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1 Un 1,00AUTOCLAVE, hospitalar, horizontal, para odontologia, com capacidade minima de 20 litros e maxima de 
25 litros, comando digital automatico, microprocessado, programacao para no minimo os 02 ciclos, 120 e 
134 graus celcius, admissao de ar com filtro hidrofobo, indicacao de vacuo, indicador de pressao na camera 
interna, sistema de controle de pressao, esterilizacao a vapor de agua saturado sob pressao, remocao do ar 
por purgacao, gerador de vapor interno, reservatorio de agua com capacidade minima de 4 litros e maxima 
de 15 litros, camera interna em aco inoxidavel, acabamento polido sanitario, gabinete em aco carbono, 
pintura eletrostatica, epoxi, cor cinza ou branca, acabamento fosco, com uma porta dobradica com 
fechamento com dispositivo que possua sistema de vedacao com guarnicao em silicone, travamento 
rosqueado, sistema de seguranca que nao permite o funcionamento com porta aberta, sistema de controle 
de pressao, valvula de seguranca calibrada e lacrada, resistencia inox, tensao de alimentacao automatica 90 
a 240 volts ou caso o fornecedor nao fabrique nesta configuracao, a tensao de alimentacao deve ser de 
acordo com a tensao vigente na unidade contemplada. Garantia de no minimo tres anos para o 
equipamento ofertado. Deve ser apresentado o certificado de registro do equipamento junto a ANVISA. 
A O equipamento deve ser fabricado em conformidade a norma ABNT-EB 2115.

>> 
Ref. SAEB => 65.20.19.00105388-4

2 Un 3,00MESA de Mayo, com bandeja inox, armacao tubular pintada, sobre rodizios, altura regulavel.

>> 
Ref. SAEB => 65.30.19.00003263-8

3 Un 4,00ARMARIO, uso hospitalar, vitrine, com 02 portas superiores, 02 prateleiras internas, laterais e frente em 
vidro, estrutura em chapa de aco pintado na cor branca, 02 portas inferiores,02 prateleiras internas em 
chapa de aco pintado, fechadura com chave, dimensoes nao inferiores a 1,75 x 0,90 x 0,42m.

14:3023/09/2014

Comissão de Licitação
Local Data e Hora da Entrega das Propostas Apresentar

Catálogo Catálogo e AmostraAmostra 

Coordenação

Data Assinatura

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimboValidade da Proposta

Assistência Técnica

09/09/2014
Fornecedor Garantia



Material 
Licitação 

Número 

Endereço Telefone CNPJ/CPF Inscrição Estadual 

Grupo de Materiais Unidade Requisitante 

ServiçoMaterial Convite Tomada de Preços Concorrência
Fornecedor 

Item Descrição do Material QuantidadeUF Preço Unitário Preço Total Marca / Modelo Prazo 
Entrega

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha

PE075/2014X

2

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO

PregãoX

>> 
Ref. SAEB => 65.30.19.00003490-8

4 Un 4,00MESA, auxiliar, para uso geral, tampo em aco inoxidavel, prateleira em aco inoxidavel, estrutura em tubo 
de aco inoxidavel AISI 304 , pes tubulares 3/4" cromados com rodizios de 1.5/8", tampo e prateleira em 
aco inox, dimensoes minimas de 1,50 x 0,60 m x 0,80m

>> 
Ref. SAEB => 65.30.19.00069208-5

5 Un 4,00CARRO, 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 
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 1,00MESA, cirurgica, nao eletrica, que assegure as condicoes necessarias para procedimentos em cirurgia geral 
e especialidades, urologia, ginecologia e proctologia, dividida em 04 secoes: 02 fixas e 02 moveis (sendo 
moveis a cabeceira e a secao de pernas, as demais sendo fixas); Deslocamento longitudinal manual ou 
tampo modular; sendo o tampo radiotransparente para procedimentos de raios-x e arco cirúrgico; reguas 
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laterais em aco inoxidavel AISI 304 com corredicas para colocacao de acessorios; Base deve ser construida 
em aco SAE 1020 tratado com prime antioxidante totalmente revestido com aco inoxidavel AISI 304, leito 
em aço AISI 304, com rodas, sistema de trava, de facil movimentacao; Chassi deve ser em aco inoxidavel 
em AISI 304; Deve dispor dos movimentos de: elevacao de coluna, dorso, cabeca, perneira, semi-flexao de 
perna e coxa, semi-sentado. Flexao abdominal, lateral esquerda e direita, trendelemburg e trendelemburg e 
reverso acionados manualmente através de manivelas; Sistema de freio; elevacao e descida; secao de pernas 
bipartidas; colchoes partidos confeccionados em poliuretano em espuma de PU de alta densidade ou outro 
material de qualidade tecnicamente comprovada Carga máxima de segurança entre 200 e 300 kg; Equipada 
com os seguintes acessorios: - 01 Arco de narcose em aco inoxidavel; - 01 par de suporte para bracos em 
aco inoxidavel revestido em espuma com fixador aco inoxidavel; 01 par de ombreiras em aco inoxidavel 
revestido em espuma, 01 par de porta-coxas em aco inoxidavel revestido em espuma com movimentos 
circulares e haste de fixacao em aco inoxidavel e 02 suportes de soros nas laterais; gaveta para escoamento 
de liquidos, 01 kit para cirurgia urologica adaptavel a mesa. Dimensoes minimas de: comprimento do leito 
1900 mm; Largura minima do leito 500mm; Altura minima do leito (com colchao 700mm) Altura 
maxima/minima com colchao 1000mm; O equipamento devera possuir Registro no Ministerio da Saude/ 
ANVISA; O fornecedor devera entregar os manuais de operacao e de servico de manutencao para cada 
equipamento em portugues Brasil); Deve ser apresentado o cronograma das atividades de manutencao 
preventiva, conforme indicam os manuais de operacao e de servico; Deve ser apresentado o Certificado de 
Garantia de 02 (dois) anos a contar da data de aceitacao do equipamento. Instalacao do equipamento sem 
onus para a SESAB ou para a Unidade Contemplada. Assistencia tecnica integral, no periodo de garantia, 
com todas as atividades vide cronogramas previstos nos manuais de operacao e de servico do fabricante, 
sem onus para a SESAB ou para a Unidade contemplada.

>> 
Ref. SAEB => 65.30.19.00099212-7
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7 Un 1,00CARRO, de emergencia, tipo unidade movel cardio-respiratoria, com autonomia eletrica; deve ser 
construido em chapa de aco com pintura eletrostatica ou epóxi ou material de qualidade superior; para-
choque resistente de borracha ou material de qualidade superior, em toda a extensao do carro; bandeja de 
trabalho em aco inox com bordas elevadas; deve possuir pelo menos 04 gavetas sobre trilhos telescopios, 
sendo a primeira com divisorias para acomodacao de materiais de consumo, medicamentos, instrumental e 
outros; o fechamento das gavetas deve se dar atraves de trilhos tipos roletes e batentes ou outro 
dispositivo que impeca a retirada acidental das gavetas; deve possuir tabua de massagem cardiaca em 
material termoplástico resistente ou outro de qualidade superior; deve possuir compartimento para 
ressuscitadores manuais e mascaras; suporte para cilindro de oxigênio e cilindro de oxigênio; deve possuir 
bandeja superior para fixacao de cardioversor ou monitor, deve possuir suporte para soro, deve possuir 
04 rodizios com movimento de 360 graus revestidos de borracha ou material de qualidade superior, sendo 
pelomenos 02 destes rodízios com sistema de freios, deve possuir cabo de forca com no minimo de 03 
metros de comprimento e régua com pelo menos 04 (quatro) tomadas de distribuição. O carro deve 
também possuir puxador. Garantia minima de dois anos.

>> 
Ref. SAEB => 65.30.19.00100102-7

8 Un 1,00MICROTOMO rotativo, totalmente motorizado para cortes sequenciais e precisos de materiais incluidos 
em parafina e cortes finos e semi-finos de materiais incluidos em resinas plasticas com as seguintes 
caracteristicas:
- Sistema de avanco atraves de micromotor de passo, 
- Mecanismos deslizante sobre guias verticais e horizontais 
- Deslocamento horizontal nao inferior a 30 mm e vertical nao inferior a 70 mm, com indicador acustico e 
visual de final de curso.
- Avanco e retrocesso motorizado do porta amostras em duas velocidades livremente selecionveis: 300 
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micrometros /segundo e 900 micrometros /segundo
- Retracao do porta amostra durante o retorno a posicao superior, evitando contato amostra / navalha, 
autoajustavel em modo mototorizado, ou selecionavel entre 5 e 100 rpm em modo manual, podendo ser 
ativado /desativado pelooperador
- Mecanismo orientavel de alta precisao para fixacao e troca rapida do porta amostra ou porta cassete com 
comandos suaves para deslocamento vertical e horizontal, , click -stop a cada 2" e indicador da posicao 
zero. 
- Interruptor de seguranca instalado no painel frontal .
- Unidade de controle separada, ergonômica com ângulo de inclinacao ajustavel, podendo ser instalada a 
esquerda e a direita do microtomo, para selecao e indicacao dos seguintes parâmetros:
- Espessura de corte 0,5 a 100 micrometros
- Espessura de desbaste: 1 a 600 micrometros 
- Velocidade de corte : 0 a 420 mm / s
- Zona de corte ajustavel em funcao do tamanho da amostra 
- Comando para selecao entre corte ou desbaste
-Totalizador de espessura e contador do numero de cortes efetuados
Caracteristicas operacionais: : 
- Metodo Manual - metodo convencional atraves de rotacao completa do volante ou movimeto pendular 
- Metodo Automatico motorizado - ciclos individual e continuo .
- Painel frontal integrado para visualizacao dos seguintes paramentros : retracao, trava do volante, 
espessura de desbastes e corte , somatorio das espessuras e numero de cortes efetuados . 
- Freio eletromecanico para travamento do volante em qualquer pposicao de 0 a 360 °, com indicador 
visual na unidade de controle .
- Bandeja movel para armazenagem de material de apoio insatalado na tampa superior .
- Coletor de detritos de grande area em formato de "U" , instalado em torna da base . 
- Sub-base de alta estabilidade para fixacao do suporte da navalha .
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- Suporte para navalhas descartaveis para corte de inclusoes em parafinas, com inclinacao ajustavel, 
equipado com protetores de seguranca e mecanismo de deslocamento lateral aproveita,mento total do fio 
da navalha. 
- Porta -amostra para blocos ate 50 x 60 mm, com mecanismos de fixacao rapida ao microtomo 
- Permite posicionamento vertical e horizontal da amostra 
- Seletor de tensao 120 / 230 volts - 50 / 60 hertz
- Capa protetora e manual de instrucao em portugues

>> 
Ref. SAEB => 66.40.20.00004354-0

OBSERVAÇÃO PARA O PCT

Para preenchimento do Pedido de Cotação - PCT, observar o item 4, Parte "B" do edital de licitação.
O Lote 001 será composto pelo item 1;
O Lote 002 será composto pelo item 2;
O Lote 003 será composto pelo item 3;
O Lote 004 será composto pelo item 4;
O Lote 005 será composto pelo item 5;
O Lote 006 será composto pelo item 6;
O Lote 007 será composto pelo item 7;
O Lote 008 será composto pelo item 8;
O número do Processo no site do Banco do Brasil é 555424
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