
 
  

O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus,  
se antecipa ao infeliz sem esperar que lhe estenda a mão.  

 

ANEXO I 
LISTA DE ITENS 

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS-DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA 
Nº 004/2017 – SCMCI 

LOTE 01 
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Mesa Cirúrgica Mecânica:  Base em formato de T construída em chapa de aço 1020 com no mínimo 6,5 mm de espessura, 

com revestimento em ABS, contra impactos e desinfetantes, com movimentação da base realizada através de rodízios. A 
fixação do equipamento deverá ser através de travamento das rodas retráteis acionadas por pedal, com sapatas de apoio de 
borracha para garantir maior fixação ao piso. Coluna de elevação composta por 04 colunas guias e 04 hastes guias de aço 
1045 com cromo duro retificado, sistema hidráulico acionado através de pedal. Revestimento da coluna em aço inoxidável. 
Chassi do tampo fabricado em aço inoxidável - níquel cromo, articulável e dividido em no mínimo até 05 seções: cabeceira 
duplo estágio, dorso do tampo, assento do tampo, renal e pernas. Réguas em aço inox para colocação de acessórios. Tampo 
radio transparente para uso do intensificador de imagem, RX em toda sua extensão, fabricado em acrílico, dividido em 05 
seções: cabeceira, dorso, assento, renal e pernas. Os movimentos de trendelemburg, reverso de trendelemburg, lateral 
esquerdo, lateral direito, dorso, pernas e renal deverão ser acionados por manivelas removíveis localizadas nas laterais da 
mesa ou pneumaticamente e deslocamento longitudinal manual . Cabeceira removível com movimentos mecânicos. 
Capacidade de peso: pacientes até 270 Kg, no mínimo; Acessórios: Deverão acompanhar a mesa no mínimo os seguintes 
acessórios: 01 Jogo de colchonetes em PU; 01 Arco de narcose; 01 Par de Suportes para apoio de ombros; 01 Par de 
Suportes de braços; 01 Par de Porta Coxas; 01 Kit Cinto de fixação para o paciente. 
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