
ANEXO II 
 

Aquisição de equipamentos (fotopolimizador, amalgador, mesa ginecológica, detectores 

fetais, entre outros) para instalação/implantação da Unidade de Saúde da ESF Santa 

Rita, no Município de Três de Maio 

Item Qtde Unidade Descrição 

1 2 Un. Mesa Auxiliar Para Instrumental com tampo e prateleira inferior em chapa de aço 

inoxidável. Pés em tubo redondo em inox, com rodízios giratórios com freio. 

Medindo aproximadamente 80cm x 120cm x 40 cm. 

2 2 Un. Mesa Ginecológica com estrutura em aço tubular redondo, leito estofado em 

corvin, corino ou couro ecológico, suporte das perneiras cromado, gaveta para 

escoamento de líquidos em aço inox, porta coxas estofados, pés protegidos por 

ponteiras plástica, acabamento com pintura eletrostática a pó; Dimensões 1,90 m de 

comprimento, 0,50m de largura e 0,85m de altura. Garantia de 01 ano.  

3 1 Un. Nebulizador 4 saídas. Compressor: Tipo Pistão Auto Lubrificado Lubrificação: 

Isenta de Óleo, Vazão Livre: 28 litros/min. Motor: Compacto Monofásico Pressão 

Máxima: 40 psi Tensão: 110/220V (Bivolt Automático) Acompanha: 4 Kits de 

nebulização completos compostos por: 1 Copinho, 1 Mangueira, 1 Máscara Adulta, 

1 Máscara Infantil.  

4 4 Un. Combo Lixeira com pedal em aço inox, com balde interno com alça, capacidade 

m´mina 15 litros,  

5 3 Un. Suporte para saco Hamper, com armação tubolar, com pintura epóxi, Cesto em 

nylon, pés com rodízios de 2 polegadas, largura0,50m x0,80m de altura.  

6 3 Un. Refletor Parabólico de luz fria com haste flexível cromada, altura regulável, base 

tubolar com acabamento em pintura eletrostática, pés com rodízios.  

7 2 Un. Negatoscópio 01 corpo, luminosidade através de luz homogênia; visor em plástico 

acrílico, translúcido e flexível; Com prendedor de radiografia; alimentação 220 

volts; Dimensões externas: 38 cm de largura, 48,5 cm de altura e 10 cm de 

profundidade.  

8 1 Un. Detector fetal de mesa  digital, Diagnóstico de gravidez por efeito dopler, do 

cordão e da placenta; Voltagem 220; Frequência média 2,25MHZ; saída para fone 

de ouvido ou gravador; Caixa ABS de alta resistência e alto brilho; Suporte lateral 



para guardo do transdutor; Cabo de força de 2 metros; Alarme sonoro mínimo e 

máximo ajustável; Display digital e controle de alarme; Frequência  de 50 a 250 

BPM(batimentos por minuto). Garantia de 01 ano.  

9 1 Un. Detector Fetal Portátil, medindo 73mm x 173mm x 36mm 

Controles:Liga/desliga/volume; tensão Volt bateria 9 volts; Faixa de medida do 

BCF 50-210 batimentos por minuto; Tipo de corrente contínua; Gabinete ABS.   

10 2 Un. Biombo Duplo construído em tubos pintados de ¾ x 1,06mm, faces com 

movimentos 360º, pés com rodíziosde 1 ½”. Dimensões aproximadas de 1,75m x 

1,20m. Deve acompanhar  tecido em algodão cru pronto para fixar no biombo.  

11 1 Un. Divã para ambulatório desmontável, em aço tubular, pintura cor cinza, colchonete 

em espuma forrado em corvin, corino ou couro ecológico, cabeceira reclinável; 

medindo 1,90m comprimento x0,85 de altura e 0,50m de largura.  

12 5 Un. Cuba rim em inox medindo  26cm x 12 cm com capacidade para 700 ml.  

13 5 Un. Cuba redonda em inox para assepsia de 9cm em formato redondo, cor prateado.  

14 6 Un. Estetoscópio adulto, composição borracha e aço inox; dimensões 37x17,5 x5,5cm.   

15 2 Un. Suportes para soro, em aço inoxidável com tubo 1 ¼; altura mínima 2m, 4 pés em 

tubo 7/8 e 04 ganchos em tubo ¼ para suporte de soro.  

16 2 Un. Braçadeira para injeção, altura regulável construída em tubos de 7/8 x0,9mm; Base 

em tripé de ferro fundido, haste em aço inox ¾” X 0,09MM, apoio de braço em 

chapa de aço inox 0,,75mm. Altura mínima; 0,80m altura, altura máxima 1,08m.  

17 2 Un. Inalador Nebulizador  Portátil  de uso adulto e infantil Voltagem 220 V; com 

dimensões aproximadas de 12 x 18 x 18cm;  peso aproximado 1,700;  Motor 

1/10Hp; Compressor  tipo pistão oscilante; Lubrificação: isenta de óleo;  Vazão de 

ar livre:  10 litros;   Copo dosador .   

18 2 Un. Otoscópio com lâmpada de 2,5 V, com alta qualidade de iluminação; Conexão 

para otoscópio pneumática, lente giratória com aumento de 4 vezes; Controle de 

intensidade da luz liga/desliga; Espéculos de ouvidos autocláveis; Deve acompanhar 

o estojo com compartimentos; Transmissão de luz de forma direta.  

19 1 Un. Fotopolimerizador com autonomia para 200 polimerizações de 10 segundos; 

Potência luminosa de 1200mw/cm2; Luminosidade constante independente de carga 

de bateria; mobilidade; Com Bips de 10 em 10 segundos; Indicador de nível de 



bateria; Tensão de operação do carregador de no mínimo 90 a 250 V automático e 

estabilizado; Design anatômicoe peso reduzido; Tempo indicado por duas cores 

(verde e vermelho); Corpo do aparelho em alumínio tratado; com ponteira 

condutora de luz, passível de desinfecção (não autoclave), encaixe giratório de 360º. 

Voltagem 220 W. Garantia 01 ano.  

20 1 Un.  Mesa Auxiliar com rodízios; regulagem de altura e pegador de alumínio; Tampo 

medindo aproximadamente 0,39cm largura x 0,93 comprimento; altura mínima 0,78 

m e máxima 1,195cm. 

21 1 Un. Amalgamador Capsular Digital, com vibrador para amalgamas e ionômeros em 

cápsula pré-dosificador; Sistema Universal permitindo todos os modelo de cápsulas; 

com tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente; Dispositivo de 

segurança com  micro-chave para interromper  o funcionamento  do equipamento  

com a abertura da tampa; Haste batedora com 4200 oscilações por minuto, Sistema 

de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela freqüência da haste; 

Silencioso; Chave geral luminosa no painel; Capa injetada em ABS com película em 

poliuretano ; Temporizador eletrônico  com escala de 0 a 30 segundos; Voltagem 

220 volts; Tamanho aproximado  18,5cm largura, 14,8cm altura e 21,5 cm 

comprimento. Garantia de no mínimo 01 ano.  

 


