
Hch Técnci do ticitane: 
•.-_•&--- 	- 

L LI L a r L 

Eatt:i E; 1.0 1I202 ARUSIÇÃC UE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENÍE rARA 
ATENÇAO ESPECIALiZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICIPIO DE MUCAMBO CE. do 
Oraáo Promotor Mucambo/Ce 

CNP.J / 	pr 

(TO r•rOd1$R 

ade da 

Ipc 	. 

• 
Adfrionais 

CARJNA 

/\OUJSIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
EJEMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIAL ZAEA  

JUNTO AO MUNICIPIO DE MUCAMBO CE. 

2A1 1/2021 

E 96(359 

1 ripostas 

Infofr:içôes. sobre preços e nrcas 

- r cd te. 

 

Descrição 	 Qtn. 

Sebedouro/ 

kcrnri nec: Refrigerado: 	 cc 
PRESO O PRESSÃO 

COLUNA 
SIMPLES 

Vaio otai do Lance inicini 

Unidade 	Tipo 	Vaor lnic:a 	Valor Finai 	Marca 

Unidade 	UniMrio 	P1,3C.590000 966,590000  

R$ 966,59 	 Valor Total ao Lance Final 

RS 966,59 



Especificação dos documentos anexados 

Declaracao de atendimento às condições do Edital 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da 
habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de 

instrumentos convocatórios. 

Declaração de condição de ME-EPP 

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte. 



Ficha Técnica do licitante: 
Licitante 2 

Edital 0811.0112021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICIPIO DE MUCAMBO CE. do 
Órgão Promotor Mucambo/Ce 	 - 

Unidade Compradora 

Razão Social: 

CNPJ / CPF 

Telefone 

C;uocificação do Produto 

Data 

Prazo de validade da 
proposta 

Valor da Proposta 

Impostos 

ICMS 

• 
Informações Adicionais 

ES M ALTEC 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 
JUNTO AO MUNICIPIO DE MUCAMBO CE. 

24/11/2021 

60 dias 

R$ 1 .000,00 

Impostos 

Informações sobre preços e marcas 	 - 

Pudutu 	 Descrição 	 Qtd. 	Unidade 	Tipo 	Vaior Inicial 	Valor Final 	Marca 

Bebedouro! 	Bebedouro! 
Purificador 	Purificador 
Rofriqerado: 	Refrigerado: 	

1.00 	Unidade 	Unitário 	1.000,000000 1.000,000000 ESMALTEC 
PBESSAO 	PRËSSAO 
COLUNA 	 COLUNA 

SILIPE FS 

Valor Total do Lance Inicial 	 R$ 1.000,00 	 Valor Total do Lance Final 

R$ 1.000,00 



Especificação dos documentos anexados 

Declaracao de atendimento às condições do Edital 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitas da 
habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de 

instrumentos convocatórias. 

Declaração de condição de ME-EPP 

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte. 

. 

. 
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Ficha Técnica do licitante: 
Licitante 1 

Edital 0811.01/2021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICIPIO DE MUCAMBO CE. do 
órgão Promotor Mucambo/Ce 	 - 

Unidade Compradora 

Razão Social: 

CNPJ / CPF 

Telefone 

E-mail 

M ra 

speciticação do Produto 

Data 

Prazo de validade da 
proposta 

Valor da Proposta 

Impostos 

JCMS 

• IPI 

Informações Adicionais 

GOLDENTEC 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 
JUNTO AO MUNICIPIO DE MUCAMBO CE. 

24/11/2021 

60 dias 

RS 4.106,27 

mpostos 

Informações sobre preços e marcas 

Produto 	Descrição 
	

Qtd. 	Unidade 	Tipo 
	

Valor Inicia! 	Valor Final 	Marca 

1,00 	Unidade 	Unitário 4106,2/0000 4.106,270000 GOLDENI LC Computador Computador 
[)eskto (Dcsktop43ãsico): 

Especificação 
Especificação mínima: que esteja 
mínima: que em linha de 
esteja em linha produção pelo 
de produção fabricante. 
pelo fabricante. Computador desktop 
Cunqiutador com processador no 
desktop com mínimo que possua 
prccc'sndor no no minimo 4 
minimo que Núcleos, 8 thereads 
possua 110 e frequência de 3.0 



mínimo 4 
	

GHz; possuir 1 disco 

. 

. 

Núcleos, 8 
thereads e 
frequoncia de 
3.0 GHz; 
possuir 1 disco 
rígido de 1 TB 
CL) SSD 240 
GB, memória 
RAM de 8 GB, 
oro 2 módulos 
i d õnt ic 

rígido de 1 TB ou 
SSD 240 GB, 
memória RAM de 8 
GB, cm 2 módulos 
idânticos de 4 GB 
cada, do tipo 
SDRAM ddr4 2,133 
MHz ou superior, 
operando em 
modalidade dual 
CHANNEL. A placa 
principal deve ter 
arquitetura ATX, 
MICROATX, BTX ou 
M IC ROBTX, 
conforme padrões 
estabelecidos e 
divulgados no sítio 
www. fo rm facto rs .0 rg, 
organismo que 
define os padrões 
existentes. Possuir 
pelo menos 1 sInt 
PCI-EXPRESS 2.0 
x16 ou superior. 
Possuir sistema de 
detecção de intrusão 
de chassis, com 
acionador instalado 
no gabinete. O 
adaptador de vídeo 
integrado deverá ser 
no nhiflino de 1 GB 
de memória. Possuir 
suporte ao 
MICROSOFT 
DIRECTX 10.1 ou 
superior. Suportar 
monitor estendido. 
Possuir no mínimo 2 
saidas de vidoo. 
sendo pelo menos 1 
digital do tipo HDMI, 
display PORT ou 
DVI. Unidade 
combinada de 
gravação do disco 
ótico CD. DVD mm. 
teclado USI3, 
ôHNT2, 107 fedor: 
com fio e mouso 
USB, 800 DPI, 2 
botões, scroll com 
fio. Monitor de LED 
19 polegadas 
(widescreen 16:9). 
Interfaces de rede 
10/100/1000 e WIPI 
padrão IFEE 80211 
h/g/n. Sistema 
operacional Windows 
10 pro (64 bits). 
Fonte compatível e 
que suporte toda a 
contiquração exigida 
no item. Gabinete e 
periféricos deverão 
funcionar na vertical 
ou horizontal. Todos 
os equipamentos 
ofertados (gabinete, 
teclado, mOUSC e 
monitor) devem 



possuir graaaçoes 

neutras das cores 
branca, preta ou 
cinza, e manter o 
mesmo padrão de 
cor. Todos os 
componentes do 
produto deverão ser 
nOVOS, sem LISO, 

reforma ou 
roco n d cio na monto. 
Garantia de 12 
meses. 

Valor Total do Lance Inicial 	 R$ 4.106,27 

R$ 4.106,27 

IIIi9) 

Valor Total do Lance Final 

Especificação dos documentos anexados 

1 Declaracao de atendimento às condições do Edital 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da 
habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de 

instrumentos convocatórios. 

Declaração de condição de ME-EPP 

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte. 

. 



Ficha Técnica do licitante: 
Licitante 2 

Edital 0811.0112021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICIPIO DE MUCAMBO CE. do 
Orgão Promotor Mucambo/Ce 	 - 

Unidade Compradora 

• Razão Social: 

CNPJ / CPF 

Telefone 

E-mail 

rv'iarca 

Especificação do Produto 

Data 

Prazo de validade da 
proposta 

Valor da Proposta 

Impostos 

ICMS 

• ipi 

nformações Adicionais 

BRAZILPC 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 
JUNTO AO MUNICIPIO DE MUCAMBO CE. 

24/11/2021 

60 dias 

R$ 4.500,00 

Impostos 

Informações sobre preços e marcas 

Produto 	 Descrição 

Computador Computador 
(Desktop- (Desktop-Básico): 
Búsico): Especificação 
Especificação mínima: que esteja 
minrna: que em linha do produção 
estcjcer linha polo fabricante. 
de 	rndiição pelo Computador desktop 
fabricante, com processador no 
Computador mínimo que possua 
desktop com no mínimo 4 
processador no Núcleos, 8 thereads 
mínimo que e frequência de 30 
possua no GHz; possuir 1 disco 

Qtd. 	Unidade 	Tipo 	Valor Inicial 	Valor Final 	Marca 

1,00 	Unidade 	Unitário 4.500.000000 4.500,000000 BRAZILPC 



mínimo 4 
	

rígido do 1 TB ou 

Núcleos, 8 
thercads o 
frequência de 3.0 
GHz, possuir 1 
disco rígido de 1 
18 ou SSD 240 
GB, memória 
RAM de 8 GB, 
em 2 módulos 
idônhc 

SSD 240 GB, 
memória RAM de 8 
GB, em 2 módulos 
idênticos de 4 GB 
cada, do tipo SDRAM 
ddr4 2.133 MHz ou 
superior, operando 
em modalidade dual 
CHANNEL. A placa 
principal deve ler 
arquitetura AIX, 
MICROATX, BTX ou 
Ml C ROBTX, 
conforme padrões 
estabelecidos e 
divulgados no sítio 
www.forrnfactors.org , 
organismo que define 
os padrões 
existentes. Possuir 
pelo monos 1 siot 
PCI-EXPRESS 2.0 
x16 ou superior. 
Possuir sistema de 
detecção de intrusão 
de chassis, com 
acionador instalado 
no gabinete. O 
adaptador do video 
integrado deverá ser 
no mn nmmo de 1 GB 
de memória. Possuir 
suporte ao 
MICROSOFT 
DIRECTX 10.1 ou 
superior. Suportar 
monitor estendido. 
Possuir no mínimo 2 
saídas de vídeo, 
sendo pelo menos 1 
digital do tipo HDMI, 
display IOPT ou 
DVI. Unidade 
combinada de 
gravação de disco 
ótico CD, DVD rem. 
Feclado USB, 
ABN12, 107 teclas 
com fio o rnousc: 
USE3, 800 DPI, 2 
botões, scrof com 
fio. Monitor de LED 
19 polegadas 
(widescreen 16:9). 
Interfaces do rede 
10/100/1000 e WIFI 
padrão IEEE 802.11 
h/g/rm. Sistema 
operacional Windows 
10 pro (64 hits). 
Fonte compatível e 
que suporte toda a 
configuração exigida 
no item. Gabinete e 
perifóricos deverão 
funcmonar na vcrtca 
ou horizontal. Todos 
os equipamentos 
ofertados (gabinete, 
teclado, mouso e 
monitor) devem 
possuir gradações 
neutras das cores 



Ljranca, preta ou 

cinza, e manter o 

mesmo padrão do 

cor. Todos os 
componentes do 

produto deverão ser 
novos, sem uso, 
reforma ou 

roca n d cio na me n to - 

Garantia de 12 
meses. 

Valor Total do Lance Inicial 	 R$ 4.500,00 

R$ 4.500,00 

iFLS 
- 

';_ 

Valor Total do Lance Final 

Especificação dos documentos anexados 

o Declaracao de atendimento às condições do Edital 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da 
habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de 

instrumentos convocatórios. 

Declaração de condição de ME-EPP 

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte. 



. 

Ficha Técnica do licitante: 
Licitante 1 

Edital 0811.0112021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICIPIO DE MUCAMBO CE. do 
órgão Promotor Mucambo/Ce 	 - 

Unidade Compradora 

Razão Social: 

CNPJ / CPF 

Telefone 

E-mail 

M rc a 

Especificação do Produto 

Data 

Prazo de validade da 
proposta 

Valor da Proposta 

Impostos 

ICMS 

IPJ 

li-.formações Adicionais 

LEISTUNG/1-UFT5 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 
JUNTO AO MUNICIPIO DE MUCAMBO CE. 

23/11/2021 

60 dias 

R$ 60.000,00 

Impostos 

Informações sobre preços e marcas 

Produto 	 Descrição 
	

Qtd. Unidade 	Tipo 	Valor Inicial 	Valor Fina) 
	

Marca 

\/entlador Ventilador 
Pulmon r Pulmonar 
Pressomõtrico e Pressométrico e 
Volumétrico: Volumétrico: 
Ventilador Ventilador 
Pulmonar Pulmonar 
eletrônico eletrônico 
mcroprocessado microprocessado 
para pacientes para pacientes 
neonataís, neonatais, 
pediátricos e pediátricos e 
adultos. Possuir adultos. Possuir os 
os seguintes seguintes modos 

1,00 Unidade Unitário 60000,000000 60.000,000000 LEISTUNG/LUFT5 



modos de 
	

do ventilação ou 

ventilação ou 
modos 
ven til atórios 
compatíveis: 
Ventilação Com 
Volume 
Controlado 
Ventilação com 
Pressão  
Controlada: 
Je nt:l açã 

modos ventilatórios 
compatíveis: 
Ventilação com 
Volume 
Controlado; 
Ventilação com 
Pressão 
Controlada; 
Ventilação 
Mandatária 
Intermitente 
Si n cro n i 7 ad a; 
Ventilação com 
suporte de 
pressão; Ventilação 
com suporte à 
volume; Ventilação 
com fluxo contínuo, 
ciciado a tempo e 
com pressão 
limitada, inclusive 
em SIMV ou modo 
volume garantido 
para pacientes 
neonatais; Terapia 
de Oxigênio de Alto 
FILIx0; Ventilação 
em dois níveis, 
Ventilação Não 
Invasiva, inclusive 
em Neonatal; 
Pressão Positiva 
Continua nas Vias 
Aéreas CPAP; 
Ventilação de Back 
up no mínimo nos 
modos 
espontâneos; 
Sistema de 
Controles: Possuir 
controle e ajuste 
para pelo menos 
os parâmetros com 
as faixas: Pressão 
controlada e 
pressão de suporte 
de no mínimo até 
60crnH20; Volume 
corrente de no 
mínimo entre 5 a 
2000 mi, 
Frequência  
respiratória do no 
mínimo até 100 
rpm; Tempo 
inspiratório de no 
mínimo entre 0,3 a 
5,0 segundos: 
PEEr' de no 
mínimo até 40 
cmH2O; 
Sensibilidade 
inspiratória por 
fluxo de no mínimo 
entre 0,5 a 2,0 1pm; 
Ajuste fluxo para 
Terapia de 
Oxigénio do Alto 
Fluxo de O a no 
mínimo 60 1/min; 
Fi02 de no mínimo 
21 a 100%. 
Sistema de 



IVlonitorizaçao: eIS 

colorida de no 
mínimo 12 
polegadas touch- 
screen 
Monitoração de 
volume por sensor 
proximal ou distal 
para pacientes 
neonatais e dista] 
para pacientes 
adultos; Principais 
parâmetros 
rnonitorados / 
caicu!ados: Volume 
corrente exalado, 
Volume corrente 
nspirado, pressac 
de pico, pressão de 
platô, PEEP, 
pressão média de 
vias aéreas. 
lrecluência 
.respiratória total e 
espontânea, 

. Tempo inspiratório, 
Tempo expiratõrio, 
Fi02 com 
rnonitoração por 
sensor 
paramagnótico ou 
ultrassónico OU 

qalvonico, relação 
l:E, resistência, 
com pia cã nci a, 
pressão de oclusão 
o auic) PEEP. 
Apresentação de 
curvas pressão x 
tempo. flUXO X 

tampo. volume x 
tempo, loops 
pressão x volume, 
fluxo x volume e 
fluxo/pressão; 
apresentação de 
gráíicos com as 
tendências de no 
mínimo 60 horas 
para PEEP, 
com piacên eia, 
frequência 

S p ía te riu, 
pressão máxima de 
via nem eu (pico, 
pico de fluxo 
inspiratorio, volume 
minuto, constante 
de tempo 
oxpiratõrmo, 
concentração de 
oxigénio, pressão 
média de via 
aérea, ensaio do 
respiração 
espontâneo, índice 
de stress e volume 
oxpratório. 
Sistema do 
Alari nos com peio 
menos: Alarmes de 
alta e 
presseo 
iflspii atona, alta e 



naixo volume 

minuto, frequência 
respiratória, 
alta/baixa Fi02, 
apneia, pressão de 
02 baixa, pressão 
de ar baixa, falha aS.. 
no fornecimento de 
gás, falta de RUI 

energia, baixa 
C 

carga da bateria e 
para ventilador 
sem condição para 
funcionar, ou 
similar. Recurso de 
nobulização 
incorporado ao 
equipamento sem 
alteração da F102 
ajustada; Tecla 
para pausa manual 
inspiratória e 
expiratoria. 
Armazenar na 
memória os últimos 

. parâmetros 
ajustados 	Bateria 
interna 
recarregável com 
autonomia de no 
mínimo 30 minutos. 
O Ventilador 
deverá continuar 
ventilando o 
paciente mesmo 
com a falta de um 
dos gases em caso 
de emergência e 
alarmar indicando 
o gás taltante. 
Acompanhar no 
niirimo os 
acessórios: 
Um id i ficador 
aquecido, .Jarra 
Térmica, Braço 

. articulado, 
Pedestal com 
modi7ios, Circuito 
paciente 
ped iátrico/ad u lto. 
Circuito paciente 
neo natal/pedi át ri Co, 

válvula de 
exalação,  
Mangueiras para 
conexão de 
oxigénio e ar 
comprimido. 
Atendimento às 
normas: NOR EC 
60601-1; NOR IEC 
606C1 -1-2 -, Grau de 
proteção 1p21. 

Valor Total do Lance Iniciai R$ 60.000,00 	 Valor Total do Lance Final 

RS 60.000,00 

Especificação dos documentos anexados 



Declaracao de atendimento às condições do Edital 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da 
habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de 

instrumentos convocatórios. 

Declaração de condição de ME-EPP 



~~w 
Ficha Técnica do licitante: 
Licitante 2 

Edital 0811.0112021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICIPIO DE MUCAMBO CE. do Órgão 
Promotor Mucambo/Ce 

Unidade Compradora 

Razão Social: 

CNPJ / CPF 

Tdefone 

Es:'iicação do Produto 

El a ta 

23 izzi de vaidade da 
proposta 

Vac 

 

d<z Proposta 

I CM S 

nforniações Adicionais  

Magnamed/Fleximag Max 500 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EFv1 SAUDE JUNTO AO 
MUNICIPIO DE MUCAMBO CE. 

24/11/2021 

60 dias 

R$ 94.300,00 

Impostos 

informações sobre preços e marcas 

Produto 	 Descrição 
	

Qtd. Unidade 	Tipo 	Valor Inicial 	Valor Final 
	

Marca 

Ventilador Ventilador 
'ulmonar Pulmonar 

Presson iótr;co e Pressométrico e 
Voi u mólnco Vol urnetrico: 
Ventilador Ventilador 
Pulmonar Pulmonar 
eletrônico eletrônico 
rnicroprocessado micmoprocessado 
para pacientes para pacientes 
neonatais noonatais, 
poriatricos o pediátricos o 
adultos. Possuir adultos. Possuir os 
os sequintes seguintes modos 
nodos de de ventilação ou 

100 Unidade Unitário 94.300000000 94.300,000000 Magnamed/Fleximag 
Max 500 



ventilação ou 	modos ventilatários 

modos 
ve ii tua tórios 
compatíveis= 
Ventilação com 
\Iolunic 
Controlado; 
Ventilação com 
Pressão 
Controlada; 
Ventilaçã 

. 

. 

compatíveis: 
Ventilação com 
Volume 
Controlado; 
Ventilação com 
Pressão 
Controlada; 
Ventilação 
Mandatória 
Intermitente 
Sincronizada; 
Ventilação com 
suporte de 
pressão; Ventilação 
com suporte à 
volume; Ventilação 
com fluxo continuo, 
ciciado a tempo e 
com pressão 
limitada, inclusivo 
em SIMV DLI modo 
volume garantido 
para pacientes 
neonatais; Terapia 
de Oxigénio de Alto 
Fluxo; Ventilação 
em dois níveis, 
Ventilação Não 
invasiva, inclusive 
oro Neonatal; 
Pressão Positiva 
Continua nas Vias 
Aéreas - CPAP; 
Ventilação de Back 
up no mínimo nos 
nodos 

espontâneos; 
Sistema de 
Controles: Possuir 
controlo e ajuste 
para pelo menos 
os parâmetros com 
as faixas: Pressão 
controlada e 
pressão de suporte 
de no mínimo até 
60cm1120; Volume 
corrente de no 
mínimo entre 5 a 
2000 ml; 
Frequência 
respiratória de no 
mínimo até 100 
rpm; Tempo 
inspiratório de no 
mínimo entre 0,3 a 
5,0 segundos; 
PEEP de no 
minimo até 40 
cm F12 0:  
Sensibilidade 
inspiratória por 
fluxo de no minimo 
entre 0,5 a 2,0 1pm; 
Ajuste fluxo para 
!erapia de 
Oxigênio de Alto 
Fluxo de O a no 
mínimo 60 1/mio; 
Fi02 de no mínimo 
21 a 100% .  

Sistema do 
Moriitorizaçâc Tóla 
colorida de no 



minimo 12 

polegadas tOLICh 
screen; 
MonitoraçPio de 
volume por sensor 
proximal ou dista[ 
para pacientes 
neonatais o distal 
para pacientes 
adultos; Principais 
parárnetros 
monitorados / 
calculados: Volume 
corrente exalado, 
Volume corrente 
inspirado pressão 
do pico, pressão de 
platã, PEER, 
pressão média de-
vias aéreas, 
frequência  
respiratória total e 
OS 0 ri tã n e a, 
Jémpo inspiralóno, 
[empo expiratõrio, 

. 	 [i02 com 
moniroração por 
sensor 
paramagnético ou 
ultrassõnico DLI 

qalvãnico, relação 
l:F., rusisténcia, 
co o pi o cô n cia, 

ressoo de oclusão 
LI OLUO PE.-P. 
Apresentação de 
curvas pressão x 
tempo fluxo x 
tempo, volume x 
tempo. loops 
pressão x volume, 
fluxo x volume e 
fluxo/pressão; 
apresentação de 
gráficos com as 
tendências de no 
ninirno 60 horas 

. 	 para PEEP, 
com p!aCêflci a 
[e q u é ncia 
respiratória 
pressão máxima de 
via aérea (pico). 
pico de fluxo 
ospiratr!o, volume 
minuto, constante 
do tempo 
oxp:ratório, 
(;cncentração de 
oxigénio, pressão 
média de via 
aérea, ensaio de 
respiração 
espontânea, índice 
de stress e volu rue 
expiratõno. 
Sistema de 
Alarmes COO' pelo 
nonos: Alarmas de 
oIto e baixo 

es s ão 
inspiratãria. alto e 
baixo volume 
minuto, frequénca 
respiratório. 



alta/baixa H02, 

apneia, pressão de 
02 baixa, pressão 
de ar baixa, falha 
no fomecmento do 
gás, falta do 
energia, baixa 
carga da bateria e 
para ventilador 
sem condição para 
funcionar, ou 
similar. Recurso de 
nebulização 
incorporado ao 
equipamento sem 
alteração da F102 
ajustada: Tecla 
para pausa manual 
inspiratória e 
expiratória. 
Artnaienar na 
memória os últimos 
parâmetros 
ajustados: Bateria 
interna 

. 	 recarregável com 
autonomia de no 
mín:mo 30 minutos. 
O \/enLlador 
deverá continuar 
ventilando o 
pucente mesmo 
com a falta de uni 
dos gases em caso 
do emergência e 
alarmar indicando 
o gás laltante. 
fcornpanhar no 
mínimo os 
acessórios: 
Li mid ificador 
aquecido, Jarra 
Térmica. Braço 
articulado 
Pedestal com 
rodizos. Circ.ito 
pa Oe a te 

. 	 pediátrico/adulto. 
C:rcuito paciento 
noonatal/oediátrico, 
válvula de 
exalação. 
Mangueiras para 
conexão de 
oxigênio e ar 
comprimido. 
Atendimento às 
normas. NBR Ff1 
00601-1: NBR IEC 
606011-2: Grau de 
proteção P21. 

Valor Total do Lance Inicial 	 R$ 94.300,00 

R$ 91.300,00 

Especificação dos documentos anexados 

Declaracao de atendimento às condições do Edital 

( 

F  

RUB ICA 

P A 

Valor Total do Lance Final 



Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da 
habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos 

convocatórios. 

Declaração de condição de ME-EPP 

. 

. 



Ficha Técnica do licitante: 
Licitante 3 

Edital 0811.0112021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICIPIO DE MUCAMBO CE. do 
órgão Promotor MucambolCc 

Unidade Compradora 

Razão Socia: 

CNPJ / CPF 

íeIefoMo 

Mairc 

Espocfcaçáo do Produto 

['ata 

re validade da 
p r o pos Id 

Valor da Proposta 

Impostos 

ICMS 

Infco mações 	.dcionais 

KTK SERVO CARMEL 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 
JUNTO AO MUNICIPIO DE MUCAMBO CE. 

24/11/2021 

60 dias 

RS 94300,00 

Impostos 

Informações sobre preços e marcas 

Qtd. 	Unidade 	Tipo 	Valor Inicial 	Valor Final 	Marca 

1,00 	Unidade 	Unitário 94.300,000000 94.300,000000 	KTK 
SERVO 

CARM EL 

Produto 	 Descrição 

\Jcntlodor Ventilador Pulmonar 
Pulrrirnr Pressomótrico e 

i'rcsso 	co o Volumétrico: 
Voftimàtnco: Ventilador Pulmonar 
VnliIadcy eletrônico 

000 o icroprocessa do 
eletronico para pacientes 
riucroprccessado neonatais, 

O 	)OCiOfltOS podiÁtricos e 
adultos. Possuir OS 

pcdctricos e seguintes modos dc 
au oitos 	Possuir ventilação OU 

os seguintes modos ventilatõrios 



nrdns (lO 
	 com pai 'io is: 

. 

','OrllllÇO() OU 

nodos 
von P0 tor: os 
00(011)01 ivcis: 
Veritilaçao com 
Volume 
Controlado; 
Ventilação com 
Pressão 
Coo t rol da 
Jenti laça 

Ventilação com 
Volume Controlado; 
Ventilação com 
Pressão Controlada; 
Ventilação 
Mandatária 
Intermitente 
Sincronizada; 
Ventilação com 
suporte de pressão; 
Ventilação com 
suporto à volume; 
Ventilação coro 
fluxo contínuo, 
cc:ado a tenipo o 
cori pressão 
limitada, inclusive 
em SIMV ou modo 
volume garantido 
pnii pacientes 
neonatais; Terapia 
(lo (éx'génio :10 Alto 
Fluxo: Ventilação 
em dois niveis, 
Ventilação Não 
Invasiva, inclusive 
em Neonatal; 
Pressão Positiva 
Contínua nas Vias 
Aéreas - CPAP: 
Ventilação de Pack 
up no minimo nos 
modos 
osp o n PIno os: 
SiStiOli)) de 
Controles: Possuir 
controlo e ajuste 
pura pelo menos os 
puràrnetros com as 
faixas: Pressão 
controlada (1 

preSSão de suporte 
de no roirlimu até 
FPr:ml 125: \!oli:mn 
corrente de rio 
mínimo entre 5 a 
2000 rol. Frequência 
respiratória rio no 
mínimo até 100 
rpm: Tempo 
inspiratório de no 
roininlo entre 0,3 a 
5,0 segundos: 
PEEP de no mínimo 
até 40 cml 120: 
Sen si hi 1 idade 
nsp;r atóriu por fluxo 

de flO in rumo entre 
0.5 a 2,0 1pm; Ajusto 
fluxo para lérapia 
de ÔXi9Õfl0 de Alto 
Fluxo de O a no 
mínimo 60 1/mio: 
1-02 de flO mínimo 
21 a 100`/,_Siu:cmna 
do Monitori,:açãu 
1'ol colorido de no 
roinimo 12 
polegadas toLich-

screen: Monitoração 
dc volume por 
sunsor proxírna! Co 

distril para 



pacientes neonatais 

. 

. 

e distal para 
pacientes adultos; 
Principais 
pa rã me tros 
monitorados / 
calculados: Volume 
corrente exalado, 
Volume corrente 
inspirado, pressão 
de pico, pressão de 
platõ, PEEP, 
pressão média de 
vias aéreas, 
frequência 
respiratória total o 
(;spoatãnea, Tempo 
inspiratório, Tempo 
expiratório, Fi02 
com monitoraçao 
por sensor 
pararnagnético ou 
ultrassôn:co ou 
riaivanon mlação 

11 	resstãncia, 
complacência, 
prnnuir dc rol:rsãn 
e auto PE[-F), 
Apresentação (lo 
curvas pressão x 
tempo, fluxo x 
tnn go. volume x 
terupo, loops 
pressão x voicrue, 
IIUÂO x volume o 
fIo xo/p ressoo: 
apresentação de 
gráficos com as 
tendências de nu 
ci Mimo (30 hora 
para °F[P, 
complacência,  
frequência 
e'spiratória, pressão 

máxima de via 
aérea (pico), pco de 
Luxo limpa a;oro. 
vuiu 10 i T 100(0, 

constante de tempo 
expirotório, 
concentração (la 
oxigênio, pressão 
média do via aeren, 
ensaio de 
ruspirrçac) 
(;spOutOi000, inIjícC 

de stross e volume 
expiratório. Sistema 
de Alarmes cern 
pelo menos: 
Alarmes de alta e 
buix oressão 
inspiratório, alto e 
baixo volume 
riiriuto, frcqu(ncie 
respirafória. 
alta/baixa F:02. 
apneia, pressão de 
02 baixa, pressão 
de ar baixo, falha rio 
fornecimento de 
pus falta de 
energia, baIxa carga 
ao bateria e paira 

40 DE 

F IS 



ventilacor Sura 

condição para 
funcionar, ou similar. 
Recurso de 
n e b u iLação 
incorporado ao 
equipamento sem 
alteração da P102 
ajustada; Tecla para 
pausa manual 
inspiratória e 
oxpiratõria. 
Armazenar na 
memória os Últimos 
parâmetros 
ajustados; Bateria 
interna recarregável 
com autonomia de 
no minimo 30 
mnUtOS. 0 
Ventilador deverá 
continuar ventilando 
o paciente mesmo 
com a falia de um 
dos gases em caso 
de,  emergência e 
alarmar indicando o 
gás [altania. 
Acompanhar no 
minimo os 
ecos só rios: 
timidificador 
aquecido. Jarra 
Térmica. Braço 
a rtcnle :io. Pedestal 
com rodí7ios, 
C:rcuito paciente 
pediátrico/adulto,  
Circuito paciente 
neonatal/pediátrico, 
válvula do exalação. 
Mangueiras para 
conexão de 
oxigênio e ar 
com p rim do. 
Atendimento Vs 

• 	 normas: NBR lFC 
60601-1; NBR lEC 
60601-1-2: Grau de 
proteção 1 1 3 21 

Valor Total do Lance Inicial 	 RS 91.300,00 

R$ 94.300,00 

( FLSr 

Rua A 

0C A 

Valor Total do Lance Final 

Especificação dos documentos anexados 

Declaracao de atendimento às condições do Edital 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da 
habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de 

instrumentos convocatórios. 

Declaração de condição de ME-EPP 



Deciaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte. 

FIS 

RUB CA 

o 



Ficha Técnica do licitante: 
Licitante 4 

Ed:J 1 1. 0 1/202i AQUIS!ÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA 
SAUDE JUNTO AO MUNCIPIO DE MUCAM[30 CE. do 

Oro romotor Mucambo/Ce 

u.Lt 'LJlJ 	 c 

. kdL.10 ocia: 

r! 

Telefone 

E-maif 

Ernicço do Produto 

uJü Ja 

i íO pOS L 

cr c 1-> roposta 

i M S 

IPI 

li íorrndÇõeS Adicionais 

TKT 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 
JUNTO AO MUNICIPIO DE MUCAMBO CL 

24/11/2021 

60 dias 

PS 1000ft00 

mpostos 

níormações sobre preços e marcas 

Produto 	 Descrição 
	

Qtd. 	Unidade 	Tipo 
	

Valor Inicial 	Valor Final 	Marca 

1,00 	Unidade 	Unitário 	100.000,000000 100.000,000000 	1K1 ViI:.:mor \JQ 	li'ador PuIrnOnir 
Rimn nin Prcssornõtrico e 
'russo nutriso e Volumétrico: 

P'oiiirnctíico: Ventilador PIIIOIC)ar 

\Jcntilador oletrõnico 
Pulmonar mnicroprocossado 

ftdrOflF(fl para pacio 'lOS 

mn icroprocessa do noonatals, 
para 	iuioituS pediátricos <i 
iieonatnis. adultos. Possuir OS 

cdsétrv es o seguintes rïiodos do 
adUdos. Possuir ventilação ou modos 
os suga atos vontilatórios 



modos de 	 compatíveis: 

ventilação ou 
modos 
venti Iató rios 
com pa vc is: 
Ventilação com 
Volume 
Controlado; 
Ventilação com 
Pressão 
Control cida; 
Venti 1 açã 

. 

. 

Ventilação com 
Volume Controlado; 
Ventilação com 
Pressão Controlada; 
Ventilação 
Mandatária 
Intermitente 
Sincronizada; 
Ventilação com 
suporte do pressão; 
Ventilação com 
suporte à volume; 
Ventilação com fluxo 
contínuo, ciciado a 
tempo e com 
pressão limitada, 
inclusive em SIMV 
ou modo volume 
garantido para 
pacientes neonatais, 
Terapia de Oxigénio 
de Alto Fluxo; 
Ventilação em dois 
níveis. Ventilação 
Não Invasiva, 
inclusive em 
Neonatal; Pressão 
Positiva Contínua 
nas Vias Aéreas - 
CPAP; Ventilação de 
[3ack up no mínimo 
nos modos 
espontâneos, 
Sistema de 
Controles: Possuir 
controle o ajuste 
para pelo menos os 
parãmctros com as 
faixrms: Pressão 
controlada o 

cio 
de no mínimo até 
60crnl 120; Volume 
corrente de no 
mínimo entre 5 a 
2000 ml; Frequência 
respiratória de no 
mínimo até 100 rpm; 
Tempo inspiratório 
de no mínimo entro 
0,3 a 5,0 segundos; 
PEEP de no mírumo 
até 40 cmH20; 
Sensibilidade 
inspiratõria poi ,  fluxo 
de no mínimo entre 
0,5 a 2,0 1pm; Ajusto 
fluxo para ierapia 
cio Oxigénio de Alto 
F- ILIXO de O a no 
mínimo 60 1/mín: 
Fi02 do no mínimo 
21 a 100%. Sistema 
de Monitorização: 
Tela colorida de no 
mínimo 12 
polegadas touch-
screon; Monitoração 
de volume por 
sensor proximai ou 
dislal para pacientes 
noonatais o disial 
para pacientes 

DE 

FOi ICA 



ac1uItos Principais 

. 

. 

parâmetros 
monitorados / 
calculados: Volume 
corrente exalado, 
Volume corrente 
inspirado, pressão 
de pico, pressão de 
plató, PEEP, 
pressão média de 
vias aéreas, 
frequência 
respiratória total e 
espontânea, Tempo 
inspiratório, Tempo 
expiratõrio, Fi02 
com monitoraçâo 
por sensor 
paramagnético ou 
ultrassônico ou 
galvânico, relação 
IA- , resistência, 
complacência, 
pressão de OCILISãO 

e auto PEEP. 
Apresentação de 
curvas pressão x 
tcmpo, fluxo x 
tempo, volume x 
tempo, loops 
pressão x volume, 
fluxo x volume e 
fluxo/pressão 
apresentação de 
gráficos com as 
tendências de no 
mínimo 60 horas 
para PEEP, 
complacência, 
freq u é o cia 
respiratória, pressão 
máxima de via 
aérea (pico), pico de 
fluxo inspiratório, 
volume minuto, 
constante de tempo 
oxpiratório, 
concentração dc 
oxigênio, pressão 
média de via aéreo, 
ensaio de 
respiração 
espontânea, índice 
do stress e volume 
expiratõrio. Sistema 
de Alarmes com 
pelo menos: 
Alarmes de alta e 
baixa pressão 
inspiratória, alto e 
baixo volume 
minuto, frequência 
respiratória, 
alta/baixa Fi02, 
apneia, pressão 00 

02 baixa, pressão 
de ar baixa, ralha no 
fornecimento de 
gas, faita do 
01101gb. baixa carga 
da bateria e para 
ventilador sem 
condição para 
funcionar. ou similar 



ecurso cio 

nebulização 
incorporado ao 
equipamento som 
alteração da F102 
ajustada; Tecla para 
pausa manual 
inspiratória e 
expiratória. 
Armazenar na 
memória os últimos 
parâmetros 
ajustados; Bateria 
interna recarrogávol 
com autonomia de 
no mínimo 30 
minutos O 
Ventilador deverá 
continuar ventilando 
o paciente mesmo 
com a falta de um 
dos gases em caso 
de emergência e 
alarmar indicando o 
gás faltante. 

. 	 Acompanhar no 
minirno os 
acessórios: 
Urnidificador 
aquecido, Jarra 
lómiica, Braço 
articulado. Pedestal 
com rodizios, 
Circuito paciente 
pediãt:ico/adulto, 
Circuito paciento 
neonatal/pediátrice, 
válvula de exalação 
Mangueiras para 
conexão de oxigênio 
e ar comprimido. 
Atendimento ás 
normas: NBR IFC 
606011; NBR ILC 
606011-2: Grau de 
proteção 1P21. 

S Valor Total do Lance Inicial 

UCA 

R$ 100.000,00 
	

Valor Total do Lance Final 

RS 100.000,00 

Especificação dos documentos anexados 

Declaracao de atendimento às condições do Edital 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da 
habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de 

instrumentos convocatórios. 

Declaração de condição de ME-EPP 

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de 
Peaueno Porte. 



Ficha Técnica do licitante: 
Licitante 1 

Edital 0811.0112021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICIPIO DE MUCAMBO CE. do 
órgão Promotor Mucambo/Ce 	 - 

Unidade Compradora 

Razão Social: • 
CNPJ / CPF 

Telefone 

E-mail 

Marca 

Especiticação do Produto 

Data 

Prazo de validade da 
proposta 

Valor da Proposta 

Impostos 

ICMS 

• 
Informações Adicionais 

NOBRE AÇO 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 
JUNTO AO MUNICIPIO DE MUCAMBO CE. 

24/11/2021 

60 dias 

RS 565,76 

Impostos 

Informações sobre preços e marcas 

Produto 
- 

Descrição 	 Qtd 	
Valor

. 	Unidade 	Tipo 	 Valor Final 	Marca 
Inicial 

Estante: material de Estante: material de 
onfecço!capacrlade confecção/capacidade,  

(las das 	 1,00 	Unidade 	Unitdrio 	565,760000 	565,760000 	
NOBRE 

prateleiras/reforço, AÇO prateleiras/reforço, 
aço/ferro pintado/de aço/ferro pintado/de 

Qi a 200 kg/possui 101 a 200 kg/possLli 

Valor Total do Lance Inicial 	 R$ 565,76 	 Valor Total do Lance Final 

R$ 565,76 



Especificação dos documentos anexados 

Declaracao de atendimento às condições do Edital 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da 
habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de 

instrumentos convocatórios. 

Declaração de condição de ME-EPP 

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte. 



rF )  
81i6 ICA 

Ficha Técnica do licitante: 
Licitante 2 

Edita! 0811.01/2021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICIPIO DE MUCAMBO CE. do 
Órgão Promotor Mucambo/Ce 	 - 

!ridacie 

 

Compradora 

Razio Social: 

CNPJ/CPF 

Telefone 

EmaH 

Marca 

Especificação do Produto 

Data 

Prazo de validade da 
proposta 

Valor da Proposta 

impostos 

1CM S 

IPI 

informações Adicionais 

D M 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 
JUNTO AO MUNICIPIO DE MUCAMBO CE. 

24/11/2021 

60 dias 

R$ 566,00 

Impostos 

Informações sobre preços e marcas 

Produto 	 Descrição 	 Qtd. 	Unidade 	Tipo 	
Valor 
Inicial 

Valor Final Marca 

Lslaiite: material de 	Estante: material de 
confeccao/capacidade confecção/capacidade 

das 	 das 
prateleiras/reforço, 	prateleiras/reforço, 	

1,00 	Unidade 	Unitário 	566,000000 566,000000 	UM 

aço/ferro pintado/de 	aço/forro pintado/do 

101 a 200 kg/possui 	101 a 200 kg/possui 

Valor Total do Lance Inicial 	 R$ 566,00 	 Valor Total do Lance Final 

R$ 566,00 



. 

Dt 

Especificação dos documentos anexados 	 FLS 
	IP 

Declaracao de atendimento as condições do Edital 	 - 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da 
habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de 

instrumentos convocatórios. 

Declaração de condição de ME-.EPP 



ROER 1 

Ficha Técnica do licitante: 
	 PCA 

Licitante 3 

Edital 0811.0112021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICIPIO DE MUCAMBO CE. do 
órgão Promotor Mucambo/Ce 

Unidade Compradora 

Razão Social: 

CNPJ/CPF 

Te 1 efo n e 

E-mal 

Marc 

E;pocihcação do Produto 

Data 

Prazo de validade da 
proposta 

Valor da Proposta 

Impostos 

ICMS 

• 
Informações Adicionais 

SETT 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 
JUNTO AO MUNICIPIO DE MUCAMBO CE. 

24/11/2021 

60 dias 

RS 600,00 

Impostos 

Ttformções sobre preços e marcas 

Produto 	 Descrição Qtd. 	Unidade 	Tipo 	
Valor 	

Valor Final Marca 
Inicial 

1,00 	Unidade 	Unitário 	600,000000 600,000000 SETT 

Estante: material de 
cnn fecçd nica pari á a de 
das 
prateleira s/retorc( 
aço/ferro pintado/de 
1 01 a 200 kg/possui 

Estante: material de 
confecção/capacidade 
das 
prateleiras/reforço. 
aço/ferro pintado/de 
101 a 200 kg/possui 

Valor Total do Lance Inicial 
	

R$ 600,00 	Valor Total do Lance Final 

R$ 600,00 



. 

Especificação dos documentos anexados 

Declaracao de atendimento às condições do Edital 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da 
habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de 

instrumentos convocatórios. 

Declaração de condição de ME-EPP 

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte. 

. 



De 

FL 

RURRI 

Ficha Técnica do licitante: 
Licitante 1 

Edital 0811.0112021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICIPIO DE MUCAMBO CE. do 
órgão Promotor Mucambo/Ce 

. 

Uidas. Compradora 

Rado Social: 

CNPJ / CPF 

Telefone 

E m ai 

Mama 

Espacificação do Produto 

Data 

Prazo e validade da 
p u o posta 

Vaior da Proposta 

Impostos 

1CM S 

IPI 

nformaçóes Adicionais  

FRICON 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 
JUNTO AO MUNICIPIO DE MUCAMBO CE. 

24/11/2021 

60 dias 

RS 5.000,00 

Impostos 

nfomações sobre preços e marcas 

Produto 	 Descrição 
	

Qtd. 	Unidade 	Tipo 	Valor Inicial 	Valor Final 	Marca 

roozer Herizonrd 	1 cozer horizontal 
	

5.00 	Unidade 	Unitário 	5.000,000000 5.000,000000 F-RICON 

500 iilros freo/er 	500 litros tractor 
com 

dSP PO 01.: 

superior. COIT1 02 
tanipas de chapa 
uu'u isolaritento 
ciii 	lt:rci)ui o 

eis 

anuvias. 
íJrair:ute externo 
pintado a pó e 

horizontal coro 
50) lItroS OU 

superior. com  02 
tampas de chapa 
com isolamento 
ccl poliurelano 
riqido coto 
doS md Iças 
b ai a neo a das - 
gabinete externo 
pintado a pó e 



interno em aço 
	

interno em aço 

qalvani/ado (com 
proteção 
crornatiada e 
cnn les 
arredondados e 
orado interna: 
puxadore 

galvanizado (com 
proteção 
cromati,ada e 
cantos 
arredondados e 
grade interna: 
puxadores 
anatômicos; 
possuir dreno 
frontal com tampa; 
gãs r134a, sistema 
de rodi7ios simples 
rotativos, duplo 
sistema de 
condensador, 
isolamento de 
poliuretano com 
minimo 58 mm de 
espessura. 
garantia mínima de 
01 ano contra 
corrosão, garantia 
de no mínimo 01 
ano no sistema de 
refrigeração. 
urrnostato 

alustàvel CiO dupla 

a(.00 , conservador 
e conqeador) 
exposle nc próprio 
freeter. tensão 220 
volts. garantia: 12 
(doze) inesos. 

n~'~ 
RLIB CA  OF 

Valor Total do Lance Inicial 	R$ 5.000,00 	 Valor Total do Lance Final 

F$ 5.00000 

Especificação dos documentos anexados 

o Declaracao de atendimento às condições do Edital 

Decitrarnos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da 
habihtaçào e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de 

instrumentos convocatórios. 

Declaração de condição de ME..EPP 

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte. 


