
ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO     

CNPJ:

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 25

C.E.P.:

11.481.782/0001-44

89178-000

-

Braço do Trombudo - SC

 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃO

Telefone:  47

 ANEXO   I

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  9/2018 - PR

14/2018

14/2018

28/08/2018

28/08/2018

Folha:  1/3

Item

1 2,000

Quantidade

UND

Unid

Secadora de roupa capacidade mínima de 

Especificação

________

Marca

2.255,7600

Preço Unit. Máximo

4.511,5200

Total Preço Máximo

10 Kg, na cor branca, tipo piso, com 

filltro, voltagem 220 V, Garantia 1 ano, 

ciclos de secagem, Programas de secagem, 

timer, luz indicativa de limpeza do 

filtro, abertura da tampa frontal, 

tecnologia passe fácil, potencia mínima 

de 2000 W. (22563)

2 2,000 UND Lavadora de roupa automática, lava, 

________

2.112,5700 4.225,1400

enxagua e centrifuga, capacidade de 15 

Kg, na cor branca, 220v, filtro pega 

fiapos, níveis de água extra baixo, 

baixo, médio e alto, entrada de água 

fria sem auto aquecimento, dispenser 

(sabão em pó, alvejante e amaciante), 

cesto de polipropileno (22564)

3 2,000 UND Cortina de ar, com dimensão (LxAxP) 

________

1.014,4600 2.028,9200

1500x250x220, na cor branca, 220v. 

(22565)

4 3,000 UND Aparelho ar condicionado 18.000 btus, 

________

2.767,8100 8.303,4300

split higth wall, inverter, 220 v, ciclo 

quente/frio, composto de duas unidades 

distintas: condensadora (externa) e 

evaporadora (interna), compressor 

rotativo, gás ecológico R410A, baixo 

nível de ruído (silencioso), controle 

remoto sem fio, filtro bacteriacida com 

etiqueta de eficiencia energia "A", na 

cor branca e garantia mínima de 1 ano. 

(22566)

5 3,000 UND Aparelho ar condicionado 24.000 btus, 

________

3.430,4000 10.291,2000

split higth wall, inverter, 220 v, ciclo 

quente/frio, composto de duas unidades 

distintas: condensadora (externa) e 

evaporadora (interna), compressor 

rotativo, gás ecológico R410A, baixo 

nível de ruído (silencioso), controle 

remoto sem fio, filtro bacteriacida com 

etiqueta de eficiencia energia "A", na 

cor branca e garantia mínima de 1 ano. 

(22567)

6 2,000 UND Carrinho de limpeza em polipropileno 

________

1.221,7500 2.443,5000

possui baldeespremedor com divisórias 

para sistema de 2 tipos de água, kit com 

mop´s líquido e pó, placa sinalizadora 
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piso molhado, pá mop e saco vinil. 

(22568)

7 5,000 UND Balde limpeza em polipropileno, com 

________

523,8900 2.619,4500

rodízios, no mínimo 30lts, balde com 

sistema de 2 águas com divisórias para 

mínimo 18 lts e mínimo 12 lts, com 

espremedor e um dreno de escoamento de 

água suja. (22569)

8 2,000 UND Poltrona para coleta de sangue, na cor 

________

2.041,1100 4.082,2200

(verde bebê ou azul) reclinável em até 

04 posições, encosto, assento e descansa 

pés estofados em espuma D23, mínimo de 

70mm de espessura, revestidos em courvil,

 encosto, braço e descnsa pés 

reclináveis, movimentos simult^neos do 

encosto e descansa pés comandados por 

meio de alavanca lateral, braçadeiras 

para coleta de sangue em aço inoxidável 

com capa estofada e com regulagem por 

meio de manípulos, c/concha para apio de 

braço, capacidade com no mínima de 110 

KG, dimensões deitada no mínimo de 1,

62x0,75x0,55 (CxLxA), sentada 0,95x0,

75x1,20(CxLxA) (22570)

9 1,000 UND Lavadora de alta pressão, 220v, motor 

________

680,5500 680,5500

universal pressão mínima de 1750 PSI , 

vazão máxima de 360l/h, potencia mínima 

de 1650 watts, acompanha pistla de alta 

pressão, com sistema slop, bico 

regulável que permite escolha jato 

concentrado ou leque, magueira de alta 

pressão com 5 metros, engate rápido, 

aplicador de detergente. (22571)

10 10,000 UND Cadeira giratória secretária executiva 

________

367,4100 3.674,1000

na cor preta, em couro ecológigo, tipo 

encosto com espuma 

injetadaanatomicamente com 45 mm de 

espessura, assento com espuma injetada 

anatomicamente com 50 mm de espessura, 

com mecanismo back sistem, sistema 

reclinador do encosto (SRE) que permite 

regulagem de altura do encosto 

automática através da catraca de 12 

posições, tipo de pistão a gás ( 

regulagem de altura da cadeira) base 

giratória com aranha de 5 hastes de aço 

carbono, injetada em polipropileno 

copolímetro com os seguintes tipos de 

regulagens ( altura do assento, altura 

do encosto, inclinação do encosto com 

travamento e altura do braço), tipo de 
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braço em SL em polipropileno com 7 

posições de regulagem de altura, 

rodízios com roda de 50mm de diâmetro. 

(22572)

(Valores expressos em Reais R$)

Total Máximo Geral:

42.860,0300


