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 SOLICITAÇÃO DE COMPRA 

 

São João de Pirabas/PA, 28 de junho de 2021. 

À Exma. Sra. 

KAMILY MARIA FERREIRA ARAUJO 

Prefeita Municipal de São João de Pirabas 

 

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: 

a) Órgão/Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Unidade/Setor/Departamento: Setor de Almoxarifado 

1º Nome: Antônio Eriton Barbosa Mota  

Matrícula 8667 / ID Funcional: Enfermeiro  

Telefone: (091) - 98442- 5466 E-Mail institucional: saudepirabas@yahoo.com.br 

 

2º Nome: Eduan Oliveira da Silva  E-Mail institucional: eduansilva786@gmail.com Telefone: (091) - 985229070 

Matrícula 8518 ID funcional: Auxiliar Administrativo responsável pelo Almoxarifado. 

 

1. DEMANDA 

Solicito aquisição de material permanente, bem como: mobiliários diversos, eletrodomésticos, eletroeletrônico, material 

de processamento de dados, mobiliário e equipamentos médico-hospitalares-odontológicos e outros, através de Sistema 

de Registro de Preço, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de São João de Pirabas. 

  

2. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO EM VIGOR 

Não possuímos contratação em vigor. Faremos registro de preço, para contratação quando for necessário. 

 

3. JUSTIFICATIVAS: 

3.1. OBJETIVOS PRINCIPAL DO PROCESSO: Após todas as análises realizadas e estudo técnico preliminar, 

pretende-se alcançar com a presente aquisição de equipamentos e materiais permanentes para os estabelecimentos de 

saúde vinculados a Secretaria de Saúde de São João de Pirabas/PA, proporcionar condições de manutenção e 

continuidade dos serviços de saúde, respeitando as orientações da Controladoria Geral da União e do Tribunal de 

Contas da União. 

 

3.1. CONSIDERAÇÕES 

Após todo o estudo realizado junto a equipe técnica da saúde expomos as considerações a baixo que nos leva a 

respaldar e nos dar impulsionamento na aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para os estabelecimentos 

de saúde vinculados a Secretaria Municipal de Saúde: 

CONSIDERANDO a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências, no qual o município tem seu papel fundamental no direcionamento e implementação da assistência em 

saúde, buscando sempre qualificar e implementar serviços novos de acordo com a real necessidade epidemiológica e 

financeira do município; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 

1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde 

e a articulação Inter federativa, e dá outras providências de acordo com sua competência quanto esfera municipal,  

CONSIDERANDO o disposto no art. 198 da Constituição Federal, que estabelece que as ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem o Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo o 
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papel municipal como fator determinante na linha de manutenção a vida, subsidiando assim condições de trabalho aos 

profissionais envolvidos na assistência à saúde, possibilitando qualificar os serviços de saúde na linha de cuidado 

prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS de São João de Pirabas/PA; 

CONSIDERANDO o art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que estabelece os princípios e diretrizes do 

SUS, de universalidade do acesso, integralidade da atenção e descentralização político-administrativa com direção única 

em cada esfera de governo, estabelecendo assim competência para cada esfera de governo, cabendo então ao município 

de São João de Pirabas a aquisição de Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para os estabelecimentos de 

saúde vinculados a Secretaria de Saúde para o bom funcionamento dos serviços de saúde, proporcionando continuidade 

na linha de cuidado;  

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 1990, para dispor 

sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, sendo assim 

o município de São João de Pirabas necessita reestruturar sua Rede de Atenção à Saúde em âmbito municipal, no qual 

tem papel direto na prestação de serviço à comunidade; 

CONSIDERANDO a atual situação de pandemia do novo corona vírus, o município de São João de Pirabas necessita 

subsidiar Equipamentos e Materiais Permanentes os quais contribui de maneira direta na melhoria das condições de 

trabalho prestados pelos profissionais de saúde, qualificando assim os serviços de saúde de São João de Pirabas/PA;   

CONSIDERANDO a organização e implementação das Redes de Atenção à Saúde (RAS) em âmbito municipal, no 

qual o planejamento para aquisição de equipamento e material permanente destinados aos estabelecimentos de saúde 

vinculada à Secretaria De Saúde é de suma importância, disponibilizando assim subsídios aos profissionais de saúde, 

principalmente no momento de realização de técnicas cientificas dentro do âmbito da assistência à saúde, buscando 

evitar prejuízo direto e indireto a manutenção a vida da população de São João de Pirabas;    

CONSIDERANDO Estudos Brasileiro principalmente sobre as Infecções Hospitalares, no qual sub entende-se que a 

avaliação da qualidade das Ações de Controle de Infecção Hospitalar o reconhecimento mundial destas ações como as 

que implementam a melhoria da qualidade da assistência à saúde, reduzem esforços, problemas e complicações de 

saúde; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a 

transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o 

respectivo monitoramento e controle; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção 

Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção básica, para a Estratégia Saúde da 

Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde; e 

CONSIDERANDO a diretriz do Governo Federal de qualificar a gestão pública por resultados mensuráveis, garantindo 

acesso e qualidade da atenção; 

CONSIDERANDO portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 

estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS); 

CONSIDERANDO as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, no qual estabelece medidas de estruturação e 

implementação dos serviços odontológico em âmbito municipal; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 687, de 30 de março de 2006, que aprova a Política de Promoção da Saúde, ficando 

assim na responsabilidade do município implementar tais polícia, aprimorando a rede de assistência à saúde; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para a organização da 

Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 

CONSIDERANDO a Resolução CIT Nº 21, de 27 de julho de 2017 Consulta Pública sobre a proposta de revisão da 

Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). Agosto de 2017; 

CONSIDERANDO o Sistema Único de Saúde (SUS), criado pela Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, também 

chamada de “Lei Orgânica da Saúde”, é a tradução prática do princípio constitucional da saúde como direito de todos e 
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dever do Estado e estabelece, no seu artigo 7º, que “as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 

contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as 

diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal”; 

CONSIDERANDO o art. 198 da Constituição Federal, no qual obedece aos princípios da descentralização político-

administrativa, com direção única em cada esfera de governo com ênfase na descentralização dos serviços 

possibilitando assim garantia do acesso de forma integrada em âmbito municipal;  

CONSIDERANDO todos os lugares que irão precisar do material: 

1   USF – Adalberto Lima (Piracema) - 817 CIDADÃOS ATIVOS CADASTRADOS Zona Urbana 

 

 Samu 

 Clínica de especialidade que será 

montada no decorrer do ano. 

 1 USF que será montada no 

decorrer do ano 

 Hospital Municipal Bosco Moisés 

que possui 25 leitos de internação, sendo: 02 

cirurgia geral, 12 clinica geral e isolamento, 7 

obstetrico e 04 pediatria clinica. 

 Academia de Saúde (que será 

reaberta) 

 Nasf 

 Sede da Secretaria junto aos Setores 

vinculados 

2  
 USF – Augusto Costa Damasceno (Japerica) 1337 -  CIDADÃOS ATIVOS 

CADASTRADOS   
Zona Rural 

3   USF – Alegre - 2.527 CIDADÃOS ATIVOS CADASTRADOS Zona Urbana 

4   USF – Cidade Velha - 2.262 CIDADÃOS ATIVOS CADASTRADOS Zona Urbana 

5   USF – Jararaca - 900 - CIDADÃOS ATIVOS CADASTRADOS Zona Rural 

6   USF – Nazaré - 1.537 - CIDADÃOS ATIVOS CADASTRADOS Zona Rural 

7   USF – Parada Miriti 1292 - CIDADÃOS ATIVOS CADASTRADOS Zona Rural 

8   USF – Patauá1.580 - CIDADÃOS ATIVOS CADASTRADOS Zona Rural 

9   USF – Santa Luzia 1355 - CIDADÃOS ATIVOS CADASTRADOS Zona Rural 

CONSIDERANDO a necessidade de implantação do prontuário eletrônico do cidadão PEC, necessitamos urgente 

comprar material de processamento de dados, bem como computadores completos, impressoras, e mais as mesas para 

computadores. 

CONSIDERANDO a necessidade de implantação de pontos eletrônicos nos Postos de Saúde, na sede da Secretaria de 

Saúde, Hospital, na Clínica que será montada, na Academia da Saúde que será montada, para que o Setor de RH da 

Saúde possa trabalhar de forma mais clara, contendo informações precisas. 

CONSIDERANDO a necessidade de montarmos uma clínica especializada e academia de saúde, locais que irão 

atender a população de São João de Pirabas, dando mais apoio nos diagnósticos e tratamentos de saúde; 

CONSIDERANDO a necessidade da aquisição de alguns equipamentos e os instrumentais que ficaram fracassados no 

Pregão 003/2021, os quais necessitamos comprar para o bloco cirúrgico do Hospital Municipal. 

CONSIDERANDO pelo exposto nas Justificativas, a Prefeitura Municipal de São João de Pirabas através da Secretaria 

Municipal de Saúde necessita Contratualizar a Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para os 

estabelecimentos de saúde vinculados a Secretaria de Saúde de são João de Pirabas/PA, descritos em tabela anexa com 

respectivos quantitativos estimados para sua implantação. 

4. RESULTADOS PRETENDIDOS DO ATENDIMENTO DA DEMANDA 

BENEFÍCIOS: pretendemos obter com a aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para os 

estabelecimentos de saúde vinculados a Secretaria de Saúde de São João de Pirabas, atendimento de melhor qualidade e 

precisão nos dados coletados, como condições de trabalho aos profissionais envolvidos na assistência à saúde e 

estruturação do Sistema Único de Saúde- SUS em âmbito municipal. 
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A Prefeitura Municipal de São João de Pirabas através da Secretaria Municipal de Saúde necessita contratar empresas 

especializadas para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, descritos em tabela anexa com respectivos 

quantitativos estimados para atender as necessidades dos estabelecimentos de saúde vinculadas a mesma. 

NECESSIDADE: Subsidiar condições de trabalho aos profissionais envolvidos na assistência à saúde, possibilitando 

assim qualificar os serviços de saúde na linha de cuidado prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS de 

São João de Pirabas/PA; 

RESULTADOS ESPERADOS: restruturação dos serviços de saúde, qualificação da assistência em saúde, precisão 

nos dados em saúde e garantia no acesso aos serviços de saúde. 

 

5. LEVANTAMENTO DAS SOLUÇÕES DE MERCADO: 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.080, da constituição Federal, a qual estabelece que a saúde é um direito de 

todos e dever do Estado e dos municípios de acordo com suas competências, provendo assim as condições 

necessária no diagnóstico e acompanhamento de saúde da comunidade, no qual é importante ressaltar que dos 

144 municípios do Estado, 98 encontram-se no Comando Único da Gestão Municipal. Essa denominação perante 

a legislação do Sistema Único de Saúde – SUS define que nesse nível de gestão o município torna-se responsável 

pela garantia do acesso do seu munícipe aos serviços de saúde. Em que pese o Estado do Pará possuir 144 

municípios, é o segundo maior Estado do País em função da sua extensa área territorial, 1.247.689.515Km². Essa 

posição é um grande desafio enfrentado pela gestão pública para a garantia de acesso da população aos serviços 

de saúde. A característica especifica do nosso Estado exige muitas vezes dos gestores municipais o 

enfrentamento de situações que nem sempre garantem a efetiva ação na cobertura das necessidades de saúde da 

população, principalmente no que diz respeito à limitação da oferta de serviços. Reconhecer a fragilidade e 

limitações do município de São João de Pirabas e dar respostas mais efetivas às demandas que aguardam 

resolutividades para seus problemas de saúde são responsabilidade dos órgãos públicos de saúde. O sistema de 

Saúde do Estado não consegue atender todas as demandas em tempo certo, pois problema de saúde não pode 

esperar, como é de conhecimento são filas de pessoas na espera por procedimentos de saúde. O mercado está 

inchado, com grande demanda reprimida e principalmente nesse momento de pandemia que tudo se agravou e 

tornou se mais difícil. A estruturação do nosso hospital municipal, das nossas unidades de saúde, do nosso Samu, 

montar mais pontos de atendimentos aos usuários do SUS, montar academia de saúde e clínica especializada, são 

soluções que buscamos para evitar o deslocamento dos pacientes para outros municípios, por tanto essas 

contratações por parte deste órgão público municipal de saúde são de grande relevância para atendimento aos 

usuários do SUS do município de São João de Pirabas. Iremos focar no atendimento básico, para que as doenças 

não se agravem. Por tanto precisamos licitar todos esses produtos, deixar registrado os valores, que no decorrer 

de 01 ano possamos ir adquirindo e melhorando todas as estruturas e implantado novos serviços, de acordo com 

a disponibilidade financeira, com recursos extras recebidos, como por exemplo emendas... 

 

6. CONTRATAÇÕES SIMILARES FEITAS PELO PRÓPRIO ÓRGÃO/ENTIDADE:  

Em consulta ao Portal dos Jurisdicionados TCM/PA, foram encontradas contratações similares feitas por 

esta Secretaria nos últimos anos DE 2019 E 2020, porém não abrangendo o total dos itens que iremos precisar, 

alguns tiveram êxitos e outros ficaram fracassados no certame. Foram itens de material permanente, porém não 

são os mesmos itens. 

 

7. CONTRATAÇÕES SIMILARES FEITAS POR OUTROS ÓRGÃOS E ENTIDADES: 

Em pesquisa realizada no Portal dos Jurisdicionados TCM/PA, foram buscados preços referenciais para nortear 

os parâmetros aceitáveis de contratação para aquisição de equipamentos do presente objeto. Foram encontradas 

contratações similares feitas por outros órgãos, cujo objeto contratado é equipamentos conforme pretendido 
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neste Estudo Técnico Preliminar. Desta forma destacamos conforme tabela abaixo os pontos principais das 

contratações realizadas, porém nenhum possui exatamente as descrições dos itens que queremos contratar, por 

isso será realizado pesquisa de preço conforme IN nº 73 de 05 de agosto de 2020 da Secretario de Gestão da 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. 
Nº da 

Licitação 
Órgão Objeto Período 

Valor da 

Contratação 

PREGÃO Nº 

003/2021 

FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE DE 

CURUÇÁ 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE QUE SERÁ 

DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME 

PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE N° 11674.805000/1200-04, DE 

ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO 

09 

MESES 

R$ 

151.027,91 

PREGÃO Nº 

9/2021-0001 

PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 

ITUPIRANGA 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA 

ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME A PROPOSTA 

Nº11851. 575000/1200-02/MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
01 ano R$ 56.339,50 

 

08. SERVIDORES INDICADOS PARA A EQUIPE DE PLANEJAMENTO E PARA ELABORAÇÃO DO 

TERMO DE REFERENCIA 
Nome: Antônio Eriton Barbosa Mota  

Matrícula 8667 / ID Funcional: Enfermeiro  

Telefone: (091) - 98442- 5466                    E-Mail institucional: saudepirabas@yahoo.com.br 

 

2º Nome: Eduan Oliveira da Silva   

Matrícula 8518 ID funcional: Auxiliar Administrativo responsável pelo Almoxarifado. 

E-Mail institucional: eduansilva786@gmail.com Telefone: (091) – 985229070 

 

09. SERVIDORES INDICADOS PARA A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

Referente: Secretaria de Municipal de Saúde 

Fiscal principal:  
Nome: Iranildo Figueiredo da Vera Cruz              Matrícula     8568              ID Funcional: Assessor Institucional 

E-Mail institucional: iranildofigueiredo9@gmail.com                                        Telefone: (091) 980114184 

Fiscal substituto: 

Nome: Antônio Eriton Barbosa Mota           Matrícula 8667              ID Funcional: Enfermeiro  

Telefone: (091) 98442-5466                  E-Mail institucional: saudepirabas@yahoo.com.br 

 

 

Diante ao exposto solicitamos a contratação da empresa para locação dos equipamentos, conforme Termo de 

Referência que será elaborado e finalizado após pesquisa de mercado para comparação de preço médio. 

Atenciosamente, 

____________________________________ 

MERIAN BENOLIEL GOMES 

Secretária Municipal de Saúde 

Portaria nª08/2021 
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ANEXO I  

LISTA DOS EQUIPAMENTOS 

 

Item Descrição dos materiais UNID QUANT 

1 

Autoclave 21 litros horizontal( dimensões da câmara (dxp) 252 x 421mm, peso 28kg, potência 

1000w, frequência 50/60hz, tensão 127 ou 220v, temperatura de trabalho  1 kgf/cm², câmara de 

esterilização inox aisi 304, gabinete aço 1020, pintura externa/interna eletrostática, controlador smd 

microprocessador isolado, dispositivo de segurança 22, guarnição silicone, bandeja internas 02 em 

alumínio perfurado, sensor termopar, ciclo de secagem de série acessórios: bandejas, copo medida, 

mangueira de drenagem, cabo de energia, manual de instrução e formulário de cadastro.)  

Unid 10 

2 

Autoclave 40 litros modelo autoclave/super./top, fecho da tampa de triplo estágio porta com 

construção dupla totalmente em aço inox laminado, câmara de esterilização em aço inoxidável, painel 

digital ldc teclado membrana para controle de parâmetros dos ciclos, mensagens virtuais e sonoras, 

controle do ciclo automático, microprocessador eletrônico, secagem programável do material, 

guarnição em silicone vulcanizado fixada em câmara de esterilização,  atuação descontínua da 

resistência durante o ciclo para consumo, energia elétrica, utiliza água  limpa a cada ciclo para 

melhor qualidade do vapor, diversos sistema de segurança automáticos, produto resistente,  fácil 

instalação, operação e manutenção, peso-36kg, aço inox, dimensões da câmara 30x42,4cm, 

dimensões da autoclave 38x44x59,5cm  potência 1400w, pressão de trabalho 1kgf/cm², tempera 

padrão o.m.s até 121°c, segurança 22 dispositivos de segurança, tensão/corrente nominal127v/10a ou 

220v/5a, ciclo de secagem de série, bandejas de alumínio. 

Unid 10 

3 

Aparelho de pressão digital de braço semiautomático digital semiautomático, método de medição, 

oscilometro, medição de pressão arterial e batimento cardíacos, memória da última medição, 

indicador de carga da bateria, tamanho do display 7,5 comp. x 7 cm larg, tempo de espera para 

resultado máximo 60 segundos, desligamento automático 1 minuto após a última operação, 

alimentação 4 pilhas pequenas tipo aa de 1,5v cada, tipo de fecho velcro, tamanho da braçadeira 

50,0+/-5cm(l), para circunferência de braço 22 a 32 cm, para inflar manual através do uso de válvula 

de exaustão  rápida do ar).  

Unid 30 

4 

Aparelho de profilaxia com jato de bicarbonato (caneta de jato autoclavavél, dimensões 160 x 164 x 

131mm, peso líquido 0,715 kg, peso bruto 1,005kg, pressão de entrada de água 15-72 psi, pressão de 

entrada de ar 70-80 psi, acionamento através do pedal do equipo, gabinete caixa confeccionado com 

plástico resistente).  

Unid 22 

5 

Aparelho foto polimerizador led wireless sem cabo (voltagem; comutação automática de 100 a 240 

vca. Consumo;10 va. Frequência: 50/60 hz. Peso liquido 200gg comp. Onda da luz :450-480nm 

ponteira condutora de luz giratória, em polímero. Programável de 10 a 100 segundos via botão de 

acionamento com bip sonoro a cada 10 segunda bateria de lítios :3,7 v 2000mah.tempo de 

carregamento de bateria: 5 horas, potência de saída ;650mw/cm2. Dimensões da peça de mão 

0,25mm x 250mm. Dimensões da fonte :70mm x 47mm x 39 mm Autonomia da bateria aprox. 2 

horas de tratamento, que equivalem a 720 acionamentos de 10 segundos consecutivos. 

Unid 22 
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6 

Aparelho de PA (estetoscópio+esfignomanômetro) em aço inox. Tamanho: P, infantil-kit de aparelho 

de pressão tecido em nylon, com fecho em velcro e estetoscópio duplo, manguito, pera e válvula de 

alta durabilidade, manômetro de alta sensibilidade com graduação de 0 a 30mmhg, braçadeira em 

nylon com impermeável com fecho em velcro: estetoscópio duplo, braçadeira com manguito  em pv 

de uso infantil (circunferência 10 até 18cm), 01 manômetro 0-300mmhg(52x98x35,5mm), 1 

braçadeira(75x220mm), 1 válvula de deflação, 1 pera, 1 estetoscópio, 1 estojo para viagem aprovado 

pelo inmetro. 

Unid 30 

7 

Aparelho de PA (estetoscópio+esfignomanômetro) em aço inox. Tamanho: M, adulto-kit de aparelho 

de pressão tecido em nylon, com fecho em velcro e estetoscópio duplo, manguito, pera e válvula de 

durabilidade, manômetro de alta sensibilidade com graduação de 0 a 300mmhg, braçadeira em nylon 

com impermeável com fecho mem. velcro: estetoscópio duplo, braçadeira com manguito em pv 

(circunferência 18 até 36cm), 01 manômetro 0-300mmhg(52x98x35,5mm), 1 braçadeira 

(75x220mm), 1 válvula de deflação, 1 pera, 1 estetoscópio, 1 estojo para viagem, aprovado pelo 

inmetro. 

Unid 200 

8 

Aparelho de PA (estetoscópio+esfignomanômetro) em aço inox. Tamanho: G, obeso-kit de aparelho 

de pressão tecido em nylon, com fecho em velcro e estetoscópio duplo, manguito, pera e válvula de 

alta durabilidade, manômetro de alta sensibilidade com graduação de 0 a 300mmhg, braçadeira 

grande em nylon com impermeável com fecho em velcro: estetoscópio duplo, braçadeira com 

manguito em pvc (circunferência 35 até 51cm), 01 manômetros 0-300mmhg (52x98x35,5mm), 1 

válvula de deflação, 1 pera, 1 estetoscópio, 1 estojo para viagem aprovado pelo inmetro.  

Unid 20 

9 

Ar condicionado Split 12000 btu/s, classificação energética: a, voltagem: 220 v, controle remoto. 

Refrigera, ventila e desumidifica, swing, auto start,3 velocidades de ventilação, timer 24 horas, 

produto certificado pelo inmetro, controle remoto com display lcd, filtro de ar lavável e removível, 

chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, alta durabilidade, baixo consumo de energia, 

(com condensadora de cobre). Gás ecológico. 

Unid 20 

10 

Ar condicionado Split 18000 btu/s, classificação energética: b, voltagem: 220 v, controle remoto. 

Refrigera, ventila e desumidifica, swing, auto start,3 velocidades de ventilação, timer 24 horas, 

produto certificado pelo inmetro, controle remoto com display lcd, filtro de ar lavável e removível, 

chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, alta durabilidade, baixo consumo de energia, 

(com condensadora de cobre). Gás ecológico. 

Unid 10 

11 

Ar condicionado Split 24000/22000 btu/s, classificação energética: b, voltagem: 220 v, controle 

remoto. Refrigera, ventila e desumidifica, swing, auto start,3 velocidades de ventilação, timer 24 

horas, produto certificado pelo inmetro, controle remoto com display lcd, filtro de ar lavável e 

removível, chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, alta durabilidade, baixo consumo 

de energia, (com condensadora de cobre). Gás ecológico. 

Unid 8 

12 

Ar condicionado Split 9000 btu/s, classificação energética: a, voltagem: 220 v, controle remoto. 

Refrigera, ventila e desumidifica, swing, auto start,3 velocidades de ventilação, timer 24 horas, 

produto certificado pelo inmetro, controle remoto com display lcd, filtro de ar lavável e removível, 

chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, alta durabilidade, baixo consumo de energia, 

(com condensadora de cobre). Gás ecológico. 

Unid 38 

13 
Armário em aço 2 portas com 4 prateleiras, 1980x1200x450 planos c/ divisores intercambias; corpo 

do armário c/ chapas em 24, cor cinza, pintura eletrostática a pó 
Unid 20 
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14 
Armário em aço p/ cozinha 8 portas branco c/ 4 gavetas 173,5cmx121,4cmx36,3cm, pés reguláveis 

de polipropileno, cor branco.  Pintura eletrostática a pó 
Unid 5 

15 

Armário vitrine com 2 portas, armação em aço, portas e prateleiras e laterais em vidro, fundo em 

chapa metálica, pintura branca (pintura eletrostática a pó), dimensões; 160 cm x 60 cm x 40 cm. Cor 

branco 

Unid 25 

16 
Ambú reanimador de silicone completo adulto, balão em silicone autoclavável adulto: 1600ml, 

máscara facial em silicone válvula superior e inferior, reservatório de 2500ml.  
Unid 9 

17 
Ambú reanimador infantil de silicone completo, balão em silicone autoclavável infantil: 500ml, 

máscara facial em silicone válvula superior e inferior, reservatório de 1000 ml. 
Unid 9 

18 
Ambú reanimador neonatal de silicone completo, balão em silicone autoclavável infantil: 500ml, 

máscara facial em silicone, válvula superior e inferior, reservatório de 1000ml.  
Unid 9 

19 

Aspirador de parede com vidro para ambulância uti, vacuômetro, especificações tampa em 

polipropileno/nylon, boia em polipropileno para evitar transbordamento, frasco coletor em vidro 

1000ml.  

Unid 1 

20 

Aspirador portátil 1,3 litros branca standart sem cânulas, pedal e tubo de silicone 5005brst- nsr-nsr, 

01 bomba de vácuo, 1 frasco coletor de 1l em pvc, 1 tampa plástica com válvula de segurança 

acoplada, 02 metros de tubo de silicone, especificações técnicas do motor 1/30 hp, voltagem 110 e 

220 volts 60 hz, frasco coletor capacidade 1,3 litros, vácuo máximo 22hg, válvula de segurança 

contra transbordamento do frasco, vazão livre 15lt/min, peso 2,3kg.  

Unid 10 

21 Arquivo em aço 4 gavetas alt. 1335mmxprof.600mmxlarg.470, cor cinza.  Pintura eletrostática a pó Unid 12 

22 

Balança antropométrica adulto; capacidade até 180 kg; acompanha régua antropométrica de 1,00 a 

2,00 m; frações de 100g; base em chapa; os pés e o tapete da balança antropométrica são em 

borracha. 

Unid 6 

23 

Cadeira para banho em alumínio reclinável características: construída em alumínio aeronáutico, 

sistema de declínio em quatro posições, com acionamento por manete e barra de regulagem em aço 

inoxidável, apoio de cabeça anatômico articulável com regulagem de altura e profundidade, assento 

sanitário, apoios para pés articuláveis removíveis e reguláveis em altura, freios bilaterais, apoios para 

braços escamoteáveis, largura do assento: 46 cm. Dimensões do produto peso: 15 kg largura: 70 cm 

altura: 140 cm profundidade: 100 cm 

Unid 100 

24 

Balança digital com capacidade de até 150kg, balança digital vidro abs, capacidade: 150 kg, 

graduação: 0,1kg, display: lcd de 4 dígitos, bateria: 3v - li, ativação automática, unidades: kg/ lb, 

desligamento automático após 10 segundos, possui aviso de bateria fraca e aviso de erro.  

Unid 80 

25 
Balança antropométrica infantil: digital com capacidade de até 16 kg dimensão da concha no mínimo 

540x290 (mm) com tara 
Unid 9 

26 Biombo em aço c/ tecido. Revestidas com tecidos técnicos especiais para a área hospitalar Unid 28 
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27 

Berço aquecido neonatal cuna com servo controle e sistema de calor irradiante; cuna para paciente 

em acrílico removível; sistema de controle eletrônico microprocessador; relógio apgar incorporado; 

modos de operação manual e automático (servo controle); aquecedor giratório (180°) para facilitar 

procedimentos de radiografia; dimensões reduzidas; ajuste de inclinação do leito; permite utilização 

de fototerapia reversa. Dimensões altura: 1,95 metros, largura: 91,00 centímetros, profundidade: 

61,00 centímetros, peso: 47,00 quilogramas. 

Unid 2 

28 

Berço para recém-nascido cuna acrílica com colhão, pintado - estrutura tubular em aço redondo com 

pintura epóxi, pés com rodízios giratórios com 2" de diâmetro sendo 2 com freios em diagonal. Cesto 

removível em acrílico transparente com ajuste de inclinação manual. Dimensões: 0,75m 

comprimento x 0,40m largura x 0,80m altura. 

Unid 6 

29 

Bebedouro de coluna refrigerado, termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° à 15ºc, 

torneiras com fluxo continuo e controlado, bandeja de água removível, alças laterais, reservatório 

água gelada 1,8lts, suporte p/ garrafão 20 litros, 110 volts, 31,3 x 100,5 x 31,5 cm, na cor branco. 

(Com condensadora de cobre). Gás ecológico. 

Unid 15 

30 Braçadeira em aço, suporte de braço estofado (pedestal altura regulável) Unid 15 

31 
Cadeira de plástico com braço, descrição do tamanho 80x55x4 cm, polietileno na cor branca, alta 

resistência (padrão Tramontina ou similar) 
Unid 200 

32 

Cadeira de rodas dobrável (estrutura em duro alumínio tubular, base em laminado sintético reforçado 

com tela de nylon, dimensionada para armazenamento em espaços limitados, suporta até 160kg, um 

cinto de segurança com sistema de engate automotivo de 2 portas, um cinto segurança com velcro 

para as pernas, quatro manetas de borracha para facilitar o transporte em escadarias, sistema ágil de 

abertura e fechamento, sistema de dobra para armazenamento em espaços limitados.  

Unid 15 

33 

Cadeira de rodas simples: pneu maciço normal e semi obeso cds. Fabricada em aço carbono, com 

assento/encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés 

fixos, rodas dianteiras aro 06'' com pneus maciços e rodas traseiras aro 24'' em alumínio com pneus 

maciços ou infláveis na cor preta, aro igual de bicicleta (com raio em aluminio). 

Unid 250 

34 

Cadeira odontológica  modelo d700(totalmente automática, movimentos pt/vz posição de trabalho/ 

volta a zero automático, assento com encosto subida e descida, assento com altura mínima de 43cm e 

máxima 73cm, braços direito e esquerdo, acendimento do refletor no pedal de comando, 

transformador de 12 v para o refletor, relé de partida e fusível de proteção, equipo acoplado com 

braço curvo fixado na parte inferior da cadeira, alma estrutural em aço, corpo e capas abs, bandeja em 

aço inox, comp. máximo 187 x larg. Máxima 95 x alt. Máxima  190 cm, peso liquido 111kg, 

voltagem 110/220/240 v). 

Unid 9 

35 
Cadeira estofada s/ braço com encosto médio, c/ armação em ferro (preto), sendo o material do 

acento e encosto em tecido da cor azul. 
Unid. 73 

36 

Cadeira giratório c/ braço em tecido crepe, assento mede 44x42cm e tem as bordas arredondadas, 

encosto med. 43x28cm e apresentando curvatura lombar, estofamento em espuma injetada, base 

giratória, com mecanismo à gás, dotada de 05 patas em aço com capa protetora de nylon e rodízios 

duplos de nylon, regulagem de altura e profundidade, revestimento externo em curvim na cor azul. 

Unid. 10 

37 
Cadeira longarina 3 lugares secretaria sem braço em polipropileno na cor azul (ferragem na cor preta 

com pintura epoxi) 
Unid. 20 
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38 

Cadeira p/ coleta de exames, estofada, com braçadeira: estrutura tubolar pintada pintura eletrostática 

a pó. Assento, encosto e apoio de braços revestidos a napa anti-microorganismos, anti-salitre e 

ignifuga. Apoio de braços destacável, regulável em altura e oscilação, com possibilidade de utilidade 

de utilização do lado direito ou esquerdo; com haste pintada. Napa na cor preta.  

Unid. 9 

39 Caixa térmica 26 litros na cor azul Unid. 27 

40 Carro maca simples em aço inoxidável com grades laterais, suporte de soro com colchonete.  Unid. 3 

41 Carro curativo inox c/ balde e bacia. Medindo aproximadamente 0,75m x 0,45m x 0,80cm Unid. 10 

42 

Chassi radiográfico tamanho 30x40cm, fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, 

espessura adequada para utilização de grade antidifusora na parte interna, travas plásticas com 

sistema push, espuma flexível especial garantido perfeito contato entre filme e ecrans e acabamento 

em pintura eletrostática. 

Unid. 5 

43 

Chassi radiográfico tamanho 35x35cm, fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, 

espessura adequada para utilização de grade antidifusora na parte interna, travas plásticas com 

sistema push, espuma flexível especial garantido perfeito contato entre filme e ecrans e acabamento 

em pintura eletrostática. 

Unid. 5 

44 

Chassi radiográfico tamanho 24x30cm, fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, 

espessura adequada para utilização de grade antidifusora na parte interna, travas plásticas com 

sistema push, espuma flexível especial garantido perfeito contato entre filme e ecrans e acabamento 

em pintura eletrostática. 

Unid. 5 

45 

Chassi radiográfico tamanho 18x24cm, fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, 

espessura adequada para utilização de grade antidifusora na parte interna, travas plásticas com 

sistema push, espuma flexível especial garantido perfeito contato entre filme e écrans e acabamento 

em pintura eletrostática. 

Unid. 5 

46 
Carro de emergência-suporte para cilindro de oxigênio, soro cardioversor ou desfibrilador, tábua para 

massagem cardíaca, 4 tomadas elétrica tipo filtro de linha, possui sistema de travas nas gavetas. 
Unid. 6 

47 

Cama Fowler (modelo, cabeceira e peseira em tubo de aço redondo, 1 1/4 x 1,2mm, de espessura, 

palitos em tubos redondos de 5/8 x 1,0mm de espessura, estrado em chapa de aço n°20, com reforço 

de ferro chato 3/4 x 3/16, laterais com tubos reguláveis de 2 manivelas, pintada em epóxi, pés com 

rodízio sendo dois freios diagonais). 

Unid. 10 

48 
Cilindros de oxigênio em aço de 10 litros c/ suporte capacidade de 10lt; com carrinho para oxigênio 

p/1 cilindro grande.  
Unid. 10 

49 Cilindro de oxigênio em alumínio medicinal válvula yore, volume 10,5 litros.  Unid. 10 

50 Cilindros de oxigênio em aço de 5 litros com suporte com carrinho para oxigênio p/1 cilindro grande.  Unid. 9 

51 Cilindro de oxigênio em aço 50 litros (sem carga) c/ suporte. Unid. 2 
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52 

Colar cervical regulável, colar de imobilização em única peça ajustável na altura, com 16 posições, 

12 posições na versão pediátrica, para um ajuste personalizando dentro de uma faixa de 4 ajuste 

padrão para adultos, substituindo 4 medidas padrão de colar cervical adulto 2 medidas de colar 

cervical pediátrica.  

Unid. 20 

53 Colchão hospitalar de solteiro revestido em napa tam: padrão d33.  Unid. 20 

54 

Compressor de ar odontológico - deslocamento teórico pcm 1/min 5,2 147, pressão de operação 

psi/bar mínima 80-5,5 psi/bar máxima 120-8,3 bloco n° de estágios-1, n° de pistões-2, rpm-config 

664-v, volume do óleo-180ml, regime de trabalho intermitente, ruído db(a)-77, motor potência hp-1, 

consumo kw-0,75, tipo-polos ip 21-2, tensão monofásico 127/220v, tempos de enchimento 4 minutos 

e 20 segundos, volante (mm)-290, polia(mm)-55, correia quantidade 1 tipo a-40, diâmetro de saída 

5/16'', reservatório 50 litros, peso líquido, peso liquido (kg)-56, dimensões larg x alt x comp. (mm)-

335x655x790. 

Unid. 9 

55 

Compressor de ar, deslocamento teórico 425l/m pressão máxima 8,6 bar, rotação 1200 rpm, motor 

elétrico 2,2 km frequência 50/60 hz, conexão descarga 1/4", dimensão larg 440mm x alt 855mm x 

comp. 860mm, número de estagio 1, número de pistão 2-l, opções de tensão 110 e 220 volts, pressão 

de operação máxima 125 psi, volume do reservatório 130 litros. 

Unid. 2 

56 

Detector fetal de mesa digital-gabinete e transdutor em material abs de alto impacto que evita a 

oxidação ao longo do tempo, suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e 

transporte, desligamento automático após 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade, ao 

desligar a última configuração de volume e tonalidade fica armazenados na memória, equipamento 

com display digital lcd  com capacidade de demostrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 

240 bpm, ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz+ - 10%, alimentação chaveada 

que opera de 110 a 230v + - 10%, frequência 50/60hz, diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50mm, 

profundidade máxima do feixe ultrassônico (200 a 250mm), controle do volume digital 9 níveis (1-9), 

controle da tonalidade digital 10 níveis(0-9), alojamento para transdutor na lateral do gabinete, saída 

para fone de ouvido ou gravador de som, possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente 

elétrica, peso liquido 1,8kg dimensões(l.p.a) 217x250x100mmndejas de alumínio, registro da 

ANVISA 10430810013.    

Unid. 4 

57 

Datashow-revoluções suportadas vga/svga/xga/wxga/wxga+/sxga/sxga+, 2700 ansi lumens, tipo 

200w uhe e-torl, foco manual /zoom ótico índice de projeção trow ratio 1,45-1,96, distância de 

projeção 0,88-10,44 metros, tamanho da imagem 22-350 cores, 3 vezes mais brilhantes, conectes 

diversos equipamentos e gere imagens de alta qualidade através de conecção hdmi, conectividade, 

sem fio a computadores, tabletes e smartphones, instalação fácil e flexível, digital 

nstc/nstc44,43/pal/pal m/pal 60/secam, analógico 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p, entrada 

hdmix1, computador vga rgb(d-sub 15 pinos)x1, s-vídeo mini dim, vídeo composto rca(amarelo)x1, 

usb tipo ax1 (memória, usb, wi-fi), usb tipo bx1(usb display, mouse, controle), áudio rcax2 

(vermelho/branco), controle rs-232x1, controle remoto 2 pilhas aa, cabo de alimentação, cabo rgb 

vga(computador), cd rom com a documentação do projetor, bivolt, dimensões(cm) axlxp 

7,7x29,7x24,4cm. 

Unid. 3 
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58 

Dea- desfibrilador externo equipamento compacto, leve, portátil, microprocessador, adaptável a 

qualquer paciente (adultos e infantil), de tamanho reduzido, tecnologia de onda bifásica exponencial 

truncada, com possibilidade de futuras atualizações de protocolo no próprio local onde o 

equipamento estiver instalado. Projetado para atendimento em emergências cardíacas e aplicação 

com uso de pás adesivas. Com sistema automático de avaliação de ecg que detecta complexos qrs e 

identifica automaticamente arritmias malignas que necessitam de desfibrilação automática. Com 

análise da impedância torácica com aumento da eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de danos 

causados ao coração. Mensagem e comando por texto, voz e sinais visuais, apresentação em tempo 

real da curva do ecg na tela (display) de cristal líquido com ângulo superior a 30% para melhor 

visualização da monitorização do traçado. Modo de desfibrilação adulto: 150 joules no primeiro 

choque e 200 joules nos subsequentes para melhor eficácia na reversão de arritmias. Modo de 

desfibrilação pediátrica com comutação automática que limita a carga em um quarto da energia no 

modo pediátrico (50 joules). Deve conter bateria interna recarregável com indicador de carga no 

display (status) em vários níveis com capacidade aprox., para 50 choques em 200 j ou aprox., 3 horas 

de monitoramento, com recarregado inteligente com indicadores luminosos de bateria em carga e 

carga completa.  

Unid. 2 

59 

Divã baixo tablado para fisioterapia neurológica para fisioterapia neurológica e reabilitação-madeira 

de eucalipto, espuma e convim, dimensões -1,86x1,35x0,45 metros (cxlxa), peso 38kg, peso 

suportado até 200kg, facilidade de acomodação de paciente com dificuldade de locomoção, 

confortável e seguro, modelo fixo que passa segurança para o cliente, fácil higienização, montagem 

simples.  

Unid. 1 

60 

Doppler fetal portátil digital com lcd (detector fetal), especificações: transdutor de alta sensibilidade, 

alto falante de alta performance, design ergonômico e compartimento de transdutor, entrada para fone 

de ouvido ou gravador de som ou computador, botão liga/desliga e controle de volume e 

desligamento automático, tela de led para visualização numérica do batimento cardíaco fetal, bateria 

interna recarregável e carregador integrado ao equipamento. 

Unid. 30 

61 

Eletrocardiógrafo  12 canais digital - impressão em formato a4 permite fácil visualização, função 

cópia, permite várias impressões de um único paciente, baixo custo de impressão, função grade 

permite o uso de papel fax, fácil operação, com apenas uma tecla modo de impressão e modo 

monitor, aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos, custo-benefício e confiabilidade 

num ecg de 12 canais, interpretação do ecg baseado no avançado código minessota, impressão em 

1,3,6 e 12 canais formato a4, impressora térmica de alta resolução, economia de impressão, permite o 

uso de bobina e fax, interface para modem transmissão e recepção do ecg por fax, software, permite 

visualizar/arquivar/imprimir em papel comum/e-mail, conteúdo (01 eletrocardiógrafo, cabo de força 

3 pinos, 01 cabo paciente de 10 vias, 06 eletrodos precordiais, 04 eletrodos membros, 01 bobina de 

papel termo sensível, 01 tubo gel condutor, 01 manual operação em português, 01 software para 

computador (cd), 01 alimentação bateria recarregável e rede elétrica 110 ondejas.   

Unid. 1 

62 

Escada com 2 degraus, armação em pintura eletrostática (branco azulado) com ponteiras pretas, 

madeira de compensado 15 mm com borracha antiderrapante, dimensões c 40 cm, l 38 cm, a 38 cm. 

Em aço inoxidável. 

Unid. 25 

63 
Estante de aço com 6 prateleiras, medindo 1980 mm x 920 mm x 300 mm, capacidade de até 20 kg 

por plano, planos de armazenagem regulável, cor cinza. 
Unid. 20 

64 
Estrado plástico 50 x 50 piso industrial: em polipropileno, dimensões 50 x 500 x 500 mm, cor preta, 

capacidade aproximada 2.000kg/m², vazado com antiderrapante, com peças modulares  
Unid. 6 
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65 

Foco de luz clínico, foco de luz auxiliar p/ exames clínicos e ginecológicos, com haste inferior 

pintada, altura variável entre 90 a 150cm, pintura em epóxi à 250ºc de alta resistência, base do 

pedestal com 4 rodízios, alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220, lâmpada halógena 12v x 

20w com registro na Anvisa. 

Unid. 12 

66 

Fogão 04 bocas/forno acendimento automático total, mesa em aço inox sobreposta, queimadores 

estampados e espalha chama esmaltado, manipuladores removíveis, grade fixa no forno com 02 

regulagens de altura, visor total na porta do forno, pés altos, trempe dupla, tampa de vidro, válvula de 

segurança no forno, cor branco. 

Unid. 9 

67 

Fogão industrial c/ forno c/6 bocas, queimadores frontais chama tripla com controle individual das 

chamas internas e externas, queimadores traseiros chama dupla, bandeja coletora de resíduos, grade 

paneleira de cantoneira de aço, estrutura de cantoneiras de aço, puxador em pvc. 

Unid. 2 

68 
Frigobar de 50 litros: capacidade mínima de 50 litros porta tampo aproveitável; classificação 

energética inmetro a. (com condensadora de cobre) 
Unid. 9 

69 

Freezer horizontal, 04 pés com rodizio, congelamento rápido, dreno frontal, dupla função, maior 

resistência à corrosão e impactos. Gabinete interno e externo em chapa de aço pintado, função 

refrigeração, grade interna, travamento porta com chave, capacidade de 519 litros, nº portas 2, cor 

branco, consumo kwh 84,6 p/mês, tensão /voltagem 115v classificação energética inmetro a. (com 

condensadora de cobre) 

Unid. 2 

70 

Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade 

que atenda as especificações a Seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir 

braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e 

rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de Mesma 

(iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de 

contrapesos, mas sim, Sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição 

em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida 

estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz Branca fria LED, 

fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de 

sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de 

reprodução de cores deve ser de 90 ou maior temperatura de cor de 4200 K ou maior; A intensidade 

luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 120.000 Lux, Medidos a 1 (um) metro de 

distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir 

Sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a 

utilização de teclado tipo Membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da 

cúpula; Proteção do sistema eletrônico com fusível, Substituível; Manopla de focalização facilmente 

retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, permitindo ajuste pelo Cirurgião durante o 

procedimento e através de painel eletrônico; Diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, para 

cada uma Das cúpulas; As cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para 

fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente; Vida útil 

do sistema de iluminação LED de 30.000 horas ou maior. Aparelho destinado a bloco cirurgico. 

Unid  1 
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71 

Freezer industrial horizontal de 1000 lts c/dupla ação refrigeração estática. Pode ser usado como 

freezer ou refrigerador. A escolha da função é realizada através de chave seletora, proporcionando 

vantagens em dobro de maneira rápida e fácil. Na cor branco, com rodizio nos pés, dreno, maior 

resistência a corrosão e impactos. Gabinete interno e externo em chapa de aço pintado, grade interna, 

travamento porta com chave(preferencial), capacidade de 1000 litros, nº portas 3. (Com condensadora 

de cobre) 

Unid. 1 

72 

Geladeira 300 litros, frost free, dimensões l 61,6 x p 69, 1 x alt 153,9 cm, capacidade da geladeira 

253l, capacidade do freezer 47 litros, consumo a compartimento de latas, ovos compartimento extra 

frio, gavetão de frutas, cor branca, voltagem 110 v, peso 48 kg. (Com condensadora de cobre) 

Unid. 12 

73 

Incubadora de transporte para neonatal modelo tr 306, controle de ar e pele do rn, umidade servo 

controlada, sistema de amortecimento da cúpula para fechamento, dispositivo de sinalizador a 

distância, dispositivo de contagem de tempo digital, integrado ao painel, umidificador externo e 

removível para fácil assepsia, alimentação por reversão automática de voltagem.  

Unid. 1 

74 

Kit cânula md orofaríngea de guedel, polietileno, kit com 8 cânulas orofaríngea de guedel de 

dimensões diferentes, 1 cânula orofaríngea de guedel 110mm laranja, 1 cânula orofaríngea 100mm 

vermelha, 1 cânula orofaríngea de guedel 90mm amarela, 1 cânula orofaríngea de guedel 80mm 

verde, 1 cânula orofaríngea de guedel 70mm branca, 1 cânula orofaríngea de guedel 60mm preta, 1 

cânula orofaríngea de guedel 50mm azul clara, 1 cânula orofaríngea de guedel 40mm rosa.  

Unid. 2 

75 

Kit laringoscópio md completo, cabo standart médio, alimentação 02 pilhas tipo c, lâmina tipo c, 

lâmina macintosh curva 0 neonatal, lâmina macintosh curva 1 infantil, lâmina macintosh curva 2 

criança, lâmina macintosh curva 3 adulto médio, lâmina macintosh curva 4 adulto grande, lâmina 

macintosh curva 5 adulto grande. 

Unid. 2 

76 Laringoscópio convencional standard 2,5v completo.  Unid. 10 

77 Laringoscópio adulto com 5 laminas em aço inox e fibra optica. Unid. 5 

78 Laringoscópio infantil com 3 lâminas aço inox e fibra óptica.  Unid. 2 

79 Lavadora jato de alta pressão Power 2.200 libra de pressão pws20 Unid. 2 

80 

Leito estofado padiola para transporte-carro padiola lv 09, aço carbono, espuma, densidade 26, 

corvin, cabeceira regulável, pintura eletrostática em pó, tratamento ant-ferrugem, leito removível, 

rodas 127mm giratória, sendo duas com freio, comprimento 1,90m, largura 0,55m e altura 0,80m. 

Unid. 2 

81 

Leito hospitalar simples c/ cabeceira com proteção em aço inoxidável estrado em chapa de aço 

perfurado 01 manivela para elevação de pés ,01 manivela para elevação de cabeceira, 02 grades 

laterais, 01 colchão de espuma com capa de napa, dimensões 1,90m x 0,90 altura mínima :0,54m   

altura máxima :0,88m.  

Unid. 12 

82 Liquidificador, 400 w 1,5 litros 3 velocidades, voltagem 110v, cor branco. Unid. 5 

83 

Liquidificador/triturador industrial de 6litros em aço inox, com motor muito forte, corpo do motor, 

copo e alças laterais em aço inox, tampa em alumínio de 1ª qualidade, tensão bivolt, frequência 

50/60hz  

Unid. 2 
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84 

Maca articuladora, rodas c/altura ajustáveis em aço inoxidável e alumínio comprimento 1970mm 

comp., recolhido1465mm larg, peso 38,7kg, capacidade 200kg, rodas 200mm, dianteiras fixas, 

traseiro auto orientáveis, travões, posterior, altura de carga de 480 a 750mm, barras laterais 

reclináveis, barra laterais reclináveis, comprimento 630mm, altura 180mm, colchonete revestido em 

material impermeável auto - extinguível, costurado eletronicamente.  

Unid. 4 

85 

Máquina de lavar roupa automática, cap. Minima 15kg, abertura superior, no minimo 7 programas, 

pés niveladores, eliminação de fiapos, tampa c/visor transparente de alta resistência, trava de 

segurança, dispenser individual (sabão, amaciante e alvejante), funções: lava, enxágua e centrifuga, 

cesto inox,4 níveis de água, duplo enxague, desligamento automático, classificação energ. A, 

voltagem 110v ou 220v 

Unid. 2 

86 

Maca ginecológica, armação em tubo esmaltado, com gaveta esmaltada, leito fixo totalmente 

estofado em courvin. Acompanha par de porta-coxa estofado e haste em aço cromado e suporte para 

balde. Dimensões: 1.80 m comprimento x 0.53 m largura x 0.86 m altura.  

Unid. 10 

87 

Manômetro/fluxômetro para oxigenoterapia, válvula reguladora para cilindro com fluxômetro para 

oxigênio, confeccionada em metal cromado, rosca de entrada universal, manômetro de alta pressão 

com escala de 0 a 315kg/cm2, pressão fixa de 3,5kg/cm2 e rosca de saída padrão.  

Unid. 9 

88 

Máscara de oxigênio md adulto Venturi, modelo adulto, c/tubo corrugado, 6 diluidores coloridos, 

sendo azul 24%, amarelo 28%, branco 31%, verde 35%, vermelho 40%, laranja 50% e copo branco 

com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio, não esteril. 

Unid. 5 

89 

Máscara de oxigênio md pediátrico Venturi, modelo pediátrico c/tubo corrugado, 6 diluidores 

coloridos, sendo azul 24%, amarelo 28%, branco 31%, verde 35%, vermelho 40%, laranja 50% e 

copo branco com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio, tubo de 02, não estéril.  

Unid. 5 

90 

Mesa antropométrica, pintada, estrutura em tubo redondo, leito em chapa de aço 0,75 mm, 

acabamento em pintura eletrostática, pés com ponteiras de pvc. Acompanha régua de madeira e 

cursor de medição. Dimensões 0,90 x 0,50 x 0,90 m. 

Unid. 10 

91 Mesa de escritório em 100 por cento mdf c/ 2 gavetas 1,60 x 0,60 cor branca. Unid. 90 

92 
Mesa p/ impressora em 100 por cento mdf, dimensões altura: 0,74 cm profundidade: 0,40 cm 

comprimento: 0,60cm, cor branca. 
Unid. 15 

93 Mesa mayo c/ bandeja em inox c/ rodizio. Unid. 11 

94 Mesa auxiliar inox s/ rodízio 0,40 x 0,40 x 0,80 ref: 174c Unid. 35 
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95 

Monitor multiparamétrico tipo i - características técnicas mínimas: monitor multiparamétrico para 

monitoração de pacientes adultos, pediátricos e neonatais dos parâmetros de ecg, respiração, pressão 

não invasiva (pni), saturação de oxigênio (spo2), temperatura, pressão invasiva (pi) e débito cardíaco 

por termodiluição; deve possuir tela colorida de cristal líquido (lcd) de, pelo menos, 12 (doze) 

polegadas, com resolução mínima de 800 x 600 pixels; deve possuir menus para configuração e 

ajustes de seus diversos parâmetros, navegáveis através da tela sensível ao toque (touch screen); deve 

possuir memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares para, pelo menos, 96 (noventa 

e seis) horas; deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites alto e 

baixo) e alarmes funcionais (sensor, bateria fraca, etc.); deve possuir bateria(s) recarregável(is), com 

autonomia mínima de 420 (quatrocentos e vinte) minutos; deve permitir conexão a uma central de 

monitoração; e demais especificações contidas no edital. 

Unid. 2 

96 
Protetor de tireoide equivalência em chumbo: 0,50 pb, para proteção do paciente e do profissional, 

confeccionado em borracha plumbífera, acabamento em tecido especial lavável. Tamanho: único.  
Unid. 2 

97 
Suporte para avental de chumbo de fixar na parede. Podendo ter 4 até 10 hastes. Fabricamos em aço 

inox 304 polido ou aço tratado e pintura eletrostática branca. 
Unid. 1 

98 

Biombo em chumbo. Construído em chapa de aço tratado e pintura eletrostática banca ou inox polido 

304, revestimento em chapa de madeira imunizada com pintura anti risco branca, rodízios giratórios 

para melhor locomoção e freios para fixar no local desejado. Chumbo de primeira fusão com teor de 

pureza 99,96%. Dimensões padrão conforme norma ABNT: 800x2100. 

Unid. 1 

99 

Óculos em chumbo:  0,75 mm de chumbo, com proteção frontal, frontal com elástico, frontal e 

lateral, frontal e lateral com elástico, tamanho: haste retrátil para permitir o ajuste do comprimento ao 

rosto do usuário com ou sem elástico, acompanha estojo de proteção e pano para limpeza. 

Unid. 2 

100 

Avental em chumbo: 0,50 pb. Tamanho padrão, para proteção do paciente e do profissional, com 

proteção nas costas, confeccionado em borracha plumbífera. Acabamento em tecido especial lavável. 

Possui ca. 

Unid. 2 

101 
Protetor de gônadas, equivalência em chumbo: 0,50 pb, para proteção do paciente e do profissional, 

confeccionado em borracha plumbífera, acabamento em tecido especial lavável, tamanho; 30x45cm,  
Unid. 1 

102 

Sinalizador de porta de raio x, fabricado com base em plástico branco leitoso e acrílico translúcido 

vermelho, iluminação acionada através de reator convencional contando com duas lâmpadas, 

sinalizador de porta de raio x disponibilizado em modelo 110 e 220 v (com chave seletora). 

Unid. 1 

103 

Mesa de cabeceira com gaveta e porta, sem rodízios, estrutura em chapa esmaltada, com pintura 

eletrostática antimicrobiana, gavetas e portas com puxadores em plásticos e pés revestido com 

ponteiras plásticas. 

Unid. 10 
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104 

Relógio-ponto eletrônico digital informatizado, com leitor biométrico (biometria+código de barras), cartão 

proximidade, com comunicação tcp/ip. O equipamento de ponto eletrônico digital deverá ser aprovado e 

homologado de acordo com a portaria ministério do trabalho e emprego nº 1510/2009. Deverá utilizar o sistema 

embarcado de gerenciamento, sem necessidades de instalação de software na máquina do cliente, fornecendo 

interfase de controle através de navegador web. Possuir sistema de impressão com velocidade de no mínimo 90 

mm/s com corte parcial e total de papel, com uso de bobina térmica (bobina de no mínimo com 300 mt) em papel 

térmico com corte automático (cupons com impressão com durabilidade de no mínimo 05 (cinco) anos. Os dados 

deverão ser gravados em memória não volátil tanto para a memória de trabalho (mt) como para a memória de 

registro permanente (mrp). Permitir o cadastro de todas as informações referentes ao empregado e empregador 

local de trabalho e demais dados funcionais. Armazenar na memória permanente dados de todos os eventos 

registro do empregador, marcação de ponto, alteração de data e hora e cadastro do funcionário. Capacidade de 

gerenciamento de até 50.000 colaboradores na memória de trabalho (mt). Capacidade para armazenamento de 

registro em memória permanente de até 6.000.000 registros. Trabalhos com vários tipos de comunicação, 

compatíveis com tipos tcp/ip, gprs e wifi, tornando-se moldável a necessidade da unidade adquirente e adaptável 

ao ambiente. Deverá ter calendário perpétuo, com opção de ajuste da data e hora e configuração do horário de 

verão. O equipamento deverá trabalhar com leitura automática da quantidade de dígitos dos cadastros (crachás) de 

no mínimo 3 até 20 dígitos. O equipamento deverá possuir botão para relação da emissão instantânea dos eventos 

de pontos realizados nas últimas 24 (vinte e quatro) horas precedentes. Para maior segurança das configurações do 

equipamento, o mesmo deverá permitir ativar uma senha de segurança no menu principal; deverá ter sistema de 

nobreak incluso com recurso de corte inteligente de energia quando o nível de energia baixar demais; o 

equipamento deverá ter capacidades de armazenamento de digitais entre mínimo de 1900 digitais. Deve operar 

com sistema auto on (biometria com recurso de toque único), cuja função deverá permitir realizar a identificação 

da digital somente colocando o dedo no sensor, sem a necessidade de digitar a matricula, utilizar o crachá ou a 

tecla de verificação disponível no teclado. O equipamento deverá possuir no mínimo 02 (duas) porta fiscal ubs, 

sendo uma no mínimo para coleta do arquivo afd para auditoria dos dados do equipamento pelo o fiscal do 

trabalho. Deverá possuir sistema de importação e exportação de dados via segunda porta usb, que permitirá a 

importação e exportação de dados. Através desta porta poderão ser realizadas, se necessário as configurações do 

equipamento do empregador, dos colaboradores, de biometrias e coleta de eventos, dentre outros registros; o 

equipamento deverá possuir suporte para teclado usb para cadastro de empregador e colaboradores, eliminando a 

necessidade de ter um computador para gerenciar o cadastro sendo unicamente necessário o próprio equipamento 

e um teclado ubs; o equipamento deverá possui registro interno dos processos realizados no equipamento (log) 

que pode ser exportado via ubs; deverá possuir sistema de identificação de status e eventos no equipamento: pelo 

aplicativo embarcado ou software gerenciador é possível consultar o empregador, colaboradores e digitais 

cadastradas, verificação da quantidade de papel na bobina, quantidades de eventos na memória, situação da mrp, 

situação do sistema de bloqueio do relógio; deverá possuir sistema de gerenciamento inteligente. Deverá validar as 

informações recebidas e as salvar sempre que precisar proporcionando a otimização e utilização da memória; deverá possuir 

sensor de papel que indica através de mensagem do display, aviso sonoro e até mesmo no software gerenciador caso o papel esteja 

acabando; deverá possuir contador de tickets restantes (valor aproximado) de forma que o empregador saiba quantos tickets ainda 

podem ser impressos com determinada bobina de papel. Deverá possuir teclado até 18 teclas sendo mínimo 10 em padrão 

telefônico e 8 teclas adicionais de função; utilizar display de cristal líquido de no mínimo 16 caracteres x 2 linhas com back light 

(iluminação do display); possuir leitor biométrico: tipo ótico com resolução de no mínimo 500 dpi, mais resistente a desgaste 

riscos e alto desempenho na verificação da impressão digital. Deverá possuir modo da verificação das digitais 1) reconhecimento 

feito com a prévia informação da matricula e em seguida colocando o dedo no sensor biométrico e 2) reconhecimento feito apenas 

colocando o dedo no sensor biométrico. 3) autoon identificação da digital em modo 1:n reconhecimento feito apenas colocando o 

dedo no sensor biométrico. Capacidade de armazenamento de digitais: permite armazenar calendário perpétuo: contendo 

gerenciamento da passagem da hora, minuto, segundo dia, mês e ano. Deverá possuir uma bateria de lítio com capacidade de 

manter a data e hora correta por 1440 horas, ou seja, 2 meses no caso de desligamento total do mesmo. Descrição mecânica 

desejável do equipamento peso: entre 1000 a 2000 kg altura: 15 a 20 cm, profundidade: 17 a 22 cm largura da base: 25 a 30 cm. 

Parte elétrica: fonte chaveada: de 90 a 235 vac; tensão de operação: de 8 a12 volts; potência média: de 4 a 5 w. Consumo médio de 

corrente: de 600 a 800 ma; bateria externa incluída: de 6,00 a 12 v para alimentação em caso de falta de energia (nobreak incluso). 

Unid. 11 

105 
Mesa reunião com 4 lugares, Mesa de Reunião com tampo encabeçado de 40mm com borda de 1mm, Pé painel 

em MDP 25mm com borda de 0.45mm e ponteiras octogonais reguláveis. Altura: 75 cm Comprimento: 120 cm 

Profundidade: 120 cm Altura dos Pés: 71 cm. 

Unid. 2 
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Mesa reunião com 12 lugares, tampo 40 mm em 100 por cento mdf, dimensões: largura: 360 cm, 

altura: 75 cm, profundidade:  120 cm, com 12 cadeiras fixa sem braço, assento e encosto moldados 

em madeira com espuma injetada, revestimento em tecido crepe na cor preto, colado na espuma, base 

fixa com 4 pés em aço tubular cilíndrico, ponteiras plásticas. Pintura cor preta. 

Unid. 12 

107 

Mocho giratório estofado a gás com encosto, assento com espuma injetável de alta densidade, 

revestimento em corano lavável, base com 5 pés em nylon injetável com rodízios, ajuste de altura 

com sistema a gás, altura regulável 50 a 60cm. 

Unid. 18 

108 

Nebulizador c/ 4 saídas c7 1 plus bivolt com suporte, isento de óleo e baixo nível de ruído, suporte 

com rodízios, ajuste fluxo de ar comprimido, funcionamento por meio de diafragma, alça para 

transporte, micro filtro bacteriológico. 

Unid. 15 

109 Negatoscópio em aço inox de parede, 01 corpo Unid. 30 

110 

Oximetro de pulso modelo portátil 30g sem pilhas, rápida leitura -visor dual color ,10 níveis de brilho 

ajustável, informa nível de bateria fraca no painel, painel apresenta spo, fc, curva letismografica e 

barra de intensidade do pulso .desliga automático após retirar o dedo ,painel apresenta 6 modos de 

exibição para as informações .especificações técnicas spo 2:03   0% a 99% tamanho : 55 x 32 x 28 

mm. 

Unid. 2 

111 

Oxímetro de pulso de dedo e monitor de frequência cardíaca com sensor de pulso, suporte de 

montagem, carregar adapte, cabo usb, cd manual, material externo, hard moldado de plástico abs,  

tela 3,5 touchscreen resolução da tela 320 x 240 spo2 0-100%, relação de pulso 30-250 bpm, 

resolução 1% para spo2, 1 bpm para a relação de pulso , bateria built-in recarregável li-polymer, 

duração da bateria 7 horas com sistema compatíveis Windows xp/vista/Windows 7, dimensões l 92 x 

w 84 x h 21mm, certificação ce,fcc, rohs. 

Unid. 20 

112 
Prancha longa (para ambulância), confeccionada em polietileno sendo leve e altamente resistente, 

dimensões 41cm x 183 cm, suporta até 180kg, pegadores bem amplos.  
Unid. 4 

113 

Peças de mão (caneta alta rotação) características: velocidade 400.000rpm +/- 15%, pressão trabalho 

:30 psi +/- 2, spray 1 orifício. Contra ângulo, características :velocidade máxima: permissivel:20.000 

rpm, peça reta, características :velocidade máxima: permissivel:20.000 rpm, micromotor, 

características velocidade: regulável de 3.000 a 18.000 rpm em ambos os sentidos. Acompanha bolsa 

e óleo lubrificante.  

Unid. 9 

114 Pontas ultrassom - perio sub e perio supra jet sonic.  Unid. 9 

115 Quadro magnético, tam 2,5 x 1,2m superfície de secagem rápida Unid. 10 

116 Quadros de avisos flanelógrafo, 120 x 80 cm c/ borda em alumínio Unid. 10 

117 Seladora automática / continua aplicação grau cirúrgico, controle de temperatura digital.  Unid. 10 

118 Suporte p/ soro em ferro Unid. 10 

119 

Suporte p /copo descartável em aço inox dispenser redondo em aço para copo de água 180/200ml. 

Dimensões do produto 43 cm (altura) x 7,5 cm (diâmetro) o produto possui garras na base para ajuste 

da saída do copo e duas pequenas abas para fixação na parede. Acompanha kit contendo parafuso e 

buchas  

Unid. 30 
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120 

Suporte hámper coletor de roupa hospitalar, estrutura em tubo de aço carbono redondo, três pés 

providos de rodízios giratórios de 2 (50mm), acompanha saco de tecido algodão cru, acabamento em 

pintura epóxi com tratamento antiferruginoso 530x850mm, capacidade 100l 

Unid. 5 

121 Suporte de metal para coletor de material perfuro cortante 13l (descarpack) Unid. 12 

122 Swith/roteador com 16 portas Unid. 3 

123 
Tela de projeção 2,03 x 1,53 retrátil, tecido vinil convencional 1.0, fixação: parede; enrolamento 

auxiliado por mola, perfil sextavado de alumínio com acabamento em pintura eletrostática preta. 
Unid. 2 

124 Tv lcd de 32 polegadas c/ suporte p/ parede Unid. 10 

125 
Unificador 250ml com extensão e máscara p/oxigênio adulto (1 tampa de nylon conforme 

especificação, 1 tubo com borbulhador para permitir o arraste de partículas de 1 copo translúcido).  
Unid. 10 

126 Válvula reguladora p/cilindro de oxigênio c/ fluxômetro. Unid. 5 

127 

Válvula reguladora manômetro e fluxômetro 2 saídas (fabricadas em metal cromado, manômetro de 

alta pressão com escala de 0 a 300kgf/cm², entrada com filtro de bronze sintetizado, pressão fixa de 

3,5 corpo da tomada dupla de nylon e simples com pino de impacto, conexões padrão.  

Unid. 10 

128 
Ventilador de coluna, cor: preto, velocidades de ventilação:3 velocidades, quantidade de pás: 3 pás, 

voltagem 110v, potência 65.0 w, 40 cm. 
Unid. 20 

129 

Computador c/ kit multimídia, teclado e mouse, Processador Pentium 10ª geração ou superior, 4gb 

memória, hdd ssd 120gb, entrada de rede, gabinete cor preta, entrada usb, dvd/cd. Com leitor de 

CD/DVD. 

Unid. 75 

130 

Computador c/ kit multimídia, teclado e mouse, memória ram - 8gb - DDR4 (2933 / 2666 / 2400 / 

2133Mhz) - 2x Slots - Dual Chanel - máx. 64GB. Processador: Quad Core Core I3 10ª geração ou 

superior   - HDD: SSD 240GB - velocidade de escrita mínima 550 mb/seg - velocidade de leitura 

mínima 450 mb/sec. Sistema operacional 64bits. Com leitor de CD/DVD. 

Unid. 15 

 131 

MONITOR LED 19,5” (mínimo) VGA/HDMI. Preto. Brilho: 200 Cd/m², TELA Tamanho: 19,5", 

Tipo De Tela: LED TN, Resolução Máxima: 1366 X 768\n Contraste Estático: 600:1, Suporte De 

Cores: 16,7M Pixel Pitch: 0,31 (manual de instalação, 1 cabo d-sub/HDMI,1 cabo alimentação, 1 

fonte externa, 1 base (pedestal), 1 conector de base e 1 monitor, bivolt, cor preto). 

Unid. 75 

132 

MONITOR LED 21' VGA/IHDMI. Especificações: Tamanho: 21,5" (MINIMO) - Tipo de Tela: TN, 

Brilho: 200 cd/m², Resolução Máxima: 1920 x 1080, Contraste Estático: 600:1,Suporte de Cores: 

16,7M, Pixel Pitch: 0,24825 x 0,24825 mm. Entradas / Saída: HDMI,VGA, HP Out (manual de 

instalação, 1 cabo d-sub/HDMI,1 cabo alimentação, 1 fonte externa, 1 base, 1 conector de base e 1 

monitor, bivolt, cor preto). 

Unid. 15 

133 Hd externo portátil 1tb usb 3.0, buffer 8 mb, conexão usb, dimensões aproximadas   8 x 2 x 11 cm. Unid. 5 

134 

Impressora multifuncional color com buking original, conexão usb e wi fi, velocidade de impressão 

33 ppm em preto e 15 ppm em cores, multifuncional(impressão, cópia, digitalização), 1 refil preto, 1 

refil ciano, 1 refil magenta, 1 refil amarelo, cabo de alimentação, cd de instalação, guia de instalação 

rápida, manual do usuário, cabo usb, bivolt. 

Unid. 10 
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135 

Impressora (copiadora) mono velocidade minima de 50 ppm, multifuncional (impressão, cópia, 

digitalização colorida), impressão duplex automática(frente e verso), vidro do scanner tamanho oficio 

p/ digitalização/cópia, alimentador automático de documentos c/ capacidade p/ 50 fls, interface usb 

frontal, bloqueio de funções, cartucho toner alto rendimento( minimo 8.000 páginas), cabo de 

alimentação, cd de instalação, guia de instalação rápida, manual do usuário, cabo usb 2.0 de alta 

velocidade, conexão de rede sem fio, bivolt. 

Unid. 15 

136 

Nobreak 600va 115v (monovolt, entrada 115/127v, filtro de linha, estabilizador externo com unidade 

reserva, chave liga/desliga embutida, evita o acionamento ou desicionamento acidental, led colorido 

no painel frontal. 

Unid. 140 

137 

Notebook : processador: intel® core™ i5-10000 ou superior 2.5 - 3.1 ghz com função turbo boost 

3mb cache; memória: 4gb (1 x 4 gb) tipo ddr4 - frequência 2133 mhz expansível até 20 gb - (1 slot 

no total); áudio: dois alto-falantes estéreo; armazenamento: hdd: ssd 512gb ; tela: 15.6" led hd; 

resolução: 1366 x 768; placa de vídeo: integrada ao processador; peso: 2.2 kg; interfaces: 1 porta usb 

3.0 energizada, 2 portas usb 2.0, 1 porta usb 3.1 tipo-c (10ª geração), 1 saída hdmi com suporte hdcp, 

1 leitor de cartão sd; bateria: até 7 horas de uso; leitor de cartões: leitor de cartão sd; webcam: 

webcam hd com hdr - acer crystal eye; resolução de 1280 x 720; rede: wireless padrão: 802.11 

b/g/n/ac; dimensões minimas: 381.6 x 263 x 21.6 mm.  

Unid. 10 

138 
Pen drive 8gb, conexão usb 2.0, sistema operacional compatível Windows vista / xp / me / 2000, mac 

os 9.x (ou acima) e Linux kernel 2.4. 
Unid. 80 

139 

Teclado padrão usb preto, teclado de 109 teclas, três teclas gerenciadores de energia, teclas macias 

para uma confortável digitação, teclado padrão abnt2, compatível com Windows 

98/00/me/nt/xp/vista. 

Unid. 30 

140 Mouse conexão automática, na cor preto, entrada USB com alta definição, altura: 14 cm (embalado). Unid 30 

141 

Scanner profissional, para Documentos, Duplex, ADF, OCR, Bivolt. Características minima 

principais: Rápida – 35ppm / 70ipm, capacidade de 50 folhas automatico de documentos ADF, Ciclo 

de trabalho diário 4.000, Suporte para driver TWAIN, Software incluso para documentos, PDF 

pesquisável, cartões de visita e recibos. Resolução de saida de 75 a 1200dpi. Resolução ótica: 600dpi. 

Tecnologia USB. 

Unid. 02 

142 

Bebedouro industrial todo em aço inox, capacidade 50 litros em media (cap de atender 200 pessoas 

por hora), com filtro externo de facil instalação, com aparador de agua frontal em chapa inox com 

dreno. Padrão duas torneiras tipo rosca cromada, para fornecer agua gelada, sistema de refrigeração 

embutido. Com gas ecologico. Com filtro.  Com condesadora de cobre. Tensaõ 110 ou 220v. 

Completo para o uso. 

Unid 05 

  INSTRUMENTAIS CIRURGICOS     

143 Afastador farabeuf delicado 10cm x 6mm  Unid. 10 

144 Afastador farabeuf grande  Unid. 10 

145 Afastador farabeuf infantil 12cm x 10mm Unid. 10 

146 Cabo de bisturi nº4 13 cm Unid. 20 
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147 Estilete porta algodão uterino. 28 cm Unid. 2 

148 Estojo de inox perfurado 32x16x08cm Unid. 8 

149 Histerometro collin. 28 cm Unid. 2 

150 Pinça backhaus p/campo operatório 11cm  Unid. 20 

151 Pinça museaux reta. 24 cm Unid. 2 

152 Tesoura metzenbaum-nelson rr curva 14cm Unid. 2 

153 Tesoura metzenbaum-nelson rr reta 14cm  Unid. 2 

154 Tesoura reta standard 15cm c/serrilha  Unid. 5 
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