
Item Produto Unid. Qd. Tipo de Cota CATÁLOGO REGISTRO NO MS/ANVISA
SITUAÇÃO (APROVADO OU 

REPROVADO)
MOTIVO

1

030.36.01392 - NEBULIZADOR PORTÁTIL - Compressor - Tensão de

operação do inalador: 127/220 (VCA); frequência: 50/60Hz; consumo: 15W;

frequência de ultrassom; 1,7MHz; Taxa de nebulização; 1,0 ml/min. Registro

no Ministério da Saúde. Deverá acompanhar acessórios (máscara adulto e

infantil). Apresentar catálogo.

UN 10 ABERTA APRESENTAR CATÁLOGO
APRESENTAR Registro no 

Ministério da Saúde/ANVISA
Reprovado

Catálogo não 

apresenta dados 

suficientes para 

análise

2

030.36.01931 - Aparelho de Pressão Arterial Digital Automático de Braço -

Realiza leituras da pressão arterial sistólica (máxima), diastólica (mínima) e

de pulso na mesma tela. Com braçadeira ergonômica fácil de vestir e

ajustar, de fácil regulagem, que se adapta ao contorno do braço (para

braços de 22cm a 34 cm de circunferência) e que tenha indicador de

colocação correta de braçadeira. Deve permitir o controle da inflação ao

nível ideal, proporcionando uma medição mais confortável e precisa.

Possuir detector de batimentos cardíacos irregulares, ou seja, detectar

arritmia cardíaca. Possuir detector de movimento corporal. A insuflação e

deflação de ar deve ser eficiente e automática. O tamanho do display

grande com visor digital, LCD de fácil visualização. Com desligamento

automático 1 min após a última operação. Que funcione com pilhas ou que

possa ser utilizado com adaptador para corrente elétrica. Que tenha

indicador de carga de bateria. Com registro no Ministério da Saúde/ANVISA.

Verificado e aprovado pelo INMETRO. Garantia de 12 meses. Apresentar

catálogo.

UN 15 ABERTA APRESENTAR CATÁLOGO
APRESENTAR Registro no 

Ministério da Saúde/ANVISA
Aprovado

3

052.08.00289 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - Balança eletrônica

digital de peso e medida de pessoas (altura) com capacidade para 200 kg;

display tipo LCD com no mínimo 6 dígitos; plataforma de aço carbono 1020,

tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética;

chave seletora de tensão: 110/220V. Garantia no mínimo, 01 ano. Registro

no INMETRO, Registro Ministério da Saúde. Apresentar catálogo

UN 5 ABERTA APRESENTAR CATÁLOGO
APRESENTAR Registro no 

Ministério da Saúde/ANVISA
Aprovado

052.08.00340 - Conjunto Odontológico Completo - com volta à zero

automática (programada de fábrica) e 2 posição
de trabalho automática (programada pelo cirurgião dentista), estofamento

anatômico injetado em
poliuretano flexível, revestido com laminado de PVC sem costuras, (com

capa protetora, lavável);
base de chapa de aço, com isolação de PVC; articulação central dupla com

apoio de braço curto, de
ambos os lados da cadeira; movimentos acionados por moto redutores

elétrico de corrente continua
24 volts; elevação: mínima 340mm máxima 830mm, 6 movimentos: 4

movimentos individuais e 2
movimentos automáticos, acionamento dos movimentos da cadeira através

de comando de pé
independente, móvel e com funções integradas; movimentos de subida e

descida do assento,
elevação do encosto; tensão de trabalho de 24V, Frequência: 50/60HZ.

Potência máxima: 280VA; 2.
Unidade de água: com sugador, localizada ergonomicamente ao lado da

cadeira, tubulação embutida

1ª ANÁLISE DE CATÁLOGOS E REGISTROS NA ANVISA/MS - P.E. 102/2021

Em análise (Equipe 

Técnica/Odonto).

APRESENTAR Registro no 

Ministério da Saúde/ANVISA
4 UN 10 ABERTA APRESENTAR CATÁLOGO



sem mangueira corrugada, estrutura em plástico injetado; peça integrada

ao suporte das mangueiras
com suporte para acomodar copo, removível e de fácil limpeza, porta

detritos sólidos, sistema de
acionamento de água para enxágüe da cuspideira regulado através de

registro; Sugador de 6,3mm
saliva acionado por sistema de sucção com mangueira reforçada

acionamento independente e com
filtro de retenção de detritos sólidos. Sistema de água pressurizada em

garrafa tipo PET (1 litro). 3.
refletor: com intensidade de 25.000 Lux, lâmpada halogena 5000º K, luz

fria; cabeçote injetado em
plástico com proteção; pega mão fixo e duplo, braço multiarticulado

acionamento liga/desliga e
acionamento das intensidades no comando de pé independente de funções

integradas móveis. 4.
equipo/cart: reversível para canhoto, mesa comandada manualmente pelo

profissional, dotada de
quatro pontas: 1 seringa tríplice, 1 baixa rotação, 2 alta rotação. Puxador

com estrutura em plástico
injetado, com proteção UV, mesa integrada ao suporte de instrumentos

(peça única); mangueiras
internas e externas de silicone, com encaixe borden 2 furos dispondo de

regulagem de spray do tipo
anelar; mesa de instrumentos com seringa de 3 funções com bico giratório e

destacável p/
esterilização em autoclave até 135o C, regulagens individuais de ar e água;

funções dos
instrumentos de alta e baixa rotação acionados no comando de pé, com

sistema funcionamento e
acionamento progressivo, reversível para destro e canhoto (ambidestro). 5.

mocho: Mocho com
sistema de elevação do assento e encosto; movimentos por um sistema de

gás pressurizado; base
com 5 rodízios, assento redondo e encosto com estofamento em

poliuretano injetado e recobertos
em PVC expandido sem costura lavável ergonômico com regulagem

longitudinal. Com Registro no

MS;e ANVISA; Garantia de 02 anos.

5

052.08.00347 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, confeccionado em aço

inoxidável, apoio do braço em aço inoxidável, tipo pedestal. Altura regulável. 

Altura Mínima: 0,86cm - Altura Máxima: 1,14m. Apresentar catálogo

UN 10 ABERTA APRESENTAR CATÁLOGO NÃO FOI SOLICITADO Aprovado

6

052.08.00355 - Mesa ginecológica - estofada com gabinete em madeira.

Posição do leito móvel. Dimensões aproximadas (comp. x larg. x alt.): 120 x

60 x 85 cm. Detalhes: Gabinete construído em madeira MDF na cor a definir.

Possui 3 gavetas e 1 armário com 2 portas; Gaveta em aço inox para coleta

de líquidos; Porta-coxas estofado; Leito estofado dividido em três partes

com pés e dorso ajustáveis; Pés com ponteiras em PVC. Apresentar catálogo

UN 10 ABERTA APRESENTAR CATÁLOGO NÃO FOI SOLICITADO Aprovado

Em análise (Equipe 

Técnica/Odonto).

APRESENTAR Registro no 

Ministério da Saúde/ANVISA
4 UN 10 ABERTA APRESENTAR CATÁLOGO



7

052.08.00359 - SUPORTE DE SORO - Construído em tubos redondos de aço

carbono com acabamento tinta esmaltada (INOX). Coluna receptora da

haste com diâmetro de 1 polegada, com anel para evitar amassamento e

desgaste da haste, regulagem de altura com sistema de pressão através de

roseta. Haste em tubo de 3/4 polegadas de diâmetro e 1,25mm de

espessura de parede, com 4 ganchos. Base de ferro fundido em forma de x,

esmaltada, pés com rodízios 2" tipo "bola". Dimensões: Altura min. 1,70 -

Altura máx. 2,29m. Apresentar catálogo

UN 10 ABERTA APRESENTAR CATÁLOGO NÃO FOI SOLICITADO Aprovado

8

052.08.00373 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO - Balança eletrônica

digital de peso e medida de pessoas (altura) com capacidade para 300 kg ;

display tipo LCD com no mínimo 6 dígitos; plataforma de aço carbono 1020,

tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética;

chave seletora de tensão: 110/220V. Garantia no mínimo, 01 ano. Registro

no INMETRO, Registro Ministério da Saúde. Apresentar catálogo

UN 5 ABERTA APRESENTAR CATÁLOGO
APRESENTAR Registro no 

Ministério da Saúde/ANVISA
Aprovado

9

052.08.00375 - CARRO DE CURATIVOS - Construído em tubos inox de 7/8" x

0,9 mm de espessura, tampo e prateleira em chapa inox de 0,75mm de

espessura, com varandas em ferro 3/8". Pés com rodízios de 3" . Dimensões:

0,45m x 0,75m x 0,80m. Acompanha balde e bacia em aço inox. Apresentar

catálogo

UN 5 ABERTA APRESENTAR CATÁLOGO NÃO FOI SOLICITADO Aprovado

10

052.08.00376 - MACA SIMPLES - Maca fixa tubular: revestido em courvim;

cabeceira possui ângulo aproximado de 40º; peso máximo suportado 135

kg; altura 81cm; cor preta; construída em aço carbono. Apresentar catálogo

UN 10 ABERTA APRESENTAR CATÁLOGO NÃO FOI SOLICITADO Aprovado

11

052.08.00378 - FOCO DE LUZ AUXILIAR - Para exames clínicos e

ginecológico - Foco vertical parabólico com haste superior flexível,

cromada, haste em tubo inferior em tubo pintado e tripé de ferro fundido,

esmaltado de branco, altura regulável 0,85 a 1,20 cm. Deverá ser entregue

com Manual em portugues ou traduzido para o portugues, Registro no

Ministério da Saúde. Apresentar catálogo

UN 10 ABERTA APRESENTAR CATÁLOGO
APRESENTAR Registro no 

Ministério da Saúde/ANVISA
Aprovado

12

052.08.00379 - MESA PARA EXAMES - Próprio para exames, armação

tubular cromada com tratamento anti ferrugem, leito acolchoado em

espuma e napa, cabeceira reclinável. Acompanha suporte para lençol de

papel descartável de 50 cm. Pés protegidos por ponteiras de borracha.

Dimensões aproximadas: 1,80m comp. X 0,65m larg. X 0,80m altura.

Apresentar catálogo

UN 10 ABERTA APRESENTAR CATÁLOGO NÃO FOI SOLICITADO Aprovado

13

052.08.00380 - MONITOR DETECTOR - De batimentos cardíacos fetais,

modelo de mesa digital, regulagem de volume e tonalidade; display

numérico digital. Alimentação: 110/220 volts 50/60hz, frequência: 22,2MHz, 

dimensões: 95x200x210mm, entrada para fonte de ouvido; gravador com

transdutor de cristal desconectável. Acompanha gel e fone de ouvido.

Garantia de 02 anos. Deverá possuir registro no Ministério da Saúde e

aprovado pelo INMETRO. Certificação de boas práticas de Fabricação.

Apresentar catálogo

UN 10 ABERTA APRESENTAR CATÁLOGO
APRESENTAR Registro no 

Ministério da Saúde/ANVISA
Aprovado

14

052.08.00382 - NEGATOSCOPIO 2 CORPOS - Para fixação em parede.

Construído em chapa de aço esmaltada, com frente de acrílico leitoso,

fixação das chapas por roletes, em 110 ou 220 volts. Dimensões: Área útil:

0.78 m comprimento x 0.45 m altura. x 0,09 m espessura. Acompanha

lâmpada fluorescente de 20 W. Apresentar catálogo

UN 5 ABERTA APRESENTAR CATÁLOGO NÃO FOI SOLICITADO Aprovado



15

052.08.00383 - NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO - Negatoscópio de 01 corpo,

para fixação em parede ou uso sobre móveis, luminosidade através de luz

fluorescente homogênea, visor em plástico acrílico, translúcido e opaco,

com prendedor de radiografia, moldura em chapa de aço pintada por

processo eletrostático após tratamento de fostatização sob imersão,

secagem em estufa; Dimensões aproximadas: 73 cm de comprimento x 48

cm de largura x 11 cm de espessura; Alimentação: 110 volts. Apresentar

catálogo

UN 5 ABERTA APRESENTAR CATÁLOGO NÃO FOI SOLICITADO Aprovado

16

052.08.00384 - OTOSCOPIO - Com cabo em aço inoxidável, para pilhas

médias comuns, cabeçote para espéculos com lâmpada e regulador de alta

e baixa luminosidade. Encaixe para visor sobressalente articulado ao

cabeçote. Acompanhamento: 5 espéculos antirreflexo com encaixe de metal

cromado, reutilizáveis e em diferentes calibres; lâmpada e visor

sobressalente; espéculos descartáveis nas seguintes quantidades e medidas

aproximadas: 5 espéculos de 2mm de diâmetro externo, 5 espéculos de 3

mm de diâmetro externo, 3 espéculos de 4 mm de diâmetro externo, 3

espéculos de 5mm de diâmetro externo; bolsa para acondicionamento.

Registro no Ministério da Saúde e Certificado de Boas de Fabricação (CBPF).

Apresentar catálogo

UN 10 ABERTA APRESENTAR CATÁLOGO
APRESENTAR Registro no 

Ministério da Saúde/ANVISA
Aprovado

17

052.08.00386 - SONAR PARA BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - Modelo

portátil com as seguintes especificações: Alta sensibilidade para ausculta

individual ou coletiva; Frequência 2,0 Mhz (+ - 10%); Utiliza o método de

ultrassom para transmissão dos batimentos; Possibilita a ausculta cardio-

fetal a partir da 10ª semana; Capa de couro sintético com porta transdutor;

Saída para fone de ouvido; Botão liga / desliga com ajuste de volume; Led

indicador de bateria fraca; Suporte para cordão (alça); Funcionamento: 02

baterias de 9V; Dimensões: 45 x 85 x 190mm; Acompanha: 01 fone de

ouvido, 01 transdutor para ausculta individual, 01 frasco de gel de contato,

01 cordão para alça. Registro no Ministério da Saúde. Apresentar catálogo

UN 10 ABERTA APRESENTAR CATÁLOGO
APRESENTAR Registro no 

Ministério da Saúde/ANVISA
Aprovado

18

052.08.00388 - BANCO MOCHO COM ENCOSTO - Banco mocho

odontológico com encosto, sistema giratório a gás, regulagem individual,

assento estofado em espuma injetada, revestimento em PVC sem costura.

Deve possuir rodízios para deslocamento. Cor a definir. Apresentar catálogo

UN 10 ABERTA APRESENTAR CATÁLOGO NÃO FOI SOLICITADO
Em análise (Equipe 

Técnica/Odonto).

19

052.08.00389 - Oftalmoscópio Direto - Lâmpada de Xenon Halógena 2.5V,

19 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador iluminado, com seleção de 5

aberturas, filtro livre de vermelho, cabo de metal para utilização com duas

pilhas tamanho possuir interruptor liga e desliga, cabeça deverá ser

em ABS e resistente a quedas ou impactos, borracha de proteção livre de

látex. Apresentar registro no M.S./Anvisa e Certificado de C.B.P.F. ou

equivalente e catálogo do produto. Garantia mínima: 01 ano.

UN 10 ABERTA APRESENTAR CATÁLOGO
APRESENTAR Registro no 

Ministério da Saúde/ANVISA
Aprovado

20

052.08.00391 - CILINDRO ALTA PRESSÃO PARA OXIGENIO MEDICINAL, DE

1M3(7 LITROS), PARA PRESSAO DE TRABALHO DE ATE 150 BAR, NA COR

VERDE CONFORME NORMA DE IDENTIFICACAO DE GASES ABNT NBR

12176:2010, MEDINDO DIAMETRO 165 MM, COMPRIMENTO 465 MM E PESO

10,5 KG., COM VALVULA E CAPACETE PADRAO PARA OXIGENIO, COM

GARANTIA MINIMA DE 12 MESES E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE

ACORDO COM ABNT NBR 12.79 1:1993 E 12.790:1995 . Apresentar catálogo

UN 10 ABERTA APRESENTAR CATÁLOGO NÃO FOI SOLICITADO Reprovado
Catalogo não é do 

produto solicitado



21

052.08.00392 - MESA AUXILIAR - Mesa auxiliar em tubo de 01 polegada,

cromado ou pintada, rodízios de 02 polegadas, tampo e prateleira em inox,

com as seguintes dimensões aproximadas de: 0,40 cm x 0,60 cm x 0,80 m.

Apresentar catálogo

UN 30 ABERTA APRESENTAR CATÁLOGO NÃO FOI SOLICITADO Aprovado

052.08.00394 - BALANÇA INFANTIL PORTÁTIL - Balança Pediátrica

Eletrônica 109 E; Capacidades 15 kg com divisões de 5 g / ou 30 kg com

divisões de 10 g; Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x

290 mm injetada em material anti-germes; Display LED com 6 dígitos de

14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono

acabamento bicromatizado; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte

externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até

capacidade máxima da balança;
Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia;

Apresentar catálogo

23

052.08.00422 - NEBULIZADOR PORTÁTIL - Modelo clínico com alça para

transporte, capacidade para nebulização simultânea para até 04 pacientes,

mínimos de 04 terminais de saída, dotados de válvula de retenção, que

bloqueiam o fluxo de ar quando o circuito de nebulização não estiver

conectado, com capacidade de funcionar com 01, 02, 03 ou 04 circuitos ao

mesmo tempo, motor monofásico de aproximadamente 1/8hp - Bivolt.

Registro no Ministério da Saúde. Deverá acompanhar acessórios (máscara

adulto e infantil). Apresentar catálogo

UN 10 ABERTA APRESENTAR CATÁLOGO
APRESENTAR Registro no 

Ministério da Saúde/ANVISA
Reprovado

Motor inferior ao 

solicitado

24

052.08.00424 - Consultório Odontológico Portátil composto por: Mala

equipo em material resistente em ABS naval, com rodas, revestido

internamente em teflon e com os seguintes equipamentos acoplados:02

saídas com encaixe borden, 01 seringa tríplice, 01 ponta para sucção

(sugador), 01 banqueta dobrável portátil para C.D. com encosto de metal,

assento de courvin odontológico, dimensões aproximadas: altura 62cm,

dimensões aproximadas do assento: 28x28cm, estrutura metálica cromada,

01 refletor portátil retrátil com tripé e haste flexível de 56 cm, haste

cromada mede aproximadamente 48cm, altura fechado aproximadamente

1,18 metros, altura aberto chega aproximadamente até 1,67 metros e

lâmpada de led's branca fria, 01 cadeira odontológica portátil, dobrável,

com 05 posições, pés dianteiro, traseiro, apoio lombar e apoio para pés,

apóia braços com seletor de posições, estrutura construída em alumínio

tubular redondo x 1,00mm liga 6063, com reforço em alma tubular de

aço carbono 3/4" com parede 1,2mm nas peças dos pés dianteiro, traseiro e

encosto. Medidas da cadeira aberta (aproximadas): comprimento 102cm x

62cm largura x 121cm altura aberta na posição 01, fechada (aproximadas):

comprimento 62cm x 15cm largura x 125cm altura fechada (em pé),

capacidade máxima de carga indicada: 120Kg. 01 Compressor portátil que

possui reservatório com 20 litros, o peso é de 17,5 kg, mede

aproximadamente 26,5 x 60 x 60 cm, a potência do motor é de 1,5 hp e a

pressão de operação máxima é 113 lbf/pol², é isento de óleo, com rodas e

alça de transporte. APRESENTAR CATÁLOGO.

UN 5 ABERTA APRESENTAR CATÁLOGO NÃO FOI SOLICITADO
Em análise (Equipe 

Técnica/Odonto).

APRESENTAR CATÁLOGO NÃO FOI SOLICITADO Aprovado22 UN 5 ABERTA



25

052.08.00425 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA ADULTO -

Capacidade 150 kg, divisões de 100 g; Régua antropométrica com escala de

2,00m em alumínio anodizado, divisões de 0,5cm; Pesagem mínima de 2 kg;

Plataforma de 380 x 290 mm; Altura da balança de 1,35 m e altura da coluna

de 1,20 mt; Estrutura em chapa de aço carbono; Acabamento em tinta

poliuretano branco; Régua graduada em aço cromado de 0 a 140 kg; Escala

em perfil alumínio de 0 a 10 kg; Cursor em aço inoxidável; Tampa de

proteção para estribos mantém a funcionabilidade do produto após

transporte e evita perda de peças; Braço do metro para medir altura em

plástico ABS injetado, que possibilita maior segurança ao usuário; Tapete

em borracha anti-derrapante; Pés em borracha sintética reguláveis;

Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Apresentar catálogo

UN 5 ABERTA APRESENTAR CATÁLOGO NÃO FOI SOLICITADO Aprovado

26

052.08.00426 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA PEDIÁTRICA -

Estrutura em chapa de aço carbono; Capacidade para 16 kg; Divisões de

10g; Pesagem mínima 0,200g; Concha anatômica em polipropileno 540 x

300mm injetada, anti germes; Pés reguláveis, em borracha sintética; Régua

em latão cromado; Cursor em aço inoxidável; Acabamento em tinta

poliuretano; Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM - Apresentar

catálogo

UN 5 ABERTA APRESENTAR CATÁLOGO NÃO FOI SOLICITADO Aprovado

27

052.08.00427 - MACA GINECOLÓGICA: Modelo standart, armação em tubo

esmaltado, com gaveta esmaltada, leito fixo totalmente estofado em

courvin. Acompanha par de portas-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. Apresentar catálogo

UN 10 ABERTA APRESENTAR CATÁLOGO NÃO FOI SOLICITADO Aprovado

28

052.08.00429 - LARINGOSCOPIO ADULTO Com 3 laminas curvas e retas

nas numerações 2,3,4 para ambos os tipos, com lâmpadas, cromado, cabo

em fibra ótica, exclusivo sistema liga / desliga com chave H/H, sistema de

encaixe das laminas tipo rosca com trava de segurança, confeccionado em

material inoxidável e resistente, funciona com duas pilhas médias,

acondicionado em estojo próprio resistente a manuseio e limpeza. Registro

no Ministério da Saúde. Apresentar catálogo

UN 3 ABERTA APRESENTAR CATÁLOGO
APRESENTAR Registro no 

Ministério da Saúde/ANVISA
Aprovado

29

052.08.00444 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL - Com 3 laminas curvas e retas

nas numerações 0,1,2 para ambos os tipos, com lâmpadas, cromado,

exclusivo sistema liga / desliga com chave H/H, sistema de encaixe das

laminas tipo rosca com trava de segurança, cabo confeccionado em

material inoxidável e resistente, funciona com duas pilhas médias,

acondicionado em estojo próprio resistente a manuseio e limpeza. Registro

no Ministério da Saúde. Apresentar catálogo

UN 3 ABERTA APRESENTAR CATÁLOGO
APRESENTAR Registro no 

Ministério da Saúde/ANVISA
Aprovado

30

052.08.00446 - MESA BALCÃO PARA VACINAÇÃO - Confeccionado em

MDF, com duas portas e quatro gavetas, leito fixo, forrado com espuma de

50mm de altura, densidade 28, revestido em courvim. Dimensões

aproximadas: 100cm Comprimento X 55cm Largura X 110cm Altura.

Garantia 01 ano. Apresentar catálogo

UN 5 ABERTA APRESENTAR CATÁLOGO NÃO FOI SOLICITADO Aprovado

31

052.08.00447 - Carrinho para transporte de cilindro de oxigênio de 1m3 (7

litros), com estrutura em tubos de aço redondo, faixas e velcro para fixação

do cilindro, pintura epóxi, na cor branca, com 2 rodas maciças de borracha,

base para descanso do cilindro de aproximadamente 15cm. Dimensões

aproximadas: 85cm Altura X 30cm Largura X 20cm Profundidade. Peso

aproximado: 1,700kg. Apresentar catálogo

UN 10 ABERTA APRESENTAR CATÁLOGO NÃO FOI SOLICITADO Aprovado



32

052.08.00451 - ASPIRADOR PORTÁTIL DE LÍQUIDO E SECREÇÕES, BIVOLT

127/220V, DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SEM NECESSIDADE DE

MANUTENÇÃO E LUBRIFICANTES COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.000 ML.

Apresentar catálogo.

UN 20 ABERTA APRESENTAR CATÁLOGO NÃO FOI SOLICITADO Aprovado

33

052.08.00453 - Cadeira de Banho para uso sanitário e chuveiro - Assento

anatômico removível, fixa, freios bilaterais, 4 rodas aro 6" com pneus

maciços, pintura em epoxi, cor cinza, devendo suportar até 100kg. Registro

no M.S./ANVISA. - Unidade.  Apresentar catálogo.

UN 5 ABERTA APRESENTAR CATÁLOGO
APRESENTAR Registro no 

Ministério da Saúde/ANVISA
Aprovado

34

052.08.00459 - Eletrocardiógrafo 3 canais / 12 derivações. Especificações

técnicas mínimas: Apresentação de ECG em papel milimetrado comum ou

termossensível tamanho carta, ofício ou A4 ou formulário contínuo 80

colunas tamanho oficio, com impressão das 12 derivações simultâneas em

uma única página;derivações: DI a V6; identificação automática de todas as

derivações; identificação de sinal de marcapasso; identificação de data e

hora do exame; velocidades de impressão ajustável minimamente entre 10 e

50 mm/s; ganho ajustável minimamente entre: 2.5, 5, 10 e 20 mm/mV;

modos mínimos de funcionamento: automático (aquisição das 12 derivações

com o acionamento de uma única tecla) e ritmo; sistema para

monitoração/verificação de eletrodos com indicação visual do eletrodo

solto ou mal conectado; display LCD que possibilite minimamente a pré-

visualização do exame e indicação do posicionamento dos eletrodos;

capacidade incorporada para exportação de exames para computador em

formatAo PDF, através de porta USB ou cartão de memória; sistema de

proteção contra descarga do desfibrilador; corrente de fuga máxima: 5uA;

circuito pré-amplificador flutuante, isolado; filtros digitais mínimos inclusos:

Filtro para ruídos da rede elétrica (60 Hz), filtro para tremor muscular e

correção automática da linha de base. Acessórios Inclusos:02 Cabos

paciente 10 vias com plug tipo clip; 04 eletrodos tipo clip para membros; 06

eletrodos de sucção précordiais não descartáveis; 1 rolo de papel para

registro. Alimentação Elétrica:127 AC, 60 Hz (ou 110/220 ou comutação

automática 100-240 Vac ou através de fonte de alimentação) com bateria

interna recarregável com autonomia mínima de 60 minutos em operação. A

empresa vencedora deverá apresentar: Registro no Ministério da Saúde;

Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA; Certificado

de Conformidade do Produto com as Normas NBR IEC 60601-1.

UN 3 ABERTA APRESENTAR CATÁLOGO
APRESENTAR Registro no 

Ministério da Saúde/ANVISA
Aprovado

35

052.08.00530 - ANDADOR ADULTO com as seguintes especificações:

andador fixo, reforçado, articulado, dobrável, adulto, confeccionado em

alumínio reforçado e ponteiras antiderrapantes devendo suportar até

130kg. Apresentar catálogo

UN 5 ABERTA APRESENTAR CATÁLOGO NÃO FOI SOLICITADO Aprovado

36

052.08.00531 - CADEIRA DE RODAS - Aço com pintura epoxi; Dobrável em

X; Apoio para braços escamoteável; Apoio para pés removível, com

elevação de pernas; indicada para usuários até 80 kg; Cor disponível Cinza;

largura da cadeira com rodas: 62 cm; Largura do assento: 40 cm. Com

registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Garantia mínima: 01 ano.

Apresentar catálogo.

UN 5 ABERTA APRESENTAR CATÁLOGO
APRESENTAR Registro no 

Ministério da Saúde/ANVISA
Aprovado



38

030.36.01924 - Termômetro Digital Infravermelho de Testa com as

seguintes características: Visor de LCD, Resolução: 0,1°C (0,1°F),

Temperatura de armazenamento: 0-50°C (32~122 °F), Temperatura de

operação: 10~40°C, Umidade relativa: =85%, Tensão: 3V(duas pilhas AAA),

Medição no corpo humano: 32,0-42,5°C (89,6-108,5°F), Precisão no corpo

humano: +/- 0,2°C (0,36°F), Mínima distância para medição: 5 cm, Emita

som na presença de febre, Desligamento por inatividade: após 13 segundos,

Registro no Ministério da Saúde / ANVISA.

UN 30 RESERVADA APRESENTAR CATÁLOGO
APRESENTAR Registro no 

Ministério da Saúde/ANVISA
Aprovado

39

052.08.00344 - BIOMBO TRIPLO, confeccionado em aço/ferro pintado,

construído em tubos de aço, com parede de 1,2 mm, montado em três faces

com lona lavável; bandeiras laterais com movimento de 360 graus;

tratamento anti ferruginoso. Pés com rodízios de 50mm com ponteiras de

borracha. Dimensões aproximadas: 0,66 X1,65 X 1,80m (CXLXA).

Apresentar catálogo

UN 5 RESERVADA APRESENTAR CATÁLOGO NÃO FOI SOLICITADO Aprovado

40

052.08.00377 - ESCADINHA COM 02 DEGRAUS - Escadinha com 02

degraus, estrutura construída em tubos redondos de aço inoxidável de no

máximo 1 polegada de diâmetro, polido. Pés com ponteiras em PVC, piso de

madeira, revestido em borracha antiderrapante, com laterais de chapa de

aço inoxidável. Altura mínima de 0,38 cm. Apresentar catálogo

UN 20 RESERVADA APRESENTAR CATÁLOGO NÃO FOI SOLICITADO Aprovado

41

052.42.00518 - ARMARIO VITRINE - Com 2 portas, construído em

cantoneiras de 7/8" X 1/8" de espessura, porta e laterais em vidro 3 mm com

fechadura tipo yale, 3 prateleiras em vidro 4mm, fundo e teto em chapa de

aço AISI 304, 0,75 mm. Pintura com fundo anti ferrugem e eletrostática a pó

resistente a limpeza com álcool a 70% e pés protegidos com PVC.

Dimensões aproximadas: 1,60m x 0,60 m x 0,40 m. Apresentar catálogo

UN 5 RESERVADA APRESENTAR CATÁLOGO NÃO FOI SOLICITADO Aprovado

Aprovado

030.36.01398 - OXIMETRO DE PULSO (TIPO PORTATIL DE DEDO) - Mede e 

mostra valores confiáveis SpO2 e da frequência cardíaca, indicador de 

pulso, botão único de ligação para facilitar a operação. Visor grande de fácil 

visualização (LED vermelho). Compacto, portátil e iluminado. Capacidade 

das pilhas para uso contínuo de aproximadamente 18 horas. Alimentação 

através de 02 pilhas

Registro, 12 de janeiro de 2022.

Renato Querubim Andrades

Coordenador Técnico Distrito lV

APRESENTAR Registro no Ministério 

da Saúde/ANVISA
APRESENTAR CATÁLOGO37 UN 15 RESERVADA


