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DESCRIÇÃO TÉCNICA DA CONSULTA PÚBLICA Nº 003-22 

 

N C M: 9402.90.90 
D ESCRIÇÃO NCM: MOBILIÁRIO PARA MEDICINA, CIRURGIA, ODONTOLOGIA OU 

VETERINÁRIA (POR EXEMPLO, MESAS DE OPERAÇÃO, MESAS DE 
EXAMES, CAMAS DOTADAS DE MECANISMOS PARA USOS CLÍNICOS, 
CADEIRAS DE DENTISTA); CADEIRAS PARA SALÕES DE CABELEIREIRO 
E CADEIRAS SEMELHANTES, COM DISPOSITIVOS DE ORIENTAÇÃO E DE 
ELEVAÇÃO; SUAS PARTES – Outros. 

D ESCRIÇÃO PRODUTO: AMBULATÓRIO COMPACTO MÓVEL -AUTOMED – “MESA 
MULTIFUNCIONAL PARA EXAMES E PROCEDIMENTOS 
AMBULATORIAIS”- Equipamento montado com estrutura de 
sustentação em aço, com pintura epóxi, apoiada em quatro rodízios  
giratórios com freio em sua base, acabamento com carenagens em 
PSAI/ABS de 04 mm, moldadas pelo processo de “vacuum forming”. 
Na parte superior possui uma mesa articulada multifuncional que se 
transforma em cadeira com três níveis de encosto e dois níveis para 
as pernas, feita em estrutura de aço, articulada com dobradiças e 
travas em aço inox, com estofamento revestido em courvin com 
espuma de densidade 33. A lateral dispõe de oito gavetas para a 
acomodação de conjunto de materiais e equipamentos para uso 
médico ambulatorial, com fechaduras metálicas cromadas e 
puxadores em aço inox. É dotada de pia e torneira temporizada em 
aço inox. Possui dois reservatórios de água com capacidade de 16 
litros cada. Um de água limpa bombeada com opção de dois sistemas 
(elétrico e mecânico) e outro de água servida, com sistema de 
drenagem dotado de registro para eliminação de água residual. 
Suporte para soro, suporte para pernas, peseiras, pega mão para 
facilitar o deslocamento e para- choques. O equipamento dispõe de 
um painel de controle do sistema elétrico e hidráulico composto por 
interruptor liga/desliga, bomba d’água, uma tomada 110vac e uma 
tomada 220vac, com blindagem e aterramento do sistema elétrico. 
Com sistema ininterrupto de energia UPS (no-break), com baterias 
acopladas e autonomia de até seis horas. Extintor de incêndio classe 
ABC e suporte com tubo de oxigênio medicinal com capacidade de 
5,1L/6,8 Kg, com válvula e fluxômetro. Acompanha manual de 
orientação e uso do equipamento. 

 


