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1 Un 3,00NEGATOSCOPIO, de dois corpos, visor translucido, flexivel, com moldura em PVC rigido ou metalica 
com pintura eletrostatica epoxi-po, cor branca, com suporte para fixacao em parede, prendedores de 
chapa radiografica, tecla liga e desliga, luminosidade minima 1500 NTI de iluminancia, variacao minima 
uniformidade luminisidade 15%, para leitura de chapas radiograficas.(SUBSTITUIDO PELO CODIGO 
65.25.19.00070421-0)

>> 
Ref. SAEB => 65.25.19.00013446-5

2 Un 3,00ESCADA, uso hospitalar, de 02 degraus, em estrutura tubular, piso em aco pintado, na cor branca, 
coberto com borracha anti derrapante e pes protetores de borracha.

>> 
Ref. SAEB => 65.30.19.00003314-6

3 Un 3,00MACA, fixa, para exame, estrutura tubular pintada na cor branca, com leito estofado em courvin na cor 
caramelo, cabeceira reclinavel, tamanho padrao nacional.

>> 
Ref. SAEB => 65.30.19.00006810-1

4 Un 1,00SUPORTE, para soro, estrutura tubular, em aco inox, com 04 ganchos, altura regulavel, com rodizios.

>> 
Ref. SAEB => 65.30.19.00010154-0

5 Un 3,00CARRO, de curativo, com balde e bacia, construido em aco inox AISI 304, polido, caracteristicas 
adicionais: sendo a estrutura em tubo de aco inox 1 polegada de espessura, chapa nº 16, tampos em chapa 
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de aco inox com espessura nº 20, protecao nas laterais dos tampos de no minimo 6cm de altura em aco 
inox de 5/16", com duas prateleiras em aco inoxidavel, suporte para saco de lixo ou bacia na parte superior 
medindo no minimo 30cm de diametro interno e suporte para lixeira ou balde na parte inferior medindo no 
minimo 20cm de diametro interno; rodizios de no minimo 3", sendo duas rodas giratorias e duas fixas 
(rodas de metal com pneus de borracha macica). Medidas minimas do carro: 90cm de comprimento x 
60cm de largura x 79cm cm de altura ( mais 6cm de altura de protecao lateral). Acompanha balde e bacia 
em aco inoxidavel AISI 304 polido com medidas adequadas para os suportes. Garantia minima de 2 (dois) 
anos.

>> 
Ref. SAEB => 65.30.19.00096489-1

6 Un 2,00BALANCA, antropometrica, tipo plataforma, eletronica, para medicao de peso e altura de pacientes; 
capacidade maxima nao inferior a 300 Kg; escala com divisao de peso de 100g em 100g, estrutura em aco 
SAE 1020 ou material de qualidade superior; com piso em borracha anti-derrapante; montada sobre 
rodizios de polipropileno injetado regulaveis; coluna tubular com alca para puxar ou empurrar a balanca; 
ligacao da plataforma de pesagem com o indicador de peso; bateria recarregavel; botao liga-desliga; tensao 
de alimentacao em acordo com a unidade contemplada.

>> 
Ref. SAEB => 66.70.00.00110193-5

OBSERVAÇÃO PARA O PCT

Para o correto preenchimento da Proposta de Preços vide Seção B do Edital de licitação. 
Licitações_e: 591852
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