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1 

Armário c/chave para guarda de 
pertences 03 portas individuais 
Armário construído em aço galvanizado 
Pintura eletrostática epóxi pó 
Batentes protetores de borracha 
Livre de arestas cortantes 
Ventilação através de abertura antipoeira 
Portas embutidas com sitema 
antivandalismo 
Deve possuir uma prateleira interna, 
cabideiro 
e 02 ganchos em cada compartimento. 
Dimensões aproximadas (L x A x P) 350 
mm x 
1800mm x 45 mm. Cor Cinza. 
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2 

Poltrona Paciente 
1. Cadeira tipo poltrona para 
acomodação de 
paciente adulto; 
2. Características técnicas mínimas: 
2.1 Deve permitir o movimento 
simultâneo de 
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14 



encosto, assento, apoio de braços e 
perneira 
(pés); 
2.2 Apoio de cabeça, integrado ao 
enconto; 
2.3 Apoios articuláveis dos braços; 
2.4 Material metálico,com tratamento 
anti-ferrugem e esmaltado; 
2.5 Encostos com revestimento; 
2.6 Comando por meio de alavanca 
lateral 
2.7 Permitir até 04 posições; 
2.8 Revestimento e corvin ou superior; 

 

3 

Carrinho com Cesto 
Carrinho com cesto para 
armazenamento de 
materiais. 
Características gerais mínimas: 
Estrutura em tubo de aço inox com 
acabamento em aço escovado; 
08 cestos aramados em aço inox de no 
4mm 
no mínimo; 
Rodízios com 75mm de diâmetro com 
grafo 
de nylon e banda de rodagem em 
poliuretano, 
com travas de fácil 
acionamento. 
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4 

Carro para transporte de roupa limpa 
Carro para transporte de roupa limpa 
com 
2(duas) prateleiras estrutura em inox 
dimensões com comprimento 115 + ou - 
10mm, largura 660 + ou - 10mm, altura 
1180 
até 1200 + ou - 10mm rodízios de 
borracha 
(giratórias). 
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5 

Carro transporte de instrumentais e 
outros materiais, com porta 
Carro para transporte de instrumentais e 
outros materiais, com portas. 
1. Características gerais mínimas: 
1.1. Construído em chapa de aço inox; 
1.2. Porta frontal bipartida e com fecho; 
1.3. Deve possuir três bandejas internas; 
1.4. Dimensões aproximadas: altura 
110cm; 
largura 60cm e comprimento 100cm. 
1.5. Rodízios de no mínimo 100mm (4”) 
de 
diâmetro, sendo pelo menos dois com 
trava 
de fácil acionamento; 
1.6. Possuir dreno para escoamento de 
líquidos; 
1.7. Caso seja para transporte de roupa 
suja 
deve possuir tampa; 
1.8. Pára-choque de borracha em toda a 
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volta; 
1.9. Alça para auxílio no transporte. 

6 

Carro para transporte de roupa suja 
Construído em fiberglass; 
Com Tampa; 
Rodízios infláveis de no mínimo 8” sendo 
02 
fixos e 02 giratórios; 
Dreno para escoamento de líquidos; 
Puxador em fiberglass incorporado à 
caçamba; 
Liso interno e externamente para facilitar 
a 
limpeza; 

Medidas da caçamba: 
Comprimento: 900 +/- 100mm; 
Largura: 600 +/- 50mm; 
Altura: 610 +/- 50mm. 
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7 

Estante modulada aberta com rodas 
Deverá ser construída em perfis 
estruturais 
quadrados e bandejas em aço inox AISI 
304 
ou superior, com tratamento 
aniticorrosão. 
Composto por: 
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06 bandejas fixas em chapa de aço 
reforçadas, com dobras rebatidas. 
Rodízios de 100 mm de diâmetro com 
garfo 
em nylon e banda de rodagem em 
poliuretano, 
sendo 2 sem travas e 2 com travas de 
fácil 
acionamento. 
Os ângulos e cantos deverão ser 
arredondados e com acabamento que 
facilite 
a limpeza e evite acidentes; 
Dimensões aproximadas externas 
(LxAxP): 
1000x2000x60cm. 

8 

Maca para transporte de pacientes 
Carro maca hidráulico, com sistema 
hidráulico, leito articulável, movimentos 
fowler, 
semi-fowler, flexão de pernas, 
trendelemburg, 
proclive e inclinação. 
Grades laterais em aço inoxidável, com 
sistema escamoteável. 
Leito articulável. 
Pára-choque emborrachado, para 
proteção de 
parede. 
Quatro rodas giratórias, sendo que duas 
deverão possuir freio em diagonal, com 
rodízio 
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de 8". 
Com colchão forrado em napa com 
espuma 
de 28 densidade e aproximadamente, 
8cm de 
altura, com costura na lateral de 
largaura, e 
com suspiro na lateral de comprimento. 
Suporte para soro em aço inoxidável. 
Com sistema de oxigenação completa 
(régua 
tripla com fluxômetro, umidificador e 
suporte 
para Bird), suporte para cilindo de 
oxigênio, 
acoplada na parte inferior do leito do 
lado da 
cabeceira. 
Tamanho mínimo do carro maca 1,90m x 
0,75m. 

 


