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EspecificaçãoNº Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

1 UNI Lavadora Ultrassônica - Equipamento, novo, sem uso, tipo
Lavadora Ultrassônica, com capacidade mínima igual ou
superior a 35 (trinta e cinco) litros,  microprocessada com
sistema de fluxo intermitente para lavagem de instrumentais
cirúrgicos canulados (material de laparoscopia e outros),
materiais médico hospitalares, odontológicos e
laboratoriais; que ofereça um processo automatizado para
a limpeza e que atenda as normas estabelecidas na RDC –
Resolução da Diretoria Colegiada n°. 15 de 15/03/2012;
com tensão de alimentação 220v ou bivolt; deverá ter o
gabinete construído, em qualquer tamanho compatível com
a capacidade,  em aço inox no mínimo AISI 304, possuir
isolação térmica para minimizar a perda de calor e o ruído
durante o processo; deverá ter tampa tipo basculante, que
deverá ser em aço inoxidável ou vidro temperado com
sistema de amortecimento tipo pistão a gás; deverá possuir
cuba com acabamento sanitário que deverão ser cuba e
cesto construídos aço inox no mínimo AISI 304, possuindo
obrigatoriamente cantos arredondados e polidos para que
se evite o acúmulo de resíduos; deverá ser equipada com
tela tipo touch screen, equipada com placa de comando
micro processada com tela touch screen, para que
possibilite acompanhar as etapas dos ciclos e programar as
funções de desgaseificação, temperatura de aquecimento,
tempo de limpeza, tempo Jet, dreno e enxágüe, todas as
funções através de apenas uma tela; deverá possuir  no
mínimo 05 (cinco) memórias para programação dos ciclos
de lavagem, podendo ser reprogramado centenas de ciclos
diferentes; deverá ser equipada com sistema de ultrassom
que deverá ser composto por no mínimo  12 (doze)
transdutores ultrassônicos PZT (canhões) com no mínimo
720W (setecentos e vinte) watts de potência, construído em
alumínio e dois anéis cerâmicos piezolétricos; deverá ter
sistema de transdutores compatíveis com o equipamento
para a garantia de cavitação necessária para limpeza
eficiente, validável através de testes Tipo SONO
CHECK/TEST; deverá ser equipada com sistema de
aquecimento com resistência tubular, que deverá ter o
aquecimento através de resistência elétrica tubular que
suporta altas temperaturas com ajuste programável de no
mínimo 35ºC a 65ºC; deverá ser equipada com sistema de
engate de materiais com  saídas para canulado, sendo
composto por no mínimo régua acoplada no cesto com no
mínimo 10 (dez) saídas que em composição com
adaptadores Y (luer lock), totalizam no mínimo 20 (vinte)
saídas; deverá acompanhar adaptadores de silicone para
cânulas de 1 (um) a 12 (doze) milímetros, que deverão se
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adaptar com uma leve pressão a qualquer tipo de material
canulado; deverá ser equipado com sistema tipo JET,
garantindo a possibilidade de limpeza interna de
instrumentais canulados (tubulares) ou materiais deste
gênero, através de uma bomba de recirculação; deverá ter
ajuste de fluxo pulsante de  0 (zero)  a 60 (sessenta)
segundos (programável de 5 (cinco) em 5 (cinco)
segundos), onde 0 (zero)  fica inativo e 60 (sessenta)
contínuo; deverá  possuir um  sistema de filtro equipado
com filtro de proteção para a bomba de recirculação
compatível com o equipamento;  deverá ser equipado com
sistema central de drenagem com alta vazão onde o
sistema de escoamento de solução centralizado na cuba
com filtro em tela de aço inox, deverá  permitir a rápida
drenagem sem retenção de resíduos; deverá possuir
sistema de abastecimento automático equipado com dois
sensores (máximo e mínimo) possibilitando a padronização
para  o volume de água na lavadora, mantendo sempre a
mesma quantidade, além de eliminar o risco do
equipamento funcionar abaixo do nível mínimo de água,
deverá ser equipada com sistema de drenagem automática
equipada com  uma válvula solenóide, devendo realizar  a
drenagem de forma automática; deverá ser equipada com
sistema de enxágüe automático que deverá realizar  após a
drenagem o enxágüe do material; deverá  possuir qualquer
tipo de sistema de ladrão;  deverá possuir cesto inoxidável,
tampa em aço inoxidável, filtr

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 27.900,00


