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ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRICAO

1 1 UN

Veículo novo, zero kilômetro, de Passeio para transporte de Equipe (05 pessoas, 0 km), fabricação
nacional, mínimo 70 CV, Bicombustível, direção hidráulica, 4 portas, com Ar condicionado completo, Trio
Elétrico (trava, vidro e alarme), com proteção de motor, com transmissão manual de no mínimo 05 (cinco)
marchas a frente e uma a ré, tapetes, e demais itens exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito. Ano de
fabricação modelo 2015/2016, cor branca. O veículo deverá ser entregue com adesivo padrão da
Prefeitura e com garantia mínima de 03 (três) anos.

2 2 Und

Autoclave Horizontal de mesa, capacidade de no mínimo de 50 litros até 75 litros; operação digital (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; Guarnição em
silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização, não necessitando de tubulação para drenagem de
água, com fácil e automática operação permitindo a seleção de diferentes ciclos, utilizando água limpa a
cada ciclo de vapor; Com 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; devendo ser um equipamento de fácil instalação, operação e manutenção; com
temperatura de trabalho até 121°C e uma pressão de 1kgf/cm², com os seguintes acessórios: 02 (duas)
bandejas em alumínio anodizado, copo graduado, manual de instalação e manutenção; com a seguintes
dimensões: dimensão mínima da câmara 360 x 589 mm (diâmetro x comprimento) e dimensão mínima do
autoclave 440 x 770 x 500 mm (altura x comprimento x largura) câmara de esterilização em alumínio ou
aço inoxidável.

3 1 Und Armário Vitrine, com duas portas de Aço/ferro pintado com as laterais de vidro.

4 1 Und
Cadeira de Rodas, para Obeso em Aço/ Ferro pintado, com Braços removíveis (escamoteáveis), Pés
removíveis e suporte de soro, capacidade até 130 kg.

5 2 Und Suporte de Soro em Aço/ Ferro Pintado com pedestal altura regulável.

6 11 UN
Ar Condicionado 12000 BTUS, tipo SPLIT, ciclo quente e frio, controle remoto, classificação energética A,
voltagem 220V, cor da evaporadora branca, com condensadora horizontal, instalado com cano de cobre,
suporte do motor de metal e com garantia mínima de 12 meses, Classe A, com instalação.

7 10 Und

Computador (Desktop - Básico), ); Processador no mínimo Intel Core I3 ou AMD A10; Memória RAM 4GB,
DDR3, 1600 MHz, disco rígido mínimo de 500GB, Monitor 18,5'' (1366 x 768); Mouse USB, 800 DPI, 2
Botões, Scrool (com fio), Sistema Operacional Windows 7 PRO (64 BITS); Teclado USB, ABNT2, 107
Teclas (com fio);  Interface de Rede 10/100/1000 e WIFI; Interfaces de Vídeo Integrada; Unidade de
disco ótico com CD/DVD ROM; com fonte ATX de 500W reais e garantia mínima de 12 meses.

8 1 Und

Impressora Laser Multifuncional, (copiadora, scanner e fax); cor monocromática, com memória mínima de
64 MB; resolução de impressão e cópia mínima de 600X600; resolução de digitalização mínima de
1200X1200; velocidade mínima de 18 PPM; capacidade de 150 páginas/bandeja; ciclo de 8.000
páginas/mês; fax mínimo de 33,6 KBPS; Interface USB e Rede; frente e verso automático; Garantia
mínima de 12 meses.

9 6 Un
Nobreak (para computador) potencia 1 KVA; tensão entrada e saída Bivolt; alarme áudio visual; bateria
interna 01 selada; Garantia mínima de 12 meses.

10 2 Un
Impressora Laser,comum, cor monocromática, memória 16MB, resolução 600X600, Velocidade 33 PPM,
capacidade 100 páginas/bandeja, ciclo de 25.000 páginas/mês, interface USB e Rede, frente e verso
automático, com garantia mínima de 12 meses.

11 2 Und
Galadeira/Refrigerador com capacidade mínima de 300 litros, eficiência "A", cor branca, sistema de degelo
Frost Free, voltagem 220 V e Garantia mínima de 12 meses.

12 13 Und
Cadeira de aço/ferro pintado com rodízios, braços, regulagem de altura com assento/encosto em estofado
Courvin.

13 6 Und
Armário de Madeira dimensões mínimas 1,80 X 0,75m, alto com 02 (duas) portas e com 03 (três)
prateleiras.

14 1 Un
Arquivo de aço, mínimo sete gavetas p/ fichas com deslizamento em trilho telescópico e em chapa 26 e na
cor cinza.

15 4 Und
Mesa de Escritório, com base em aço/ ferro pintado, mínimo 03 gavetas em madeira/MDP/ MDF/ similar
em formato de L, dimensões mínimas 1200mm x 1200mm, mesa angular.
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