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Fornecedor:
Endereço:
CNPJ:
E-mail:

Número:

Cidade:

Insc. Estadual:

UF:
Fone:

Validade da Proposta:60 dias
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item Sub.
Item

Qtde.

Unid.

Descrição

1

1,00

unid

Ar Condicionado Split 12000 BTUS.

2

1,00

unid

Bebedouro de galão com termostato para
controle da temperatura da água gelada.

3

1.000,00

unid

Confecção de canetas esferográficas de cor
Azul, personalizada com mensagem de
estimulo a realização de teste rápido.

4

2,00

unid

Tenda Pirâmidal Modelo 3,0 x 3,0m (9,0 m²),
com as seguintes descrições: Montagem rápida
semiautomática; Estrutura montada com
porcas travantes e lona da cobertura fixada na
estrutura com velcro; Estrutura de ferro
galvanizado especial, tratado com zinco
branco, pés de sustentação em formato
quadrado 25x25mm e travessas ovais
30x16mm, base de apoio dos pés em chapa de
ferro galvanizado; Quatro travas superiores de
segurança de aço temperado, para travamento
quando aberta; Quatro travas de aço
temperado para regulagem de altura; Pé direito
regulável a 1,85 e 2,15m; e, Tenda em PVC
(espessura 0,40mm, 100% poliéster de alta
tenacidade) com fechamento em PVC em três
lados (cor Vermelha).

Em,

____/____/______

Marca/Modelo

Valor
Unitário

Valor Total

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor
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Fornecedor:
Endereço:
CNPJ:
E-mail:

Número:

Cidade:

Insc. Estadual:

UF:
Fone:
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Item Sub.
Item
5

Qtde.
1,00

Em,

Unid.

Descrição

unid

Câmara de Conservação de Imunobiológicos,
Termolábeis e Hemoderivados, com no
mínimo, as seguintes características: nova,
vertical, construída em chapas de aço tratadas
quimicamente, para evitar processos de
corrosão, com revestimento de pintura epóxi
na cor branca, montada sobre chassi metálico e
sapatas niveladoras roscadas, Gabinete
Interno construído em polipropileno e com
quatro prateleiras em aramado, Iluminação
Interna através de lâmpada 10 watts, com
acionamento automático quando da abertura
da porta, homogeneizador de temperatura com
ventilação interna através de microventilador
para homogeneização da temperatura, com
desligamento do microventilador da abertura
da porta. Isolamento térmico em poliuratano
injetado, porta de vidro duplo com sistema
antiembaçante e vedação através de perfil
magnético, refrigeração através de compressor
hermético com circulação de gás ecológico R134 A isento de CFC, Degelo automático com
evaporação do condensado, painel de comando
tipo membrana, dotado de chave geral, fusíveis
de proteção e teclas soft-touch, termostato
eletrônico microprocessado com mostrador
digital de temperatura e dos parâmetros de
programação, sistema de travamento da
programação, sensores tipo NTC, sistema que
restabelece os parâmetros mesmo com
variação brusca da energia ou desligamento do
equipamento, Filtro contra ruídos
eletromagnéticos, Painel com indicações
visuais simultâneas para refrigeração; desvios

____/____/______
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Unitário
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CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL
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Marca/Modelo

Valor
Unitário

Valor Total

de temperatura; porta aberta; falta de energia
elétrica comercial; sistema de emergência em
atividade, equipada com dois sensores, sendo
um para leitura digital da temperatura, imerso
em solução de glicerol e outro ligado ao
sistema de segurança com atuação totalmente
independente; alarmes de temperatura abaixo
de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, falta
de energia elétrica, ambas com tecla de inibição
para si-lenciar o buzzer por 10 minutos, faixa
de trabalho entre 3,5°C a 5,5°C, com ponto
fixo em 4°C, Registrador de temperatura
eletrônico das temperaturas mínima e máximas
atingidas, acionadas através de um toque,
termostato instalado em paralelo ao
controlador eletrônico da câmara, assumindo
automaticamente o controle das funções de
comando do compressor de frio sempre que
houver falha no comando eletrônico, Sistema
automático que realiza ligações telefônicas via
central telefônica ou linha fixa direta, para até
três números sempre que o elemento alarmar
por temperatura CRÍTICA, Display LCD
com 4 sensores + data-logger + sistema de
emergência para falta de energia elétrica com
autonomia para 36 horas + phaselog,
Capacidade interna de 300 litros, dimensões
externas de 198 X 59,5 X 60 (cm),
funcionamento de 127/220 VOLTS 50/60 Hz,
produto registrado na ANVISA e com
certificado de boas práticas de fabricação.

Em,

____/____/______

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor
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Item Sub.
Item
6

Qtde.
6,00

Unid.

Descrição

unid

ELETROCARDIÓGRAFO
>MULTICANAL - LAUDO
INTERPRETATIVO
>Tela de LCD colorida touch screen com 12
canais simultâneos
>Touch Screen para fácil operação
>Acesso rápido para todos os menus
>Visualização do monitor em tempo real
>Memória interna para armazenar 120 exames
>Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato
A4
>Impressora térmica de alta resolução
>Economia de impressão, permite o uso de
bobina de fax
>-Interpretação do ECG e medidas complexas
>Interface para modem (transmissão e
recepção do ECG por fax)
>-Software permite visualizar / arquivar
/imprimir em papel comum / e-mail
>ECG de 12 canais com laudo interpretativo
>Simples operação com apenas uma tecla
> Impressão em papel A4
> Função grade para impressão em papel fax
comum
>Comunicação com computador.

Marca/Modelo

Valor
Unitário

Valor Total

TOTAL

Em,

____/____/______

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

