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ANEXO VIII

RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item
1

Quantidade
Unid
Especificação
6,000 UNID CÂMARA P/ CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICO (VACINAS) Equipamento
desenvolvido especificamente para armazenagem termolábeis com
capacidade interna mínima de 120 litros úteis ou 8.100 doses de 5 ml;
Tensão: 110 ou 220 volts, 50/60 Hz. Temperatura de trabalho:
mínima de 2º C e máxima de 8º C, com ponto fixo em 4ºC; Iluminação:
Iluminação interna automática quando da abertura da porta ou
temporizada; Refrigeração: através de compressor hermético, e gás
R-134 a Isento de CFC; tecnologia de resfriamento com degelo
automático; Gabinete externo construído em aço inoxidável e/ou
chapas de aço tratado quimicamente, para evitar processos de
corrosão. Gabinete interno em aço inoxidável para evitar corrosão
com 03 gavetas em aço inoxidável. Porta: sólida/cega de abertura
vertical e fechamento automático com vedação de perfil magnético.
Prateleiras: em quantidade igual ou superior a 03 unidades em aço
inóxidável; Painel de Comando: localizado na parte superior
frontal em LCD. Deverá manter painel único de comando com memória
interna de eventos e desempenho de temperatura para exportação de
dados criptografados. Indicação visual de equipamento ligado,
energia utilizada, de falta de energia elétrica e desvios de
temperatura. Isolamento Térmico: de no mínimo 70 mm nas paredes em
poliuretano livre de CFC. Refrigeração por compressor hermético;
estabilidade e recuperação rápida de temperatura, após abertura da
porta; Sistema com degelo automático sem interrupção ou perda de
temperatura, com evaporação do condensado; Faixa de trabalho de 2°C
a 8°C; Sistema de alarme sonoro e visual para no mínimo falta de
energia elétrica, temperatura fora da faixa, falha de sensor de
temperatura, porta aberta; Acionamento automático da iluminação
interna em LED, na abertura da porta. Discador telefônico: Sistema
de discagem por telefone automática; Sistema de relatório
exportável por pen drive, dados criptografados com registros de
eventos e desempenho das temperaturas interna da câmara; registros
de dados criptografados; Sistema para garantir o pleno
funcionamento do equipamento em casos de panes elétricas/eletrônicos
do comando principal, para mantimento da ativação do equipamento a
fim de conferir segurança e garantir as ações de contingências
necessárias. Sistema de emergência para falta de energia elétrica:
integrado ao gabinete do equipamento e do mesmo fabricante, que
mantenha todas as funções eletroeletrônicas, inclusive compressor de
frio, por um período mínimo de 48 horas, mesmo na falta de energia
elétrica. Controlador da tensão elétrica: monitora e aciona o
sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica.
Emite dados de performance via data-logger. Discador telefônico:
sistema que realiza chamadas telefônicas para até três responsáveis,
sempre que a temperatura estiver em nível crítico. Data-logger:
software de gerenciamento e emissão de relatórios e gráficos.
Permite o gerenciamento a distância via internet. Rodízios:
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equipado com 04 rodízios especiais com freio na parte frontal
(123541)

