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Questionamentos 

Questionamento 01 do TR: - SEI_SEDE - 10702909 - Termo de Referência - SEI -               
Farmácia:  

A tensão elétrica disponível para instalação das seladoras que estão sendo solicitadas? 
Resposta:  
Tensão elétrica: 220 V (60 Hz). 
 

Questionamento 02 do TR: SEI_SEDE - 10409631 - Termo de Referência - SEI - CC (1)  
Item 2. Estavas Tipo 1 
Edital solicita: 
 O alcance de um dos braços deve ser de 0,9m e do outro braço deve ser de 0,9m 
totalizando assim 1,8m (medidos desde o eixo da ancoragem até o eixo central do 
módulo dedistribuição) 
Esclarecimento: 
Serão aceitos equipamentos com dois braços de 1,m, totalizando assim 2m ? 
Resposta:  
Sim, serão aceitos 
 
Item 3. Estavas Tipo 2 
Edital solicita: 
O alcance de um dos braços deve ser de 0,6m e do outro braço deve ser de 0,6m 
totalizando assim 1,2m 
Esclarecimento: 
Serão aceitos equipamentos com um braço de 0,5m e outro braço com 0,75m, 
totalizando 1,25m ? 
Resposta: 
Sim, serão aceitos  
 
 
Edital solicita: 
01 Prateleira de no mínimo 100 x 55 cm, com capacidade de suportar no mínimo 130 
Kg de carga, deve possuir trilho lateral em ambos os lados e pegador na parte frontal; 
 Esclarecimento: 
Serão aceitas prateleiras com 530x480 mm, com capacidade de peso de 40 kg? 
A finalidade dessa prateleira é para o sistema de perfusão, logo o peso de 40 Kg ao 
invés do de 130 Kg não será aceito. 
Serão aceitas prateleiras com capacidade de peso de 40kg? 
Resposta: 
Sim, serão aceitos 



  
Item 4. Foco Cirúrgico de teto 
Edital solicita: 
Conjunto de LEDs de alta luminosidade e baixo consumo, dispostos atrás de lentes 
cristalinas, cada cúpula deve entrega luz com temperatura de cor de 4.000 K ajustável a 
5.000 K (±500) e com IRC (Índice de Reprodução de Cores) de no mínimo 95%. 
  
Esclarecimento: 
 Serão aceitos focos cirúrgicos com temperatura de cor fixa em 5.000K ? 
 Resposta: 
Sim, serão aceitos 
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