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Declaração - SEJUSP/DMP - AQUISIÇÕES - 2019

Belo Horizonte, 27 de novembro de 2019.
  

DIVULGAÇÃO DA INTENÇÃO DE ADESÃO COMO CARONA

 

A SEJUSP - Secretaria de Estado de Jus�ça e Segurança Pública divulga a intenção em aderir como “Carona”, ao Registro de Preços
especificado abaixo, nos termos da Lei Federal n° 8.666 de junho de 1993, e dos Decretos Estaduais n° 44.786, de 18 de abril de
2008 e n° 46.311, do dia 16 de setembro de 2013, e demais legislações per�nentes ao assunto.

- Ata de Registro de Preços 168/2019-UASG 120195- GRUPAMENTO DE APOIO LOGÍSTICO

- Órgão Gestor: COMANDO DA AERONÁUTICA

 

ÓRGÃO CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO QTDE VALOR
UNIT VALOR TOTAL

GRUPAMENTO
DE APOIO
LOGÍSTICO

1739760 01

Cadeira odontológica apresentando no mínimo 3 posições de
trabalho programáveis; volta a zero automá�co; cabeceira
mul�ar�culada; braço direito escamoteável; pedal joys�ck na
base; caixa de conexões incorporada com mangueiras embu�das;
estofamento azul claro; possibilidade de acionamento de posição
de emergência (-5º do encosto); ar�culação do assento e encosto
na linha do acetábulo; motor Bosch, isento de óleo; Tensão de
alimentação 127 ou 220V; Sistema de elevação eletromecânico
acionado por moto-redutor. Equipo �po acoplado composto de
no mínimo uma seringa tríplice, um terminal com spray para alta
rotação e um terminal com spray para micromotor pneumá�co;
Braços ar�culáveis e com travamento pneumá�co; Sistema
an�rrefluxo, com válvula an�rretração; Suporte das pontas com
acionamento pneumá�co individual; Unidade Auxiliar com as
seguintes caracterís�cas: reba�vel em no mínimo 60°, Cuba:
Profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos;
Filtro de detritos; NO MÍNIMO DOIS SUPORTES PARA PONTAS
SUCTORAS; Refletor: Intensidade de até 30.000 Lux; com
acionamento no pedal; puxador bilateral; espelho mul�facetado
com proteção frontal transparente de policarbonato; braço
balanceado com mola; Mocho: com sistema de elevação �po
pistão a gás, com capacidade de carga igual ou superior a 35 kg;
estofamento em espuma injetada reves�do com PVC expandido
sem costura para facilitar a limpeza e desinfecção, deve possuir
no mínimo cinco rodízios duplos que proporcionando estabilidade
e ajuste de altura personalizado. Registro ANVISA nº
10281300009.

15 R$
8.100,00 R$121.500,00

VALOR TOTAL: R$121.500,00

 

Atenciosamente,

 

 

 

DADOS DA CONTRATANTE:

 

Razão Social: Secretaria de Estado de Jus�ça e Segurança Pública



CNPJ: 05.487.631/0001-09

Endereço: Avenida Papa Joao Paulo II, 4143 - 5º andar – Serra Verde – Edi�cio Minas.

Belo Horizonte /MG - CEP: 31 630-900.        

 

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Tiago Maduro de Azevedo, Diretor (a), em 04/12/2019, às 16:38, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 9486720 e o código CRC 12E627DC.

Referência: Processo nº 1450.01.0151542/2019-91 SEI nº 9486720

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

