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Ofício n.º 65/2020 - PMSJP    
 
                                            

   São João de Pirabas/PA, 07 de Fevereiro de 2020. 
 
 

 

Da: Secretaria Municipal de Saúde  
 
Para: Gabinete do Prefeito  
 
Att.: Antônio Menezes Nascimento das Mercês  
 
  

Assunto: Abertura de Processo. 

 

 Senhor Prefeito, 

A Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais 

vem através deste solicitar à V. Sa, a abertura de Processo Administrativo, 

para Aquisição de Equipamentos e Material permanente para Hospital 

Municipal de São João de Pirabas, Recurso de emenda parlamentar nº 

33390015 da proposta 09635.649000/1190-01, em anexo e Conforme termo de 

referencia em anexo.  

O Município de São João de Pirabas, através da Secretaria Municipal 

de Saúde, necessita dos itens solicitados em Anexo, para atender aos usuários 

dos Serviços Públicos de Saúde que se faz necessária para o pleno 

funcionamento do Hospital municipal.  

Na certeza que nosso pedido terá atenção especial de Vossa 

Excelência, antecipamos agradecimentos e enviamos protestos de 

consideração e apreço. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

 Júlio Eliton Lima Guimarães 

Secretario Municipal de Saúde  
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

1.1.  Aquisição de Equipamentos e Material permanente para Hospital 

Municipal de São João de Pirabas, Recurso de emenda parlamentar nº 

33390015 da proposta 09635.649000/1190-01. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. O Município de São João de Pirabas, através da Secretaria Municipal de 

Saúde, necessita dos itens solicitados no Anexo I deste termo de referencia, 

para atender aos usuários dos Serviços Públicos de Saúde que se faz 

necessária para o pleno funcionamento do Hospital municipal.  

 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, 

integralmente, nas Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, Lei 

Complementar nº 123/2006 e demais legislações aplicáveis a este evento e 

nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais 

aplicáveis ao assunto. 

              

4. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 

4.1. O quantitativo e a descrição técnica dos produtos/serviços estão descritos 

no Anexo I do termo de referência: 

 

5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS/EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS. 

5.1. Os produtos e serviços serão requisitados de conforme a competente 
ordem de serviço espedida pela CONTRATANTE e deverão ser prestadas e/ou 
entregues na sede do município de São João de Pirabas;  
5.2. A CONTRATADA, deverá entrega os produtos/serviços após a solicitação 
da unidade solicitante em no máximo 05( cinco) dias.  
5.3. A fiscalização e aceitação do objeto serão do órgão responsável pelos atos 
de controle e administração do contrato decorrente do processo de licitação, no 
caso, das Secretarias solicitantes, através de servidores da Unidade 
Administrativa em questão, mediante Portaria. Sendo que os produtos e/ou 
serviços serão recebidos depois de conferidas as especificações e quantidades 
dos mesmos;  
5.4. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos e/ou serviços que 

estiverem de acordo com as especificações e quantitativos exigidos, estando 

sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes.  

Não serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento e transporte 

não sejam satisfatórias; 

5.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos:  
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5.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade 

dos produtos e/ou serviços com a especificação. 

 

6. DO PAGAMENTO 

6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega do objeto, ora 

licitado.  

6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do 

objeto e quantidade discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos. 

6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade 

fiscal da contratada, ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas 

no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos.  

 

7. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

7.1- O Prazo de Vigência será de até 12(doze) meses, a partir de sua data e 

assinaturas prorrogável nos termos da legislação Vigente. 

        

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1.   A qualidade dos produtos ou serviços deverá ser rigorosamente àquele 

descrito no Termo de Referência e Nota de empenho, não sendo aceito em 

nenhuma hipótese, outro diverso daquele.     

8.2.  Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, 

encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra 

natureza.  

8.3. Durante a Vigência do contrato, a CONTRATADA deverá atender 

prontamente às requisições e especificações deste TERMO DE REFERÊNCIA, 

a partir da solicitação através de ordem de compra/requisição do Setor 

solicitante.        

8.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, 
previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, 
bem como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua 
responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e 
quaisquer comprovantes de pagamento e quitação. 
8.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 
70 do Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empre-
gados da CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a 
Contratante. 
8.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro 
profissional de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das forma-
lidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias. 
8.7. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da 
CONTRATANTE, de qualquer empregado cuja permanência seja por ela 
considerada inconveniente. 
8.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus 
empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato. 
8.9. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e 
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idôneo que a represente, integralmente, em todos os seus atos. 
8.10. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando 
houver fornecimento de mão de obra, a quitação para com a Seguridade Social 
(CND) e FGTS. 
8.11. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas. 
8.12. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por 

escrito da CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a 

ele inerentes; 

8.13.  Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente 

capacitados e registrados segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente 

contratados e habilitados pela CONTRATADA; 

8.14. Manter equipe técnica para a prestação dos serviços, assistência técnica 

e manutenção, durante o prazo de execução dos serviços; 

8.15. Cumprir os serviços conforme disposições do presente contrato; 

8.16. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a 

terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do presente Contrato. 

8.17. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela 

Contratante. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento 

substitutivo se for o caso, com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas 

alterações. 

9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a 

prestação. 

9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade 

responsável por esta atribuição. 

9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as 

obrigações assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação. 

9.5. Serão considerados para efeito de pagamento os produtos efetivamente 

entregues pela Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo 

recebimento. 

 

10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso 

da licitação e da contratação é aquela prevista neste Termo de Referência. 

 

Júlio Eliton Lima Guimarães 

Secretario Municipal de Saúde  
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ANEXO I  

 
Unidade Assistida: Hospital Municipal de São João de Pirabas 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  UNID. QUANT. 

01 
CADEIRA – RODÍZIOS NÃO POSSUI, BRAÇOS NÃO POSSUI, 
REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI, ASSENTO/ ENCOSTO 
POLIPROPILENO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO. 

Unid. 47 

02 
CAMA HOSPITALAR ADULTO (SEM MOVIMENTO FAWLER) - 
ESTRUTURA DO LEITO/GRADES LATERAIS/RODÍZIOS AÇO OU FERRO 
PINTADO/POSSUI/POSSUI COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D 28 

Unid. 11 

03 

CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA- COLCHÃO 
HOSPITALAR MÍNIMO D 28, RODÍZIOS POSSUI, MATERIAL DE 
CONFECÇÃO/MANIVELAS/CABECEIRA E PESEIRA AÇO OU FERRO 
PINTADO/3 MANIVELAS/POSSUI, GRADES LATERAIS POSSUI 

Unid. 1 

04 
BOMBA DE INFUSÃO – possui KVO, possui alarmes, possui 
programação da infusão, possui bolus, possui bateria, equipo 
universal. 

Unid. 3 

05 
Ar Condicionado – Capacidade 9.000 a 12.000 BTUs, Tipo Split, 
Função quente e frio. 

Unid.  6 

06 
Centrífuga Laboratorial – tecnologia/tipo para tubos – de 04 até 30 
amostras/digital. 

Unid. 4 

07 Agitador de Kline – controle de tempo/velocidade digital/variável. Unid. 1 

08 

Banho-Maria - Capacidade para 100 tubos ou superior; Temperatura regulável 

em 5 graus Celsius à 80 graus Celsius; Cuba interna em aço inox sem emendas ou 
soldas; Capacidade de 7L ou superior; Tampa em aço inox ou em plástico; Estrutura 
externa em aço inox ou aço ferro pintado; Aquecimento através de resistência 
blindada tipo tubular; Estante única para tubos de ensaio; Controlador de 
temperatura com display; Faixa de trabalho no mínimo entre 30°C e 56°C, com 
precisão de mais ou menos 0,7 graus celsius. 

Unid. 2 

09 
Agitador de tubos (Vórtex) – Velocidade fixa, acionamento modo 
contínuo e por pressão. 

Unid.  1 

10 Cronômetro – tipo progressivo e regressivo. Unid. 3 

11 Pipetador Automático – possui filtro hidrofóbico, bateria/tipo AID. Unid. 5 

12 Negatoscópio – tipo lâmpada fluorescente/2 corpos. Unid. 3 

13 
Mesa de Escritório - 02 gavetas, material de confecção 
MADEIRA/MDF/MDF/SIMILAR. 

Unid. 10 

14 Escada com 02 degraus – material de confecção aço inoxidável. Unid.  15 



 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

  

6 
 

15 
Carro Maca Simples – material de confecção aço inoxidável, possui 
suporte de soro/colchonete, possui grades laterais .   

Unid. 1 

16 Detector Fetal – tipo portátil, tecnologia digital, possui display. Unid. 7 

17 
Suporte de soro – tipo pedestal, material de confecção aço 
inoxidável. 

Unid. 26 

18 
Esfigmomanômetro de Pedestal – material de confecção aço/ferro 
pintado, aplicação adulto,  braçadeira/feixo, nylon metal, tipo 
aneroide. 

Unid. 10 

19 
Mesa de cabeceira – material de confecção 
MADEIRA/MDF/MDF/SIMILAR, possui portas, possui rodízios, 
possui gaveta. 

Unid. 17 

20 Foco Refletor Ambulatorial – iluminação LED, haste flexível.  Unid. 6 

21 
Balde e Pedal – material de confecção aço inox/capacidade de 30L 
até 49L.  

Unid. 13 

22 
Carro de Curativos – material de confecção aço inoxidável, 
acessório(s) balde e bacia.   

Unid. 2 

23 Estetoscópio Adulto – tipo duplo, auscultador aço inoxidável.  Unid. 21 

24 Mesa de Mayo – material de confecção aço inoxidável. Unid. 3 

25 Oxímetro de Pulso – tipo portátil (de mão) com 1 sensor. Unid.  8 

26 
Laringoscópio Adulto – Iluminação interna fibra óptica /halógena-
xenon, composição 05 lâminas rígidas. 

Unid. 1 

27 
Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) – aplicação infantil, 
possui reservatório, material de confecção silicone, possui válvula 
unidirecional.  

Unid. 1 

28 
Mesa auxiliar – dimensões mínima 40x40x80(cm), material de 
confecção aço inoxidável, possui rodízios. 

Unid. 3 

29 
Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) – possui reservatório, 
material de confecção silicone, possui válvula unidirecional, não 
possui válvula de PEEP.  

Unid. 1 

30 
Monitor Multiparâmetros – tamanho do monitor de 10” a 12”, possui 
suporte para monitor, 5 parâmetros básicos 
ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP, tipo de monitor pré configurado. 

Unid. 1 

31 
Laringoscópio Infantil – iluminação interna fibra óptica/halógena – 
xênon, composição 05 lâminas rígidas. 

Unid. 1 
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32 
Nebulizador Portátil – tipo compressor, 01 número de saídas 
simultâneas  

Unid. 5 

33 
Central de Nebulização – tipo compressor, nº de saídas de 3 a 4 
saídas, possui suporte com rodízios, potência mínima de ¼ de HP.  

Unid. 2 

34 
Poltrona Hospitalar – descanso para os pés integrado, reclinação 
acionamento manual, material de confecção armação baixa aço/ferro 
pintado, assento/encosto, estofado courvin, capacidade até 120kg. 

Unid. 7 

35 

Analisador de Urina - Características mínimas: Velocidade Nominal: No mínimo 

100 testes/hora. Prâmetros: glicose, pH, bilirrubina, urobilinogênio, cetonas, sangue, 
nitrito, proteínas. Amostras Urina. Possui leitor de código de barras. Metodologia: 
Química seca. Fotometria através de sistema com tecnologia CCD (Dispositivo de 
Carga Acoplada). Armazenamento de Dados: Resultados dos últimos 100 
pacientes. Sistema de Interface RS 232. Possui impressora. Alimentação elétrica a 
ser definida pela entidade solicitante. 

Unid. 1 

36 
Mesa de Exames – material de confecção aço carbono pintado/aço 
inox, capacidade mínima de 150 kg, estrutura de 01 a 02 gavetas. 

Unid. 4 

37 
Biombo – material de confecção aço/ferro pintado, tamanho triplo, 
possui rodízios.   

Unid. 12 

38 
Armário – capacidade mínima da prateleira 40kg, material de 
confecção aço, dimensões altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 
110 cm, prateleiras 03 ou 04. 

Unid. 16 

39 
Mesa para Refeição – estrutura aço ou ferro pintado, base MDF, pés 
4 rodízios, possui regulagem. 

Unid. 7 

40 Estetoscópio de Pinard – material de confecção alumínio Unid. 12 

41 
Balança Antropométrica para Obesos – modo de operação digital, 
capacidade obeso (até 300kg), régua antropométrica até 2 metros. 

Unid.  9 

42 
Esfigmomanômetro Adulto – tipo analógico, material de confecção 
da braçadeira nylon. 

Unid. 16 

43 Estetoscópio Infantil – auscultador aço inoxidável, tipo duplo. Unid. 14 

44 
Balança Antropométrica Infantil – modo de operação digital, 
capacidade até 16kg, dimensões da concha mínimo 540x290(MM), 
possui tara. 

Unid. 5 

45 
Balança Antropométrica Adulto – modo de operação digital, 
capacidade até 200kg, régua antropométrica até 2 metros. 

Unid. 4 

46 
Esfigmomanômetro infantil – tipo analógico, material de confecção 
da braçadeira tecido em algodão. 

Unid. 8 
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47 Suporte de Hamper – material de confecção aço inoxidável. Unid. 3 

48 
Cadeira para coleta de sangue – assento e encosto estofado, 
braçadeira regulável. 

Unid. 2 

49 
Esfigmomanômetro Obeso – tipo analógico, material de confecção 
da braçadeira tecido em algodão. 

Unid. 4 

50 
Armário vitrine – 02 portas, material de confecção aço/ferro pintado, 
possui laterais de vidro. 

Unid. 2 

51 Glicosímetro – acessório(s) até 50 tiras, lancetas e lancetador.  Unid. 10 

52 Escada 7 degraus – material de confecção tipo alumínio. Unid. 2 

53 

Impressora Laser (comum) - Especificação mínima: que esteja em linha de 

produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; 
resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; 
suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 
páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento 
por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso 
automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento 
garantia de 12 meses. 

Unid.  2 

54 
Arquivo – deslizamento da gaveta trilho telescópico, material de 
confecção aço, gavetas de 3 a 4 gavetas. 

Unid. 2 

55 

Computador (Desktop-Básico) - Especificação mínima: que esteja em linha 

de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel 
core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; 
memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) 
gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em 
modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, 
BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo 
menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de 
detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador 
de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir 
suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, 
possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do 
tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico 
CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 
botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces 
de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional 
Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração 
exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; 
todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem 
possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo 
padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, 
reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. 

Unid. 3 

56 
Carro para transporte de Materiais (diversos) – tipo fechado, material 
de confecção em aço inox, capacidade ou dimensões altura de 90cm 
a 110cmx largura de 50 cm x comprimento de 50 a 70 cm. 

Unid. 1 

57 
Mesa para Computador – material de confecção 
MADEIRA/MDF/MDF/SIMILAR, gavetas de 01 a 02 gavetas. 

Unid. 3 
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58 Banqueta para parto vertical – composição aço/estofado. Unid.  1 

59 
Banqueta – material de confecção aço inoxidável, possui regulagem 
de altura, assento giratório. 

Unid. 3 

60 
Espaldar em Madeira(Barra/Escada de Ling) – material de confecção 
em madeira , não regulagem. 

Unid. 3 

61 
Balde a Chute – balde em aço inoxidável, capacidade mínima 5 até 
10 L.  

Unid. 1 

62 

Carro de Emergência – régua de tomadas com cabo de no mínimo 
1,50m, possui tábua de massagem, possui suporte para 
desfibrilador, possui suporte para cilindro, possui suporte de soro, no 
mínimo 3 gavetas, confecção estrutura em aço, gabinete ferro 
pintado, material de confecção do tampo poliestileno/fibra ou 
material superior.  

Unid. 1 

63 

Berço Hospitalar com Grade – possui rodízios, colchão hospitalar 
mínimo D 28, material de confecção estrutura em aço, leito em 
chapa ferro pintado, movimento de Fawler manivela, possui grades 
laterais, possui cabeceira, possui peseira.  

Unid. 3 

64 

Cama PPP - Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, 

calcanhar e dispositivo para coleta de liquídos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, 
assento, perneiras e complemento da perneira removível. Com rodízios e com grades na 
região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar. Capacidade 
mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama. 

Unid. 1 

65 
Berço para Recém Nascido – possui rodízios, cuna acrílico, estrutura 
em aço/ferro pintado. 

Unid. 3 

66 
Cadeira de Rodas Adulto – material de confecção aço ou ferro 
pintado, apoio para braços escamoteável, apoio para pés removível, 
elevação de pernas com elevação.   

Unid. 1 

67 
Cadeira de Rodas Pediátrica – material de confecção aço ou ferro 
pintado, apoio para braços escamoteável, apoio para pés fixo, 
elevação de pernas com elevação.   

Unid.  1 

68 
Cadeira de Rodas para Obeso – capacidade de 130 KG a 159 KG, 
braços escamoteável, pés removível. 

Unid. 1 

69 
Estante – material de confecção em aço/ferro pintado, 
capacidade/prateleiras de 101 a 200 KG, possui reforço. 

Unid. 7 

70 Bebedouro/Purificador Refrigerado – tipo pressão coluna simples. Unid. 2 

71 
Mesa para Impressora – estrutura em aço/ferro pintado, dimensões 
mínimas de 50x40x70 cm, tampo MADEIRA/MDF/MDF/SIMILAR.  

Unid. 1 

72 
Estufa de Secagem e Esterelização – material de confecção em aço 
inoxidável, possui porta, capacidade de 81 até 100 L, possui 
temperatura até 300ºC . 

Unid. 1 

73 Destilador de Água – capacidade até 5 litros/hora. Unid. 1 
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