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Un.Med.Descrição do MaterialMaterialItemSó MPEsProcesso / Ano: 16 / 2018 Licitação: 13/2018- PR UN 2,000 2.590,8400 5.181,68Câmera fotográfica digital, corpo da máquina fotográfica profissional com comandosmanuais e lentes intercambiáveis - Single Lens Reflex (SLR), sensor APS-C CMOSde 18 megapixels, visor LCD, sensível ao toque e de 3 polegadas, giratório, funçõesde fotografar e filmar. A câmera deve pesar aproximadamente 545g com dimensõesaproximadas de 13,31 x 9,98 x 7,78 cm. Garantia mínima de 12 meses1501183771 UN 1,000 1.880,6900 1.880,69GPS de navegação classe de precisão, exigência de erro máximo de 5m, idiomaportuguês Brasil, arquitetura robusta, acessibilidade, vida longa de baterias (mínimode 24 horas), visor colorido com no mínimo 2,2 polegadas e que permita leituras emqualquer condição, com ou sem iluminação, seja resistente a poeira, sujeira e aprova d'água, GPS que suporte arquivos GPX da Geocaching ou similar (armazene eexiba informações de tal forma a dispensar digitação de dados como coordenadas,planilhas e textos e dispense o uso de papéis em campo), que tenha condições dedescarregamento dos arquivos de dados em computadores via porta USB ouequivalente, memória interna mínima de 3gb e garantia mínima de 12 meses

1501183782
UN 1,000 2.487,0000 2.487,00Impressora PORTÁTIL A4, jato de tinta, com bateria, conexões USB para pendrive,Wifi (Conexão sem fio) e USB para impressão, número dos cartuchos de impressão1 preto, 1 colorido, impressão sem margens até 5 x 7 polegadas, capacidades derede Wi-Fi + Wi-Fi direct, capacidade de impressão móvel, tipos de suportes deimpressão comportados: papel comum, papéis fotográficos, papel profissional oubrochura fosco, papel para apresentações fosco, papel profissional ou brochurabrilhante, papel comum, leve/reciclado, tamanhos de mídia suportados: A4, A5, A6,B5 (ISO), B5 (JIS), envelopes (A2, C5, C6, DL), foto (10 x 15 cm; L; 2L), resoluçãode 1200 x 1200 dpi preto e branco, memória interna de 128mb,  Compatível comWindows 10, 8.1, 8 ,7 32 ou 64 bits, alimentação de energia bivolt, acompanhar CDpara instalação, cabo de força, padrão NBR 14136 bem como a bolsa de transportede todos os itens e garantia mínima de 12 meses

1501183793
UN 1,000 215,0000 215,00Exaustor para banheiro, diâmetro de 150mm, em plástico abs, velocidade mínima1350 rpm, medindo 210x200x 90mm, para área com 10 m², voltagem 220v, na corbranca, potência mínima 22w e garantia mínima de 12 meses1501183804 UN 1,000 500,0000 500,00Termo-higro-decibelímetro-luxímetro digital, display de cristal líquido (LCD) de 3dígitos, funções termômetro, higrômetro, decibelímetro e luxímetro. Termômetro: - 20c ~ 750 c (duas faixas) - 4 f ~ 1400 f (duas faixas) - resolução: 0,1 c / 0,1 f. 1 c / 1 f -precisão: 3 da leitura + 2 c 3 da leitura + 2 f - tipo de sensor: termopar tipo khigrômetro:25 ~ 95 rh - resolução: 0,1 rh - precisão: 5 rh - decibelímetro: 35db ~130db, em 4 faixas - resolução: 0,1db - ponderação: a e c - precisão: 3,5db -luxímetro: 0 ~ 20000 lux, em quatro faixasprecisao: 5 da leitura + 10 dígitos(calibrado à temperatura de cor de 2856k)repetibilidade: 2 fotocélula: fotodiodo desilício com filtroindicação de polaridade, sobre escala e bateria fraca desligamentoautomático após 10 minutos de inatividade, taxa de atualização: 1,5 vezes porsegundo, nominaltemperatura de operação: 0 c ~ 40 c, garantia mínima de 12 meses

1501183815
UN 1,000 349,0000 349,00Trena eletrônica, tipo digital, método de medição a laser, alcance 50m, tipo visorcristal líquido, quantidade dígitos 5, pegador revestido em borracha, garantia mínimade 3 meses1501183826
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Un.Med.Descrição do MaterialMaterialItemSó MPEsProcesso / Ano: 16 / 2018 Licitação: 13/2018- PR UN 1,000 958,0000 958,00PHmetro (medidor de pH) de Bolso Portátil - PH 0,00-14,00: medidor de pH portátilcom resposta rápida, alta precisão e compensação automática de temperatura.Equipamento versátil e de fácil manuseio. Ideal para utilização em campo elaboratórios. Modelo compacto indicador digital, eletrodo estende por até 8 cm, faixade medição do PH de 0,00 a 14,00, corpo fabricado em ABS, eletrodo empolicarbonato (PC). Faixa de Medição PH: 0,00-14,00; Precisão: _0,06; Resolução:0,01; Faixa de Trabalho: 5-35¨C; Peso: 85g; Dimensões: 158 X 40 X 34mm; Bateria:9V. Garantia mínima de 12 meses

1501183837
UN 4,000 589,8900 2.359,56Purificador de água, ligado diretamente a rede hidráulica, água natural e gelada, comcompressor hermético e gás refrigerante ecológico, dimensões máximas de 420mmde altura x 320mm de largura x 360mm de profundidade, potência mínima de 90w,com refil de tripla filtragem removível, depósito para água em aço inox, comserpentina externa, capacidade de, no mínimo, 03 litros, torneiras desmontáveis dealta vazão, marca/modelo de referência: IBBL/FR600 ou similar, voltagem 220v egarantia mínima de 12 meses1501183848
UN 10,000 26,8600 268,60LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS COM BATERIA DE LÍTIO1501183859 UN 80,000 2,3100 184,80CHUMBADOR PARABOLT 3X8 3.1/415011838610 UN 180,000 3,9150 704,70CHUMBADOR PARABOLT 1/2X415011838711 UN 2,000 1.463,5000 2.927,00Máquina de lavar roupas, tipo automática, cor branca, capacidade 12 kg de roupas,com as funções de lavagem rápida, turbo, 2 enxágues, centrifugação, dispenser parasabão e amaciante, lavagem de pelo menos 4 níveis de água, com pelo menos 12programas de lavagem, cesto em polipropileno especial, classificação de eficiênciaenergética A, 220v e garantia mínima de 12 meses15011838812 UN 4,000 1.087,5000 4.350,00Máquina lavar roupa, tipo automática, capacidade 8 kg de roupas, cor branca,aplicação doméstica, características adicionais: lavagem, enxágue e secagem,voltagem 220v e garantia mínima de 12 meses15011838913 UN 5,000 1.007,8900 5.039,45Pedal acionador de torneira, acionamento elétrico por pedal para torneiras debancada, evita a contaminação cruzada, economiza água, ideal para área de saúdee alimentos, ficha técnica: dimensões da caixa da válvula 9,8x7x9cm, faixa dapressão da água 0,5 a 5kgf/cm², flexível 38cm (comprimento), tubulação da entradade água 1,7cm (diâmetro), voltagem da válvula 220v, acionamento 1 pedal, garantiamínima de 12 meses15011839014 UN 2,000 189,0000 378,00Calculadora de mesa, 12 dígitos grandes (15,5 mm de altura), separador de milhar, 1memória operativa independente, seletor para operar a calculadora com impressãoem papel ou somente utilizando o visor, cálculo de média, velocidade de impressão:2,0 linhas/segundo, impressão em duas cores (preta e vermelha), tabulador de casasdecimais, inversão de sinal + / -, seletor de arredondamento , teclas especiais paraporcentagem, mark-up e duplo zero, função calendário e relógio, cálculo de + TAX / -TAX, impressão de data e horário, bobina de papel de 57mm de largura, imensõesaproximadas 15,0x23x 5,0 (largura x altura x  prox. idade), alimentação fonte dealimentação AC/DC 220V

15011839115
UN 1,000 530,0000 530,00Centrífuga de roupas, capacidade 12 Kg de roupas molhadas, timer de 5 min. Comdesligamento automático, saída de água frontal, sistema de trava de segurança queimpeça a abertura da tampa durante o funcionamento, porta fio integrado na base,velocidade de centrifugação 1800 RPM, voltagem 220V e garantia mínima de 12meses15011839216
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Un.Med.Descrição do MaterialMaterialItemSó MPEsProcesso / Ano: 16 / 2018 Licitação: 13/2018- PR UN 5,000 69,7500 348,75Chaleira elétrica para ferver água, com potência de no mínimo 1200w, capacidade deno mínimo  1,8L, voltagem 220v, cor aço escovado, indicador externo de nível deágua, dimensões aproximadas, altura 25cm, largura 21,5cm, profundidade 17cmPeso 0,78cm e garantia mínima de 12 meses15011839317 UN 1,000 899,9900 899,99Adipômetro científico leitura direta, feito de material termo injetável de altaresistência, resolução em décimos de milímetros (decimal), faixa de medição de 0 a65mm, tolerância de ± 0,5 mm em 65mm, fácil leitura e interpretação dos resultados,excelente visualização dos resultados das medidas através do relógio comparador,alta resistência contra impactos e garantia mínima de 12 meses15011839418 UN 5,000 94,5500 472,75Garrafa térmica, capacidade de 1,8L, inox, super resistente, serve a jato, com alça,revestida em plástico resistente, com sistema antipingo, tipo pressão, semdecorações15011839519 UN 2,000 122,2700 244,54Secador roupa tipo varal, material armação alumínio, material vareta alumínio,quantidade de 6 varetas, comprimento 1m, largura 0,60m, características adicionaisdobrável, chão, altura 0,90 m15011839620 UN 3,000 186,2500 558,75Ventilador de mesa, 40 cm, silencioso, com 80w de potência, 6 pás (hélices) de 40cm de diâmetro, diâmetro da grade de 49 cm, voltagem 220v, 4 inclinações verticaiscom inclinação para o chão, grade removível para limpeza, porta-fios embutido, alçapara transportar e garantia mínima de 12 meses15011839721 UN 2,000 207,2600 414,52Ventilador, tipo coluna, aplicação ambientes pequeno, médio e grande porte,potência motor 1/2 hp, capacidade ventilação 20.000 m3/h, tensão alimentação110/220v, consumo energia 150w, características adicionais grade proteção frontal etraseira, material plástico, tipo hélice 03 pás e garantia mínima de 12 meses15011839822 UN 5,000 6,7200 33,60Corda para varal, confeccionada em 100% polipropileno, em diversas cores (azul,branco, vermelho, verde, preta), com 10 metros de comprimento, no mínimo15011839923 UN 10,000 26,6600 266,60Suporte para copo, material PVC/acrílico, tipo dispensador de parede, componentesbase dispensadora, bocal de saída, aplicação copo descartável plástico de 180ml15011840024 UN 10,000 24,1800 241,80Suporte de parede para papel interfolhado, cor branca, material plástico ABS, papelde 2 ou 3 dobras15011840125 UN 10,000 26,5600 265,60Dispensador de laboratório, material plástico ABS, suporte de parede, cor branca,reservatório/refil de álcool gel, dimensões 26 x 12 x 13 cm15011840226 UN 10,000 30,9400 309,40Saboneteira, material suporte plástico ABS, altura 28,70 cm, largura 12,50 cm,capacidade 800 ml, cor branca, profundidade 12,50 cm15011840327 UN 1,000 600,0000 600,00Tanque monobloco de marmorite em pedra de ardósia pintada, com cuba louça,medindo 55x55x85cm (CxLxA), cotar valor com instalação inclusa15011840428 UN 1,000 615,0000 615,00Bancada de granito 120 x 50 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média,cotar valor com instalação inclusa15011840529 UN 1,000 550,0000 550,00Pia de granito com cuba louça, nas medidas 95 x 50cm, cotar valor com instalaçãoinclusa15011840630 UN 1,000 400,0000 400,00Pia de granito com cuba louça, nas medidas 60 x 50cm, cotar valor com instalaçãoinclusa15011840731 UN 1,000 615,0000 615,00Lavatório de marmorite em pedra, com cuba louça em inox, medindo 50x50x80cm(CxLxA), cotar valor com instalação inclusa15011840832 UN 2,000 1.301,9600 2.603,92Amalgamador digital bi-volt, com frequência de trituração de 4550 oscilações porminuto (mais ou menos 1%), com 3 opções de tempo (6, 8 e 10 segundos),compatível com todos os tipos de cápsulas, trava de segurança e garantia de 2 anos15011840933 UN 2,000 110,0000 220,00Garrafa térmica, capacidade de 5L, super resistente, com alça, revestida em plásticoresistente, para líquidos quentes e frios, com torneira, sem decorações15011841034



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE                     'Relação dos Itens do Processo / Licitação' Qtde do Item  (Período de  01/01/2018  a  10/07/2018)Preço Unit. Máximo Preço Total

Página: 4/4
Un.Med.Descrição do MaterialMaterialItemSó MPEsProcesso / Ano: 16 / 2018 Licitação: 13/2018- PR UN 1,000 1.449,9400 1.449,94Cadeira de rodas para obeso, confeccionada em estrutura tubular em aço decarbono com tratamento antiferruginoso com pintura epoxi. Assento e encosto empoliéster, almofada no assento com espessura de 05 cm, rolamento em todas asrodas com pneus maciços ou infláveis, com rodas grandes dianteiras ou traseirasconforme necessidade do paciente. Capacidade de até 160 kg, braço fixo, pés fixose possuir elevação de pernas. Garantia mínima de 12 meses15011841135 UN 2,000 1.060,0000 2.120,00Tenda Sanfonada de rápida montagem, prática, e fácil armazenamento, medindo 6 x3 metros, estrutura pantográfica (sanfonada) com aço galvanizado, é constituída deuma peça única, isso não permite que peças se percam e impossibilite a montagem,e dispensam o uso de ferramentas. Cobertura confeccionada em tecido sintéticobranco, com logomarca da Secretaria de Saúde de Água Doce/SC e da PrefeituraMunicipal (antes de imprimir a arte deverá ser consultado a pessoa responsável pelopedido) resistente e impermeável, não propagador de chamas, com aplicação deplaca anti raios ultra-violeta, garantindo maior resistência, durabilidade do produtofinal

15011841236
UN 3,000 400,0000 1.200,00Lixeira de inox com tampa basculante, acionamento por pedal, capacidade 50L15011841337 UN 2,000 80,0000 160,00Barra de apoio em metal cromado para banheiro, com o mínimo de 80 cm decomprimento15011841438 UN 1,000 408,3300 408,33Mocho banco giratório a gás sem  encosto, assento com espuma injetada de altadensidade, revestimento em courvim lavável na cor preta, base giratória em nyloncom 5 pés com rodízios giratórios, ajuste de altura através de alavanca com sistemaa gás15011841539 UN 1,000 615,0000 615,00Bancada/pia de granito 120 x 50 cm, com duas cubas de embutir de aço inoxidávelmédia, cotar valor com instalação inclusa15011841640 TOTAL DO PROCESSO: 43.926,97TOTAL: 43.926,97


