (trinta) por cento 

de inclinação que permite ao socorrista a perfeita 

visualização da monitorização do ECG. 

ECG: Sistema automático de avaliação de ECG 

que detecta complexos QRS, apresentando a curva 

do ECG no display do equipamento. 

Entrada USB: Conexão USB para transferência de 

dados 

Frequência cardíaca: 10-300 BPM com apresenta-

ção numérica no display. 

Gabinete: Em polímero de alto impacto - total-

mente isolado. 

Grau de proteção: IP 56 - Proteção contra entrada 

de sólidos e líquidos. 

Grau de proteção contra choque elétrico: Aplicá-

vel a cada módulo: Grau de proteção contra cho-

que elétrico SPO2 - Parte aplicada de tipo BF à 

prova de desfibrilação DEA - Parte aplicada de 

tipo CF à prova de desfibrilação. 

Impedância: Medidas da impedância para ajuste 

da fase 1 e 2 da onda bifásica (20-200Ohms), 

ajustando o tempo de duração, o nível de corrente 

elétrica do choque, aumentando a eficácia na des-

fibrilação e reduzindo o risco de danos causados 

ao paciente não permitindo disparo com pás aber-

tas ou em curto-circuito. 

Idioma: Português - Opcionais: Inglês e Espanhol 

Pás descartáveis: Pás descartáveis adulto e/ou 

infantil. 

Peso: Peso aproximado de 1,9 kg. 

Dimensão: 295 x 225 x 155 mm. 

Softwares: Possui software dedicado, compatível 

com ambiente Windows para comunicação e in-

terpretação dos dados coletados para PC, com 

cabos interface, licença de software, quando soli-

citado com esta versão. Através do software é 

possível visualizar todos os eventos ocorridos 

durante a toda utilização do equipamento. Através 

do Cartão de memória ou do cabo UBS será pos-

sível a transferência dos dados para o software 

que permitirá uma análise detalhada dos eventos 

gravados durante a utilização do DEA. Permite 

visualização de todos os dados armazenados; 

Exibição das curvas, eventos, informações gerais, 

impressão de dados, alteração de idioma, Visuali-

zação de eventos ocorridos, data e hora, descrição 

da ocorrência. Com capacidade de armazenamen-

to de 4 gigabytes ou mais de 1000 eventos. 

Tempo de carga: Menor que 5 segundos para 150 

joules. 



Tempo desde o início da operação do desfibrila-

dor até a prontidão para descarga: Máximo 30 

segundos na energia máxima. 

Tempo de carga completa da bateria: 4 horas 

quando completamente descarregada. 

Tempo descarga: Menor que 240 ms. 

Tipo de onda: Bifásica Exponencial Truncada. 

Softwares: Possui software dedicado, compatível 

com ambiente Windows para comunicação e in-

terpretação dos dados coletados para PC, com 

cabos interface, licença de software, quando soli-

citado com esta versão. 

Temperatura ambiente: 0ºC a 50ºC 

Umidade relativa do ar: 05 % a 95% - sem con-

densação 

Classificação: CF 

25 5 UN DETECTOR FETAL 

Descrição: Conta com transdutor de alta sensibili-

dade compacto, Leve e fácil operação com Alto-

Falante de alta performance e compartimento para 

transdutor. Entrada para fone de Ouvido. Botão 

Liga/Desliga, Controle de volume e desligamento 

automático. Com tela de LCD. Utiliza 2- pilhas 

AA. Frequência 3 MHz; Semanas mínimas de 

gravidez 12. 

Itens Incluso: 1 Aparelho doppler fetal; 1 Trans-

dutor; 2 Pilhas AA; Manual e Caixa original do 

Produto. 

   

26 2 UN ELETROCARDIOGRAFO  

Equipado com 12 canais e 12 derivações simultâ-

neas, demonstrados através da tela LCD colorida 

com tecnologia touch screen. Possui bateria recar-

regável com autonomia para realizar ate 100 exa-

mes. A memória interna é capaz de armazenar até 

120 exames. Impressão é realizada por meio de 

uma impressora térmica com tecnologia de alta 

resolução. As impressões podem ser em 1, 3, 6 e 

12 canais no formato A4 e há a possibilidade de 

economia de impressão no modo grade, permitin-

do o uso de bobina de fax. O software permite 

visualizar, arquivar e envio por email. Caracterís-

ticas: Tela LCD colorida de 4,3" com tecnologia 

touch screen com visualização de 12 canais. Visu-

alização do ECG em tempo real. Interpretação do 

ECG baseado no avançado código Minnesota. 

Detecção de marcapasso e Identificação de eletro-

do solto. Idioma: Português. Conexão com o PC 

através da LAN ou adaptador USB. Opcional: 

Módulo de Espirometria. Itens Inclusos: Cabo 

paciente 10 vias. Kit eletrodos de membro tipo 

clip. Kit eletrodos precordiais. Gel para eletrodos. 

Cabo de alimentação. Bobina de papel térmico 

para impressão. Manual de operação. 

   

27 5 UN ESCADA 02 DEGRAUS 

Escada de 02 Degraus AÇO INOXIDAVEL Piso 
   



Borracha 

- Estrutura em tubo de aço inox AISI 304 de 

Ø3/4” x 1,20mm; 

- Piso em chapa de aço inox AISI 430 de 1,20mm; 

- Revestido com borracha antiderrapante e prote-

ção com cinta de aço inox em toda a volta;  

- Pés com ponteiras de borracha; 

- Dimensões: 0,40 x 0,36 x 0,36m (CxLxA). 

28 13 UN ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO  

Aparelho de pressão aprovado pelo IMETRO, 

possui manguito e pêra em PVC, braçadeira em 

algodão e fecho em velcro. Verificado e aprovado 

pelo IMETRO; Manguito com pêra em PVC; 

Braçadeira em nylon; Estojo para viagem. 

   

29 3 UN ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO OBESO 

Composição: 01- Manômetro aneróide em duro 

metal com pintura texturizada, após tratamento 

antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 

mm/hg, preciso e de fácil leitura; 01- Braçadeira 

em tecido resistente, fecho em NYLON 01- Pêra 

insufladora de ar em látex c/ Válvula de controle 

de ar em metal cromado permitindo a retenção e o 

esvaziamento de ar; Manguitos (bolsa de ar), pera 

e tubos Conectores em borracha (látex), na cor 

preta; 

   

30 5 UN ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL  

Composição: 01- Manômetro aneróide em duro 

metal com pintura texturizada, após tratamento 

antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 

mm/hg, preciso e de fácil leitura; 01- Braçadeira 

em tecido resistente, fecho em NYLON 01- Pêra 

insufladora de ar em látex c/ Válvula de controle 

de ar em metal cromado permitindo a retenção e o 

esvaziamento de ar; Manguitos (bolsa de ar), pera 

e tubos Conectores em borracha (látex), na cor 

preta; 

   

31 4 UN ESTETOSCÓPIO ADULTO 

ESTETOSCOPIO ADULTO: Leve, pesa menos 

que 100g, as partes em metal possuem acabamen-

to escovado. Olivas macias de silicone que ajus-

tam-se anatomicamente ao canal auditivo, encaixe 

sem rosca com excelente vedação acústica. Olivas 

com tecnologia de Nano silicone, não absorvem 

sujeiras e são de fácil limpeza. Tubo PVC. 

   

32 3 UN ESTETOSCÓPIO INFANTIL  

Estetoscópio Duplo Infantil: Possui olivas com 

formato anatômico feitas de borracha macia hipo-

alergênica. Hastes feitas de metal cromado alta-

mente resistente. Estetoscópio com dupla auscul-

tação. 

   

33 5 UN FOCO REFLETOR AMBULATORIAL 

Foco Clinico Com Espelho - Foco de luz auxiliar 

para exames clínicos e ginecológicos. Com haste 

superior flexível e cromada. Pedestal com haste 

inferior pintada. Pintura em epóxi a 250° C de alta 

   



resistência. Base do pedestal com 04 rodízios 

proporcionando maior sustentação e segurança ao 

equipamento. 

34 1 UN FOTOPOLIMERIZADOR 

TECNOLOGIA: à Bateria (sem fio). Pode ser 

utilizado com ou sem fio. Luz azul gerada por 

LED de alta potência (1250 mW/cm2). 

OUTRAS CARACTERÍSTICAS: 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 tem-

po decrescente. Bivolt automático, podendo ser 

utilizado em tensões de alimentação entre 100V – 

220V (50/60Hz). Desligamento automático ao 

final do tempo solicitado. Corpo da caneta consti-

tuído em ABS. Radiômetro 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. Pontei-

ra de fotopolimerização confeccionada em fibra 

ótica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 

134ºC e com giro de 360º. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Comprimento 

sem a ponteira: 16,5 cm; Alimentação: Bivolt 

automático 90 – 220V; Frequência: 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. 

   

35 4 UN INALADOR NEBULIZADOR PORTÁTIL 

Inalador Nebulizador 

Informações Técnicas: 

- Motor: 1/30 Hp; 

- Consumo de Energia: 70 / 80 W; 

- Voltagem: 220 Volts (60 Hz); 

- Compressão: 40 Libras (máximo); 

- Vazão de ar livre: 15 litros / min; 

- Vazão de ar com nebulizador: 7,5 litros / min; 

- Partículas: 0,5 a 8 mícrons 

   

36 1 UN JATO DE BICARBONATO 

Características: Caneta do jato de bicarbonato 

com sistema de remoção do bico misturador para 

limpeza e autoclavagem; Pressurização interna 

através do terminal (bordem) do micro-motor do 

equipo, dispensando ligações externas de ar e 

água; Despressurização interna através de varre-

dura automática do bicarbonato, ocorrendo do 

reservatório até a peça de mão; Registros de ajuste 

fino para controle de água e ar possibilitam ade-

quar à necessidade de cada operação; Reservató-

rio do bicarbonato de sódio, resistente e com tam-

pa transparente; Filtro de ar com drenagem semi-

   



automática; Peça de mão anatômica com man-

gueira lisa, leve e flexível; Acionamento através 

do pedal do equipo; Gabinete confeccionado em 

plástico resistente. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Pressão de 

entrada de água (PSI): 15 a 72; 

Pressão de entreda de ar (PSI): 70 a 80; 

Altura (mm): 131 Largura (mm): 160 Compri-

mento (mm): 164; 

Peso lqdo (Kg): 0,715; 

Peso bruto (Kg): 1,005 

ITENS INCLUSOS: 01 x Jato de Bicarbonato; 01 

x Caneta para jato com bico removível e autocla-

vável; 01 x Manual de Instruções; 

37 2 UN LANTERNA 

Lanterna Clínica LED 

Especificações Técnicas: Lanterna de alta perfor-

mance com iluminação LED de 2,2V; Confeccio-

nada em metal leve de alta qualidade; Iluminação 

brilhante LED para melhor visualização; Medidas: 

14cm de comprimento e 1,2 cm de diâmetro. Ali-

mentação através de duas pilhas AAA (palito) 

*inclusas. Oferece um design leve resistente, bem 

como uma de duas vias interruptor on / off para o 

uso conveniente. O interruptor de botão de pres-

são "Tip Top" permite que a unidade seja ativada 

em rajadas curtas, enquanto o clipe de bolso pode 

travar a unidade na posição "on". Isto permite 

tanto a conveniência de uso, bem como o aumento 

da vida útil da bateria. 

   

38 2 UN LARINGOSCÓPIO 

Kit Laringoscópio Inox Adulto Completo com 05 

Lâminas Curva e com Estojo 

Características da Lâmina: Lâmina fabricada em 

aço inoxidável à prova de ferrugem.; Acabamento 

acetinado para redução do brilho; Utiliza cabos 

tipo AA e tipo C; Esterilizável em óxido de etile-

no ou autoclave a vapor; Autoclavável a 134ºC 

durante 5 minutos; Lâmpada Halógena 2,5V. 

Características do Cabo: Cabos em metal à prova 

de ferrugem, leves e resistentes; Tampa da bateria 

fechada impede líquidos penetrarem no interior do 

compartimento; Tampa rosqueável com mola em 

aço inox; Simples conversão de bateria tradicional 

por bateria recarregável, por meio de uma tampa 

de carregamento aberta; Superfície recartilhada, 

melhor aderência e segurança; Cabo autoclavável. 

Iluminação: Lâmpada Halógena 2,5V; Alimenta-

do por 02 (duas) pilhas tamanho C (médio) (inclu-

sas). 

Características da Bolsa: Revestimento em couro 

sintético e almofadado.; Divisórias internas para 

05 lâminas e 01 cabo; Fecho em zíper. 

Acompanha: 1 Cabo para Laringoscópio Adulto; 

1 Lâmina para Laringoscópio Adulto numero 0; 1 

   



Lâmina para Laringoscópio Adulto numero 1; 1 

Lâmina para Laringoscópio Adulto numero 2; 1 

Lâmina para Laringoscópio Adulto numero 3; 1 

Lâmina para Laringoscópio Adulto numero 4. 

39 1 UN MESA AUXILIAR 

mesa auxiliar construída em tubos pintados de 

7/8" x 0,9mm de espessura tampo e prateleira 

construído em chapa pintada de 0,75mm de espes-

sura. pés com ponteiras. dados técnicos: altura 

80cm; largura 40cm; profuncidade 40cm 

   

40 4 UN MESA DE EXAMES 

Estrutura em tubo de aço inox 1,1/4 x 1,2 mm. 

Leito em chapa de aço inox, estofado revestido 

em courvin de 80mm. Suporte para papel em 

inox. Posição do leito móvel. 

   

41 3 UN MESA DE MAYO 

Mesa de Mayo Inox: Armação tubular com rodí-

zios de 2 totalmente de inox altura regulável por 

roseta. Acompanha bandeja em aço inox. Altura 

mínima 0,77m. Altura máxima 1,25m. Dimensões 

da bandeja: 43cm de comp. x 30,5 cm de larg. 

Medidas da embalagem 0,73 X 0,50 X 0,58. Cu-

bagem: 0,2117m³. Peso: 3kg. 

   

42 7 UN MESA GINECOLÓGICA 

Mesa Ginecológica posição do leito móvel 

- Estrutura em tubo de aço carbono de Ø1 1/4" x 

1,20mm; 

- Pés com ponteiras de borracha; 

- Leito em chapa de aço carbono; 

- Dividido em três seções: dorso, assento e pernas, 

com elevação de altura através de cremalheira; 

- Acabamento: pintura eletrostática a pó; 

- Dimensões: 1,80 x 0,52 x 0,80m (CxLxA). 

   

43 1 UN MOCHO 

MOCHO PROFISSIONAL A GÁS COM APOIO 

DE PÉS: Possui encosto ergonômico, ajuste de 

altura à gás e apoio para os pés. Estrutura croma-

da garantindo durabilidade. INFORMAÇÕES 

TÉCNICAS: Opções de cores: Branco / Preto; 

Altura min.: 54cm | Altura máx.: 74cm; Dimensão 

do assento: 32x33cm; Diâmetro do apoio de pé: 

40 cm; Diâmetro na região das rodas: 46 cm; Peso 

líquido: 7,200 Kg 

   

44 1 UN NEGATOSCÓPIO 

Especificações técnicas: Material: Acrílico; Área 

visível: 254 x 144 mm (C x A); Dimensão do 

produto: 290 X 180 x 7 mm (C x A x L); Dimen-

são da embalagem: 300 x 200 x 50 mm (C x A x 

L); Peso do produto: 625 g; Peso do produto em-

balado: 1,0 Kg; Alimentação: 127/220 VAC (bi-

volt automático); Iluminância: De até 6000lux, 

sem área de sombra; Frequência: 50/60 Hz; Cores 

opcionais: Preto ou branco. Consumo: 12W. 

Características: Design ultra slim com 7 mm de 

espessura; Sistema de iluminação por LED - Me-

   



nor consumo, melhor visualização e maior vida 

útil; Moderno e tecnológico sistema de aciona-

mento eletromagnético; Sistema de fixação das 

radiografias por imã; Permite três posições de 

trabalho (parede, mesa ou inclinado); Visor possui 

a superfície totalmente plana e resistente a pressão 

para facilitar a traçagem com régua; Não existe 

risco de choque elétrico para o usuário, pois o 

próprio material já é um isolante; Leve, prático e 

de fácil manuseio e higienização; Possui alta lu-

minosidade sem área de sombra; Resistente a 

impacto e não enferruja. 

45 1 UN POLTRONA 

Poltrona Hospitalar Reclinável p/ Descanso: Es-

trutura em tubo de aço carbono de Ø1" e Ø7/8" x 

1,20mm, com assento, encosto e apoio para os pés 

estofado com espuma revestida em courvim; Pés 

com ponteiras plásticas; Pintado com Esmalte 

Sintético Extra Rápido; Dimensões aproximadas: 

0,94 x 0,79 x 0,51 (C x L x A); Capacidade: 120 

Kg. 

   

46 2 UN SELADORA 

Seladora Hospitalar Barra Quente a Pedal 40cm 

13mm Bivolt 

- Estrutura de aço; 

- Capacidade para funcionamento 24 horas/dia; 

- Pintura eletrostática epóxi, com tratamento de 

superfície anticorrosivo; 

- Baixo consumo de energia; 

- Controle de temperatura eletrônico; 

- Mesa de apoio com regulagem de altura de acor-

do com o produto a ser embalado; 

- Produção: média/ grande; 

- Sela as embalagens: Papel grau cirúrgico. 

- Dimensões da Máquina: Comprimento: 400mm / 

Largura: 320mm / Altura: 940mm;- Peso: 7,5Kg. 

   

47 3 UN SUPORTE DE SORO 

Suporte de Soro Inox com rodízios: Haste em 

tubo de aço inox AISI 304 de Ø5/8" x 1,20mm; 

Com 4 ganchos e altura regulável através de man-

dril; Coluna e base em tubo de aço inox AISI 304 

de Ø7/8" x 1,20mm; Base na forma "H"; 04 pés 

com rodízios; Dimensões: 1,30m Alt Mín - 2,10m 

Alt Máx. 

   

48 3 UN ULTRASSOM ODONTOLÓGICO 

Possui jato de bicarbonato integrado, modo de 

operação digital, possui caneta/transdutor do ul-

trassom autolavável. Voltagem: 220V. 

   

TOTAL  

 

 


