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EspecificaçãoNº Unid.Quantidade Valor Unitário Valor Total

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

MarcaLote

1 UN Usina Geradora de Oxigênio - com capacidade
mínima de produção de 2,5m3/h (dois vírgula
cinco metros cúbicos por hora) e no mínimo
9,00 m3 (nove metros cúbicos) de ar
comprimido medicinal, com concentração
mínima de 95% (noventa e cinco por cento) a
4,5Bar (quatro vírgula cinco BAR), sendo
composto por um compressor tipo parafuso,
com potência do motor elétrico de alto
rendimento de no mínimo 10 (dez) HP, trifásico,
380 V, devendo ter acoplamento direto das
engrenagens, com nível máximo de até 70
(setenta) decibéis, nível do óleo contaminante
de no mínimo 2 ppm (duas parte por milhão);
equipado com secador de ar comprimido, do
tipo por refrigeração e adsorção tipo dina dryer
S/R e tipo dina dryer S/A, devendo ser
compatível  com todos os componentes
principais, conexões e tubos de interconexão,
devendo ser construído em polímero termo
sensível, especial para oxigênio; equipado com
conjunto de filtros coalescentes compatíveis
com o equipamento; equipado com um
reservatório para oxigênio

170.000,0000 170.000,001,000 ___________1 - Usina geradora de oxigênio
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medicinal  com capacidade mínima de 410 L
(quatrocentos e dez litros); equipado com um
reservatório de ar comprimido de no mínimo
410 L (quatrocentos e dez litros); equipado com
um reservatório de ar medicinal de no mínimo
410 L (quatrocentos e dez litros); deverá ter um
sistema de análise da pureza do oxigênio, com
ponto de alarme instalado em painel e
acionamento  automático de válvula do
suprimento auxiliar de oxigênio, em caso de
queda de pureza, equipado com qualquer tipo
de comunicação on-line aos operadores;
deverá ser equipado com concentrador de
oxigênio, do tipo PSA (adsorção com
alternância de pressão), sendo com pressão de
entrada de ar de no mínimo 6,0 bar (seis
virgula zero bar) e com pressão de saída de
oxigênio de no  mínimo 4,0 (quatro virgula zero
bar), devendo ser constituído de no mínimo
dois vasos adsorvedores, contendo no mínimo
uma peneira molecular de alta performance,
devendo concentrar o oxigênio a no mínimo
95% (noventa e cinco por cento) de pureza
com a vazão mínima de 2,5m3/h (dois virgula
cinco metros cúbicos por hora).

2 UNI Central de Vácuo Clínico com vazão nominal
mínima de 19m3/hora (dezenove metros cúbico
por hora) e total de 38m3/hora (trinta e oito
metros cúbicos por hora) - equipada com no
mínimo com duas moto-bombas, sendo uma
principal e uma reserva, com principio de
compreensão a palheta lubrificada com
potência mínima de 01 hp (um hp) cada,
equipada com vácuostatos, vacuômetro, filtro
tipo Y, filtro particulado de sucção, válvulas de
esfera, válvula de retenção, motor trifásico
380V, painel elétrico compatível, comando de
partida compatível, reservatório de no mínimo
400 litros, revezamento de vácuo, com baixos
níveis de ruído e alta resistência.

50.000,0000 50.000,001,000 ___________1 - Usina geradora de oxigênio

3 UNI Compressor para enchimento de cilindros de
oxigênio, com vazão mínima de 3,00m3/h (três
metros cúbicos por hora), com pressão máxima
de 150 BAR (cento e cinqüenta bar) e potência

155.000,0000 155.000,001,000 ___________1 - Usina geradora de oxigênio
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mínima de 3hp (três hp) - tensão de operação
de 380V; deverá ser equipado com filtro para
partículas sólidas de no mínimo 20 (vinte)
microns na entrada, preferencialmente com
sistema de compressão com pistões
alternativos, preferencialmente com sistema de
refrigeração à água nos cabeçotes, camisas e
tubulações, deverá ser equipado com indicador
de temperatura no cabeçote, horímetro e
manômetro entrada, manômetro de 1° estágio
e manômetro de 2°estágio. Deverá ser
equipado com unidade para refrigeração de
oxigênio sob alta pressão com no mínimo as
seguintes características: capacidade para de
refrigeração de no mínimo 3.800 k/Cal, com
motor de no mínimo 2,2cv ou 3 hp, serpentinas
em aço inox, com conexões especificas e
termostato.

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 375.000,00

375.000,00Total Lote


