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ANEXO I 

 

 

                                                ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

 

ITEM EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANT 

01 Arquivo 
Material de confecção/gavetas/deslizamento da gaveta: aço/ de 3 a 

4 gavetas/trilho telescópico, na cor: cinza  
08 

02 Balde a Pedal Material de confecção/capacidade: aço inox/de 30l  até 49l 10 

03 
Bancada para Oficina 

Ortopédica 

Bancada de trabalho com tampo em madeira, medindo no mínimo 

2000 x 700 x 850 mm com gavetas. 
03 

04 Compressor de Ar 
Capacidade reservatório / potência / consumo: 30 a 50 (L) /  1 hp a 

2.5 hp / 7.4 a 9.5 pés 
01 

05 Forno de Microondas Capacidade: de 26 a 30 litros 02 

06 
Máquina de Costura em Zig 

Zag 

Máquina de costura em zig-zag com ajuste de ponto, lubrificação 

automática, largura mínima do zig-zag de 9 mm, comprimento 

mínimo do ponto de  5mm, capacidade mínima de 2500 pontos por 

minuto, motor de 1/3 HP ou superior 

02 

07 
Máquina de Costura 

Industrial 

Máquina de ponto fixo do tipo reta, com sistema automático de 

lubrificação. Velocidade de 5000rpm no mínimo, sistema de 

levantamento do calcador por alavanca e joelheira; protetor de dedos 

e correia, equipada com 1 agulha. Composto por: tampo de madeira 

revestido em fórmica impermeável, estante de ferro pintado. 

01 

08 Máquina de Solda MIG MAG 

Máquina de solda MIG para arames com gás ou sem gás. Proteção 

contra superaquecimento, alimentador de arame integrado. 

Regulagem de saída do arame ponto e intermitente. Regulagem de 

corrente de 30 a 190 A. Fusível de proteção. Tensão nominal: 220v/ 

monofásica, frequência: 60 Hz, potência mínima de 5,2 KVA. 

Diâmetro do arame de aço: 0,8 - 1 mm. Diâmetro do arame sem gás: 

0,8 - 1 mm. Estágios de potência: 4. Classe de proteção: IP21, grau 

de proteção. 

01 

09 Serra de Fita 

Serra de fita com ajuste de velocidade para corte de plástico, 

madeira, alumínio e aço com guias para orientar corte. Volante a 

partir de 400 mm. Dimensões aproximadas da mesa: 500 x 400 mm. 

Mesa inclinável de 0° a 45°. Altura máxima de corte: 200 mm. 

Largura máxima de corte: 560 mm. Comprimento da fita: 3000 mm 

01 

 

 


