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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
000000001 Telefonia Fixa (despesa) serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000002 Correio (despesa) serviço 87 Serviços Diversos ativo
000000003 Energia Elétrica (despesa) serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000004 Água (despesa) serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000005 Telefonia Móvel (despesa) serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000006 Dedetização e Desratização

Usar cósdigos individuais: 000000071 e 000000072.

serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo (bloqueado)

000000007 Despachante serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000008 Engenharia Clínica serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000009 Esterilização de materiais serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000010 Hospedagem serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000011 Serviços gráficos

Confecção e impressos em geral, encadernação, jornais e revistas, impressão de jornais, boletins,
encartes, folder e assemelhados e afins.

serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo

000000012 Infra-estrutura para eventos serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000013 Internação Hospitalar serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000014 Lavanderia serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000015 Locação equipamentos diversos serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000016 Locação equipamentos hospitalares serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000017 Locação equipamentos laboratoriais serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000018 Locação equipamentos para gases medicinais

usar códigos para cada gas e tamanho de cilindo, devido a diferença de valores de locação: 000000078 e
000000085

serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo (bloqueado)

000000019 Locação imóveis serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000020 Locação veículos serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000021 Manutenção Centrais telefônicas e afins serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000022 Manutenção de Veículos Automotores serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000024 Manutenção Equipamentos Hospitalares serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000025 Manutenção equipamentos informática serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000026 Obras e Manutenção Predial serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000027 Oxigenoterapia serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000028 Transporte terrestre e aéreo serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000029 Alimentação serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000030 Alimentação para eventos serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000031 Serviços de cópias e reprodução de documentos serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000032 Resíduos hospitalares serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000033 Serviços de Apoio ao Diagnóstico e Tratamento (outros exames, procedimento médicos, fisioterapia, etc) serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000034 Assessoria técnica e consultoria serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000035 Serviços de Exames de Anatomia  patológica e citopatologia serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000036 Serviços de Nutrição Parenteral serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000037 Serviços Funerários serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000038 Serviços Terceirizados Administrativos, Técnicos e Operacionais serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000039 Serviços Terceirizados de copa e cozinha serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000040 Serviços Terceirizados de limpeza e conservação serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 2 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
000000041 Serviços Terceirizados de Vigilância serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000042 Tecnologia da informação serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000043 Transporte aéreo (locação de aeronaves) serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000044 Transporte aéreo de pacientes (locação de aeronave) serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000045 Transporte terrestre de pacientes serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000046 Serviços Técnicos Profissionais -

Serviços de advocacia, arquitetura, contabilidade, economia, engenharia, estatística e outros.
serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo

000000047 Assinaturas de periódicos e anuidades unidade 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000048 Seguros em Geral serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000049 Publicidade e Propaganda serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000050 Manutenção equipamentos diversos serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000051 Adiantamento para combustíveis serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000052 Adiantamento para material de consumo serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000053 Adiantamento para serviços de terceiros serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000054 Adiantamento para diárias serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000055 Adiantamento para auxílio financeiro à Pessoa Física (TFD) serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000056 Limpeza de caixas d'água, caixas de gorduras e fossas sépticas serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo (bloqueado)
000000057 Análises Técnicas (água, radiotivas, alimentos,  controle de qualidade, locação dosímetro, etc) serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000058 Serviços de Exames de Análises Clínicas serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000059 Cirurgias serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000060 Cursos, Treinamentos, Congressos e Conferência serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000061 Serviços de chaveiro serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000062 Transporte de materiais serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000063 Serviços de confecção de carimbos serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000064 Instalações Elétricas serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000066 Serviços Terceirizados de zeladoria serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000067 Locação de fotocopiadora serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000068 Manutenção de equipamentos gerais serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000069 Limpeza de caixas de gordura e fossa séptica. serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000070 Limpeza de caixas d'agua e cisterna. serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000071 Desinsetização serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000072 Desratização serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000073 Serviço de impressão a laser serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000074 Serviço de impressão térmica serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000075 Serviços de aplicação de gel repelente  nos locais de pouso das aves, (pombo). serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000076 Instalação de pontas flexíveis que impedem o pouso da ave, (pombo), devido a situação do material

utilizado, barreiras Físicas, espículas.
serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo

000000077 Locação de enxoval serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
000000078 Locação de cilindros e demais acessórios para armazenamento de ar comprimido medicinal com

capacidade de volume aproximado de 6,6m³, (un)
serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo

000000079 Locação de tanques criogênicos estacionário, vaporizadores, painéis reguladores e demais acessórios
indispensáveis ao funcionamento, bem como central de reserva de cilindros (Backup), com capacidade
para garantir a demanda da unidade (un)

serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo

000000080 Locação de cilindros e demais acessórios para armazenamento de oxigênio gasoso medicinal, com
volume aproximado de 10,0; 7,0; 3,5; 1,0 e 0,6m³ (un)

serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo

000000081 Locação de cilindros e demais acessórios para armazenamento de óxido nitroso medicinal com serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo
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capacidade de volume aproximado de 33Kg e 14 Kg (un)

000000082 Locação de cilindros e demais acessórios para armazenamento de nitrogênio gasoso medicinal com
capacidade de volume aproximado de 10 m³ (un)

serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo

000000083 Locação de cilindros e demais acessórios para armazenamento de gás carbônico medicinal, com
capacidade de volume aproximada de 4,5kg (un)

serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo

000000084 Locação de cilindros e demais acessórios para armazenamento de óxido nítrico medicinal, com
capacidade de volume aproximada de 4 m³ (un)

serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo

000000085 Locação de central de suprimento de ar medicinal, painel alarme operacional (PAO) e demais acessórios
indispensáveis ao funcionamento, bem como ao fornecimento de suprimento secundário, reserva e de
emergência conforme a ABNT NBR Nº 12188/2012 (un).

serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo

000000086 Locação de Sistema de Óxido Nítrico (NO) composto no mínimo de:
1)Monitor de óxido nítrico (NO) e dióxido de nitrogênio (NO2); com alarmes visuais e sonoros de nível
baixo e alto; funcionamento com bateria interna recarregável e alimentação 220V/60Hz; dispositivo de
proteção de corte automático de NO em caso de fala de oxigênio no ventilador pulmonar; Registro na
ANVISA válido;
2) Regulador de pressão de duplo estágio em aço inoxidável;
3) Rotâmetro-fluxômetro com válvula agulha com regulagem fina em aço inoxidável;
4) Circuito-paciente para administração da mistura de NO visando atender a modalidade fluxo contínuo
dos ventiladores pulmonares utilizados em terapia intensiva (05 conjuntos);
5) Carrinho com rodízios para suporte do sistema de NO.

serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo

000000087 Locação de central de suprimento de ar medicinal, painel de alarme operacional (PAO) e demais
acessórios indispensáveis ao funcionamento, bem como ao fornecimento de suprimento secundário,
reserva e de emergência conforme a ABNT NBR n° 1218 8/2012 (un).

serviço 66 Prestação de Serviços de: ativo

000019001 Morfina, sulfato 10 mg/ml, ampola 1 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

ampola 61 Medicamentos ativo

000019002 Morfina, sulfato 1 mg/ml, embalagem estéril, solução injetável, ampola 2 ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000019003 Morfina, sulfato 10 mg, acondicionado em blíster, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000019004 Morfina, sulfato 30 mg, acondicionado em blister, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000019005 Petidina / Meperidina  50mg/m sol. injetável ampola - 2ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000019006 Morfina, Sulfato - (embalagem estéril) 0,2mg/ml Solução Injetável, Ampola - 1ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000019007 Morfina 10 mg/ml, solução oral, frasco 60 ml.

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO 61 Medicamentos ativo

000019009 Metadona 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000019010 Codeína 30 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000019011 Codeína, fosfato 3 mg/ml, solução oral, frasco 120 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

000019012 Metadona, cloridrato 10 mg/ml, ampola 1 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

000019015 MANIPULADO: Metadona 1 mg/ml, transformação, xarope, frasco 20 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000027001 Ácido acetilsalicílico 100 mg, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000027002 Ácido acetilsalicílico 500mg COMPRIMI 61 Medicamentos ativo
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DO

000027003 Paracetamol 500 A 750 mg, acondicionado em blíster, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000027004 Paracetamol (gotas) 200mg/ml solução oral frasco - 10 a 15ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000027005 Dipirona sódica - 500mg/ml (ampola 2ml). AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000027007 Dipirona sódica 500 mg, comprimido comprimido 61 Medicamentos ativo
000027008 Dipirona sódica, gotas - 500mg/ml (frasco 10 a 20ml). FRASCO 61 Medicamentos ativo
000027009 Escopolamina N-butil 10 mg + Dipirona 250 mg, acondicionado em blíster, comprimido revestido comprimido 61 Medicamentos ativo
000027010 Escopolamina N-butil + Dipirona, gotas - 10mg/ml frasco com 15 a 20ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000027011 Butilbrometo de Escopolamina + Dipirona Sódica 4mg/ml + 500mg/ml, ampola, solução injetável, 5 ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000027012 Tenoxicam 20mg, 10 mg/ml, pó liofilizado para solução injetável, frasco/ampola 2 ml. frasco/ampo

la
61 Medicamentos ativo

000027039 MANIPULADO: Ácido Acetil Salicílico (concentração personalizada-transformação), cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000027040 Ácido Acetil salicílico (concentração personalizada – transformação), suspensão oral, frasco 30 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000035001 Paracetamol 500 mg + Codeína 30 mg, comprimido comprimido 61 Medicamentos ativo
000035002 Paracetamol - 500mg +codeína - 7,5mg COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000043001 FEMPIRIDINA 100mg DRAGEA DRAGEA 61 Medicamentos ativo
000043002 Oxibutinina,cloridrato 1mg/ml - solução oral frasco com 120 ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000051001 Dipirona 300 mg + Orfenadrina,Citrato 35 mg + Cafeína 50 mg, acondicionado em blister, comprimido comprimido 61 Medicamentos ativo
000060001 ALBUM PARA 200 FOTOS PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e

fonografia
ativo

000078001 Eletrodo de retorno do paciente, em espuma de poliuretano autoadesivo, a base de condutor hipoalérgico,
compatível com o equipamento da marca VALLEYLAB tam. Adulto, apresentado com cabo de força
acoplado de 274cm com superfície condutora de 137 cm2, borda adesiva de espuma impermeável,
impedância de contato de 13,2OHMS, embalagem individual, que garanta a integridade do produto,
embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

000094001 Bupivacaína, hiperbárica, embalagem estéril, 0,5%, 5mg/ml, solução injetável, ampola - 4 ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000094002 Bupivacaína, Cloridrato com vaso constrictor (embalagem estéril) 0,25%, 2,5MG/ml, solução injetável,

frasco/ampola 20 ml.
FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000094003 Bupivacaina,cloridrato com vaso contrictor (embalagem estéril) 0,5%, 5mg/ml, frasco/ampola 20ml. FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000094004 Bupivacaina, cloridrato com vaso contrictor (embalagem esteril) 0,75%, 7,5MG/ml, solução injetável,
frasco/ampola 20ml.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000094005 Bupivacaína, cloridrato sem vaso contrictor, embalagem estéril, 0,25%, 2,5 mg/ml, solução injetável,
frasco/ampola.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000094006 Bupivacaína, cloridrato sem vaso contrictor, embalagem estéril, 0,5%, 5mg/ml, solução injetável,
frasco/ampola 20ml.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000094007 Bupivacaína, cloridrato sem vaso contrictor, embalagem estéril, 0,75% 7,5 mg/ml, solução injetável,
frasco/ampola 20 ml.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000094008 Lidocaína, cloridrato, 10%, 100mg/ml - spray  (frasco 50ml). FRASCO 61 Medicamentos ativo
000094009 Lidocaina, Cloridrato 2%, 20 mg/g, geléia, bisnaga 20 a 30 g. BISNAGA 61 Medicamentos ativo
000094010 Lidocaina, cloridrato com vc (embalagem estéril) 1%, 10mg/ml, solução injetável, frasco/ampola 20ml. FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000094011 Lidocaina, cloridrato sem VC 1%, 10mg/ml, solução injetável, frasco/ampola 20ml. FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo
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000094012 Lidocaina, cloridrato com vc (embalagem estéril) 2%, 20mg/ml, solução injetável, frasco/ampola 20ml. FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000094013 Lidocaina, cloridrato com vc (embalagem estéril) 2%, 20mg/ml, solução injetável, tubete vidro 1,8ml. TUBETE 61 Medicamentos ativo
000094014 Lidocaina, cloridrato sem vc 2% 20mg/ml, solução injetável, frasco ampola 20ml. FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000094015 Lidocaína, Cloridrato, sem Vaso Constrictor, 2%, 20mg/ml, solução injetável, tubete 1,8ml. TUBETE 61 Medicamentos ativo
000094017 Tetracaína, cloridrato + Hexamidina, isetionato 1,0 mg/ml + 0,5 mg/ml, spray, frasco 50 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000094018 Prilocaína, Cloridrato Felipressina (30mg/ml + 0,03 UI/mL), solução injetável, tubete, 1,8ml TUBETE 61 Medicamentos ativo
000094019 Bupivacaína, Isobárica 5mg/ml, solução injetável, ampola 4ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000094020 Ropivacaina, cloridrato 2mg/ml, solução injetável, (ampola com 20ml). AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000094021 Ropivacaina, cloridrato 10mg/ml, solução injetável ampola com 20ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000094022 Prilocaina + lidocaina (25mg/g + 25mg/g), creme, bisnaga 5g BISNAGA 61 Medicamentos ativo
000108002 Halotano, solução inalatoria, frasco 100 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000108006 Midazolan 15mg, 5mg/ml, sol. injetável, ampola  3ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000108007 Midazolan 50mg, 5mg/ml, solução injetável, ampola 10 ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000108008 Propofol 200mg, 10mg/ml, solução injetável, frasco/ampola ou ampola 20ml. FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000108009 Tiopental sodico,1g, pó liofilizado injetável, frasco ampola. FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000108010 Etomidato 20mg, 2mg/ml, solução injetável, ampola 10ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000108013 Isoflurano, solução inalatória, frasco 240ml

A empresa vencedora deverá fornecer os vaporizadores calibrados conforme a quantidade necessária e
compatível com as respectivas marcas e modelos de aparelhos de anestesia disponíveis em cada
unidade hospitalar.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

000108014 Propofol 1% (10mg/ml), emulsão injetável, frasco/ampola 50ml FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000108015 Sevoflurano,solução inalatória, frasco 240 a 250ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000108017 Fentanila, Citrato 0,05mg/ml - Ampola 2ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000108023 Propofol 1%, 10mg/mL, solução injetável, Seringa pronta 50mL PECA 61 Medicamentos ativo
000108028 Cetamina (S+) 500mg, 50mg/ml, solução injetável frasco/ampola 10ml FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000108030 Desflurano 100%, solução inalatória, frasco 240 ml
A empresa vencedora deverá fornecer os vaporizadores calibrados , especificamente designado e
desenhado para o uso do produto, conforme a quantidade necessária e compatível com as respectivas
marcas e modelos de aparelhos de anestesia disponíveis em cada unidade hospitalar.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

000108031 Cetamina (S+) 50 mg/ml, solução injetável, frasco-ampola 2 ml FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000116001 Fentanila, citrato 0,5mg, 0,05mg/ml, solução injetável, frasco-ampola 10ml. FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000116002 Flumazenil 0,5mg, 0,1mg/ml, solução injetável, ampola 5ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000116003 Alfentanil, cloridrato 5 mg, 0,5 mg/ml, solução injetável, ampola 10 ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000116004 Atracúrio, Dibesilato 25mg, 10mg/mL, solução injetável, Ampola 2,5mL AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000116005 Pancuronio,brometo 4mg, 2mg/ml, solução injetável, ampola 2ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000116006 Suxametonio, Cloreto (Succinilcolina), 100mg, pó liofilizado injetável, Frasco-ampola FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000116007 Vecuronio, brometo  4mg,  4mg/ml, solução injetável, ampola 1ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
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000116008 Efedrina,sulfato 50mg, 50mg/ml, solução injetável,ampola 1ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000116009 MANIPULADO: Cloral Hidratado com sabor, 400 mg/ml, xarope, Frasco 40 a 60mL frasco 61 Medicamentos ativo
000116011 Naloxona, cloridrato 0,4mg, 0,4mg/ml, solução injetável, ampola 1ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000116014 Rocuronio, brometo 50mg, 10mg/ml, solução injetável, frasco-ampola 5ml. FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000116015 Sufentanila, citrato (embalagem estéril) 10mcg, 5mcg/ml, solução injetável, ampola 2ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000116016 Sufentanila, citrato 250mcg, 50mcg/ml, solução injetável, ampola 5ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000116017 Baclofeno 10 mg, acondicionado em blíster, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000116019 MIVACÚRIO, CLORETO 2mg/ml SOL. INJETÁVEL Ampola - 10ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000116020 Metaraminol, bitartarato 10mg/ml, sol.inj.(amp. 1ml) AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000116021 Remifentanila 2mg, pó liofilizado injetável, frasco-ampola. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000116029 Gabapentina 50mg/ml frasco 50ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000116032 Suxametonio, Cloreto (Succinilcolina), 500mg, pó liofilizado injetável, Frasco-ampola FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000116033 Alfentanil,cloridrato 5 mg, 0,5 mg/ml, soluçao injetável,ampola 5 ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000116034 MANIPULADO: Cloral Hidratado 10%, 10 0mg/ml, xarope com sabor, frasco 30 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000124001 Hidrocortisona 100 mg, pó liofilizado injetável, frasco-ampola. frasco/ampo

la
61 Medicamentos ativo

000124002 Hidrocortisona 500mg, pó liofilizado injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000124003 Prednisona 5mg, acondicionado em blíster,  comprimido. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000124004 Prednisona 20 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000124005 Prednisolona 1 mg/ml, solução oral, frasco de 80 a 120 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000124006 Metilprednisolona,acetato  80mg, 40mg/ml,solução injetável frasco-ampola 2ml. FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000124008 Metilprednisolona, Succinato 500mg, pó liofilizado injetável, Frasco FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000124009 DEXAMETASONA 0,5mg COMPRIMIDO COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000124010 Dexametasona 4mg COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000124011 Dexametasona - 0,1 mg/ml - Elixir (frasco 100 a 120ml). FRASCO 61 Medicamentos ativo
000124013 Dexametasona, Fosfato Dissódico 10mg, 4mg/ml, solução injetável, frasco/ampola 2,5ml FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000124025 Clobetasol 0,5 mg/g, creme, bisnaga 30 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

BISNAGA 61 Medicamentos ativo

000124026 Clobetasol 0,5 mg/g, solução capilar, frasco 50 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

000132001 Diclofenaco sódico 50 mg, acondicionado em blíster, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000132002 Diclofenaco sódico 75mg, 25mg/ml, solução injetável, ampola 3ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000132003 Diclofenaco potássico 15mg/ml, solução oral. Frasco 15a 20ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000132004 DICLOFENACO POTÁSSICO (INFANTIL)   12,5mg       SUPOSITÓRIO SUPOSITO 61 Medicamentos ativo
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RIO

000132005 Indometacina 25mg, cápsula. CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000132006 Naproxeno 500 mg, comprimido comprimido 61 Medicamentos ativo
000132007 Cetoprofeno 100 mg, acondicionado em blíster, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000132008 Cetoprofeno I.V. 100mg, pó liofilizado injetável, frasco/ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000132009 Tenoxicam, 40mg/2ml. FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000132010 Celecoxib 100 mg, acondicionado em blister, cápsula capsula 61 Medicamentos ativo
000132011 Celecoxib 200 mg, acondicionado em blíster, cápsula. CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000132021 Ibuprofeno 5mg/ml, solução injetável, ampola 2ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000132022 MANIPULADO: Indometacina 100 mg, supositório SUPOSITO

RIO
61 Medicamentos ativo

000132024 Naproxeno 250mg COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000132025 Ibuprofeno 10mg/ml sol.inj.ampola 2ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000159001 Alopurinol 100 mg, acondicionado em blíster, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000159002 Alopurinol  300 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000159003 Colchicina 0,5mg COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000167001 Benzilpenicilina potássica 1.000.000 UI, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000167002 Benzilpenicilina potássica 5.000.000 UI, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000167003 Benzilpenicilina procaína + benzilpenicilina potássica 300.000 UI + 100.000 UI, pó liófilo injetável,
frasco-ampola

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000167004 Benzilpenicilina benzatina 600.000 UI, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000167005 Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI, pó liófilo injetável, frasco-ampola frasco/ampo
la

61 Medicamentos ativo

000167007 Fenoximetilpenicilina  potássica 80.000 UI/ml, pó para solução oral. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000167008 Ampicilina 500mg. CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000167009 Ampicilina 1g, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000167010 Amoxicilina 500 mg, acondicionado em blister, cápsula capsula 61 Medicamentos ativo
000167011 Amoxicilina 250mg/5ml, 50mg/ml, pó para suspensão oral, frasco de 100 a 150 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000167012 Amoxicilina + Clavulanato de potássio 250mg  + 62,5 mg, 50mg/ml + 12,5mg/ml, pó para suspensão oral,

frasco 75 a 105ml.
FRASCO 61 Medicamentos ativo

000167013 Amoxicilina + clavulanato de potassio - 500 mg CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000167014 Amoxicilina + Clavulanato de potássio 500 mg + 100 mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000167016 Oxacilina 500mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo
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000167017 Cefalexina 500 mg, acondicionado em blister, cápsula/drágea/comprimido capsula/dra

gea/compri
mido

61 Medicamentos ativo

000167018 Cefalotina 1g - solução injetável, frasco/ampola. FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000167019 Cefalexina 250 mg/5ml, 50 mg/ml, suspensão, frasco 60 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo

000167020 Ceftazidima 1g, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000167021 CEFAZOLINA 500mg Frasco / Ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000167023 Cefazolina 1g, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000167025 Cefoxitina 1g, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000167026 CEFOTAXIMA 500mg Frasco / Ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000167027 Cefotaxima 1g, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000167029 MANIPULADO: Cloranfenicol 10 mg/ml, solução oral, frasco 100 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000167030 Ceftriaxona 1g IV, pó liófilo injetável, frasco-ampola frasco/ampo

la
61 Medicamentos ativo

000167031 Cefuroxima 750mg IV, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000167032 Cefuroxima - susp.oral - 125mg/5ml - fr 50 a 60ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000167033 Cefepima 1g IV, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000167034 Cefepima 2g IV, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000167035 Imipenem + Cilastatina sódica 500mg + 500mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000167036 Meropenem 1g, pó liófilo injetável, frasco-ampola frasco/ampo
la

61 Medicamentos ativo

000167037 Amicacina, sulfato 100mg/mL ou 50mg/mL, solução injetável, ampola 1 ou 2mL AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000167038 Amicacina, sulfato 250mg/mL, solução injetável, ampola 2 mL FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000167039 Gentamicina, sulfato -10mg/ml, solução injetável ampola 1 ml FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000167040 Gentamicina, sulfato - 40mg/ml, solução injetável, ampola 1 ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000167041 Gentamicina, sulfato 60 mg/1,5m, 40 mg/ml, solução injetável ampola 1,5 ml ampola 61 Medicamentos ativo
000167042 Gentamicina, sulfato 80 mg/2 ml, 40 mg/ml, solução injetável, ampola 2 ml ampola 61 Medicamentos ativo
000167045 Neomicina + Bacitracina-pomada 0,05% + 250 UI, bisnaga 30 g BISNAGA 61 Medicamentos ativo
000167046 Tobramicina - 75mg - Injetável (ampola de 1,5 ml). AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000167047 Sulfadiazina 500 mg, acondicionado em blíster, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000167048 Sulfadiazina de prata micronizada creme 1% (pote 400 a 500g). POTE 61 Medicamentos ativo
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000167049 Sulfametoxazol 400 mg + Trimetoprima 80 mg, acondicionado em blister, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000167050 Sulfametoxazol+trimetoprima-200mg+40mg/5ml - suspensão ( frasco de 60 a 100ml). FRASCO 61 Medicamentos ativo
000167051 Sulfametoxazol + Trimetoprima IV 400mg/5mL + 80mg/5mL, 80mg/mL + 16mg/mL, solução injetável,

ampola 5 mL
AMPOLA 61 Medicamentos ativo

000167053 Sulfassalazina 500 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

comprimido 61 Medicamentos ativo

000167054 Doxiciclina, cloridrato 100 mg, acondicionado em blíster, drágea DRAGEA 61 Medicamentos ativo
000167055 Ciprofloxacina, cloridrato 200mg/100ml, 2mg/ml, solução injetável, frasco-ampola 100ml FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000167056 Ciprofloxacina, cloridrato 500 mg, acondicionado em blíster, comprimido comprimido 61 Medicamentos ativo
000167059 Norfloxacina 400 mg, acondicionado em blíster, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000167060 Azitromicina 250 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000167061 Aztreonam 1g, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000167062 Clindamicina, fosfato 300mg/2mL, 150mg/mL, solução injetável, ampola 2mL AMPOLA 61 Medicamentos ativo

000167063 Clindamicina, fosfato 600mg, 150mg/ml, solução injetável, ampola 4 ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000167064 Clindamicina, cloridrato 300 mg, acondicionado em blister, cápsula capsula 61 Medicamentos ativo

000167065 Cloranfenicol 250 mg, cápsula/drágea CAPSULA/
DRAGEA

61 Medicamentos ativo

000167067 Cloranfenicol, M succinato 1g, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000167069 Eritromicina, Estearato - 250mg. CAPSULA/
COMPRIMI

DO

61 Medicamentos ativo

000167070 Espiramicina  500mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000167071 Nitrofurantoina 100 mg, cápsula capsula 61 Medicamentos ativo
000167072 Vancomicina, cloridrato 500mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000167073 Rifamicina sódica 10mg/ml, solução, frasco spray 20ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000167074 ISONIAZIDA 100mg COMPRIMIDO COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000167075 Rifampicina 300 mg, cápsula capsula 61 Medicamentos ativo
000167076 RIFAMPICINA 20mg/ml                     SUSPENSAO ORAL Frasco - 50ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000167078 PIRAZINAMIDA 500mg COMPRIMIDO COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000167079 PIRAZINAMIDA 3% 30mg/mL XAROPE          Frasco - 150mL FRASCO 61 Medicamentos ativo
000167080 Estreptomicina 1g. FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000167081 ETAMBUTOL 400mg COMPRIMIDO COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000167083 Etionamida 250 mg, comprimido revestido comprimido 61 Medicamentos ativo (bloqueado)
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Sem movimentação no SCCD.
000167084 Metronidazol - suspensão oral - 40mg/ml  frasco 80 a 100ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000167085 Metronidazol 500mg/100ml, 5mg/ml, solução injetável, frasco bolsa 100ml FRASCO/B

OLSA
61 Medicamentos ativo

000167086 Metronidazol 250 mg, acondicionado em blister, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000167087 Tetraciclina, cloridrato 500mg CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000167089 Eritromicina, estolato 250mg/5ml, 50mg/ml, suspensão oral, frasco 105ml FRASCO 61 Medicamentos ativo

000167091 Azitromicina 500 mg, acondicionado em blíster, cápsula/ comprimido capsula/com
primido

61 Medicamentos ativo

000167092 Teicoplanina 200mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000167094 Eritromicina 500mg CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000167095 Vancomicina, cloridrato 1g, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000167096 Ampicilina sulbactan 1,5g, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000167097 Ofloxacino 200mg. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000167098 Ácido Nalidíxico 50mg/ml, suspensão oral, frasco 50 a 60ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000167099 Piperacilina + Tazobactan 2,25g, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000167100 Piperacilina + Tazobactan 4,5g, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000167101 Claritromicina 500 mg, acondicionado em blister, comprimido/drágea COMPRIMI
DO/DRAGE

A

61 Medicamentos ativo

000167102 Ciprofloxacina, cloridrato 250mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000167103 Meropenem 500mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000167104 Ácido Nalidíxico 500mg, comprimido. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000167105 Tobramicina 300mg - Solução inalatória. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000167107 Claritromicina, 500mg, pó liofilizado para solução injetável, frasco/ampola. FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000167108 Levofloxacina 500 mg, comprimido, acondicionado em blíster comprimido 61 Medicamentos ativo
000167109 Levofloxacina 500mg/100ml, 5mg/ml, solução injetável, frasco-bolsa 100ml FRASCO/B

OLSA
61 Medicamentos ativo

000167112 Linezolida  600 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000167113 Linezolida 600mg/300mL, 2mg/mL, solução injetável, bolsa 300mL BOLSA 61 Medicamentos ativo
000167114 Azitromicina 600 mg, pó para suspensão oral, frasco 15 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000167119 Polimixina B sulfato 500.000 UI, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A 61 Medicamentos ativo
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MPOLA

000167120 AZITROMICINA 900MG SUSPENSÃO ORAL FRASCO 61 Medicamentos ativo
000167121 Cefuroxima, acetil 250 mg/5 ml suspensão oral, frasco 50 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000167125 Neomicina,sulfato 0,05%+bacitracina 250UI,pomada,bisnaga 50g BISNAGA 61 Medicamentos ativo
000167126 Tigeciclina 50mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000167127 Cefuroxima 250mg/5ml, 50mg/ml, suspensão oral, frasco 50 a 60 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000167128 Sulfadiazina de prata micronizada, creme 1% . Embalagem com 30 até 60 gramas. POTE 61 Medicamentos ativo
000167131 Azitromicina 500mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000167147 Ampicilina sulbactan 3,0 g, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000167148 Cefuroxima, axetil 500mg COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000167160 Amoxicilina + Clavulanato de Potássio, 875mg + 125mg. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000167166 Neomicina,sulfato 0,05% + bacitracina 250 UI, pomada, bisnaga 10 g BISNAGA 61 Medicamentos ativo
000167167 MANIPULADO: Ciprofloxacino, (concentração personalizada-transformação), solução oral, frasco 50 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000167168 MANIPULADO: Claritromicina 50 mg/ml, suspensão oral, frasco 50 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000167169 MANIPULADO: Sulfadiazina 200 mg/ml, solução oral, frasco 50 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000167179 Ertapenen Sódico 1g, pó liofilizado, solução injetável, frasco-ampola. FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000167180 MANIPULADO: Isoniazida 10 mg/ml, suspensão, frasco 30 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000167181 Tobramicina 28mg, pó para inalação, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000167182 Daptomicina 500 mg, pó liofilizado injetável, frasco/ampola FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000167210 Moxifloxacino, cloridrato 400 mg, acondicionado em blíster, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000175001 MEBENDAZOL 20mg/ml        SUSPENSÃO ORAL Frasco - 30ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000175002 Mebendazol, 100 mg, comprimido. COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000175003 Tiabendazol 500mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000175004 TIABENDAZOL50mg/ml   SUSPENSAO ORAL  Frasco - 40 a 50 mL FRASCO 61 Medicamentos ativo
000175005 Tiabendazol 50mg/g, pomada, bisnaga de 20 a 30g BISNAGA 61 Medicamentos ativo

000175007 Albendazol 200mg. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000175008 Albendazol 40mg/mL, solução oral, frasco de 10ml FRASCO 61 Medicamentos ativo

000175009 Pirimetamina 25 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000175010 Hidroxicloroquina, sulfato 400 mg, acondicionado em blíster, comprimido revestido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000175011 PIPERAZINA 500mg/5ml XAROPE Frasco - 50 a 100ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000175013 Ivermectina 6mg. COMPRIMI 61 Medicamentos ativo
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DO

000175014 Cloroquina 150 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000175015 Albendazol 400mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000175016 MANIPULADO: Pirimetamina 20 mg/ml, solução oral, frasco 50 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000175017 MANIPULADO: Pirimetamina 4 mg/ml, solução oral, frasco 50 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000183001 Anfotericina B 50 mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola frasco/ampo

la
61 Medicamentos ativo

000183002 Cetoconazol 200mg. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000183003 Fluconazol - 2mg/ml,solução injetável frasco/bolsa100ml. FRASCO/B
OLSA

61 Medicamentos ativo

000183004 Fluconazol 100 mg, acondicionado em blíster, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000183005 Metronidazol 100 mg/g, creme/gel vaginal, bisnaga com aplicador 40 a 50g bisnaga 61 Medicamentos ativo
000183006 Miconazol, nitrato 2%, 20mg/ml, loção cremosa, frasco 30 a 50ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000183007 Miconazol 2%, 20mg/g, gel oral, bisnaga 40g BISNAGA 61 Medicamentos ativo
000183008 Nistatina 25.000UI/g, 100.000UI/4g, creme vaginal, bisnaga com aplicador 40 a 60g BISNAGA 61 Medicamentos ativo
000183009 Nistatina 100.000UI/ml, suspensão oral, frasco 40 a 50ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000183011 Itraconazol 100 mg, acondicionado em blíster, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000183013 Voriconazol 200 mg, comprimido

Cadastro duplicado, usar código 183020

comprimido 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

000183014 Anfotericina B complexo lipídico 50 a 100 mg, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000183015 Fluconazol 150 mg, acondicionado em blister, cápsula capsula 61 Medicamentos ativo
000183017 Caspofungina 50mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000183018 Caspofungina 70mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000183020 Voriconazol 200 mg, acondicionado em blíster, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000183021 Voriconazol 200mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000183022 Cetoconazol 2%, 20mg/g, creme, bisnaga 30g BISNAGA 61 Medicamentos ativo
000183025 Miconazol, Nitrato. Creme vaginal 2,0% Antifúngicos. BISNAGA 61 Medicamentos ativo
000183026 Posaconazol 40 mg/ml, suspensao oral, frasco 105 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000183027 Anfotericina B lipossomal 50mg, frasco-ampola FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000183037 Micafungina 50mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000183038 Micafungina 100mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000183044 MANIPULADO: Fluconazol 20 mg/ml, suspensão oral, frasco 60 ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000183045 MANIPULADO: Itraconazol 50 mg/ml, suspensão oral, frasco 50 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000183046 MANIPULADO: Voriconazol, (concentração personalizado-transformação), suspensão oral, frasco 50 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
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000191001 Aciclovir 3%, 30 mg/g, pomada oftálmica, bisnaga 4,5 g BISNAGA 61 Medicamentos ativo
000191002 Aciclovir 250 mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola frasco/ampo

la
61 Medicamentos ativo

000191003 Aciclovir 200 mg, acondicionado em blíster, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000191004 Aciclovir 5%, 50 mg/g, creme, bisnaga 5 a 15 g bisnaga 61 Medicamentos ativo
000191005 Ganciclovir 500mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola frasco/ampo

la
61 Medicamentos ativo

000191008 GANCICLOVIR    250mg     Cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000191009 Alfapeginterferona 2B 80 mcg, frasco-ampola

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000191011 Lamivudine 10 mg/ml, suspensão oral, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

000191012 Lamivudina 150 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000191013 Alfapeginterferona 2B 100 mcg, frasco-ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000191014 Alfapeginterferona 2B 120 mcg, frasco-ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000191016 Entecavir 0,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000191017 Alfainterferona 2B 10.000.000 UI injetável, frasco-ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000191019 Alfainterferona 2B 5.000.000 UI injetável, frasco-ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000191020 Adefovir 10 mg, comprimido - Antivirais
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000191021 Tenofovir 300 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000191023 Entecavir 1mg COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000191024 Boceprevir 200 mg, cápsula gelatinosa
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

000191025 Telaprevir 375 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000191026 MANIPULADO: Aciclovir 40 mg/ml, suspensão oral, frasco 50 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000191027 Ganciclovir sódico 1 mg/ml, solução injetável, bolsa 250ml BOLSA 61 Medicamentos ativo
000191028 Ganciclovir sódico 1 mg/ml, solucão injetável, bolsa 100 ml BOLSA 61 Medicamentos ativo
000191029 Daclatasvir 60 mg, comprimido revestido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000191030 Sofosbuvir 400 mg, comprimido revestido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000191031 Simeprevir 150 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000205006 Pentamidina, isotianato 300 mg, frasco/ampola frasco/ampo

la
61 Medicamentos ativo

000205007 RITONAVIR   100mg   CAPSULA 61 Medicamentos ativo
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000205009 Zidovudina 100 mg, cápsula capsula 61 Medicamentos ativo
000205010 Zidovudina 10 mg/ml, solução oral, frasco 200 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000205015 Estavudina 30 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000205017 Dapsona  100mg. COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000205019 Nevirapina 200 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000205021 EFAVIRENZ      200mg      Cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000205022 ZIDOVUDINA + LAMIVUDINA        300mg + 150mg       Comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000205026 ABACAVIR         300mg        Comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000205027 Zidovudina 10 mg/ml, solução injetável, frasco/ampola 20 ml FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000205028 DIDANOSINA      Pó para Solução      Frasco - 4g FRASCO 61 Medicamentos ativo
000205029 ESTAVUDINA       Pó p/ Sol. Oral    Frasco - 200mg FRASCO 61 Medicamentos ativo
000205032 NEVIRAPINA SUSPENSAO ORAL 10MG/ML FRASCO COM / 240 ML FRASCO 61 Medicamentos ativo
000205034 ABACAVIR   20mg/ml   Solução Oral  Frasco FRASCO 61 Medicamentos ativo
000205036 LOPINAVIR-RITONAVIR    80mg/20ml     Solução Oral    Frasco FRASCO 61 Medicamentos ativo
000213001 Tramadol, cloridrato 50 mg, cápsula/comprimido. Acondicionado em blíster. capsula/com

primido
61 Medicamentos ativo

000213002 Tramadol, cloridrato 100 mg/ml, gotas, frasco 10 a 20 ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo

000213003 Tramadol,cloridrato - injetável - 50mg/ml - ampola 2 ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000213004 Tamoxifeno 10 mg, compimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000213007 Megestrol, acetato - 160mg. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000213009 Azatioprina 50 mg, acondicionado em blíster, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000221001 Doxorrubicina, cloridrato 50mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000221002 Doxorrubicina, cloridrato 10mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000221003 Epirubicina, cloridrato 50mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000221005 Citarabina 100mg, sem conservante, 100mg/ml, solução injetável, ampola 1 ml. FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000221006 Citarabina 500mg, 100mg/mL, solução injetável, frasco-ampola  5mL FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000221007 Bleomicina,sulfato 15U, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000221008 Cisplatina 50mg, 1mg/ml, solução injetável, frasco-ampola 50ml FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000221009 Cisplatina 10mg, 1mg/ml, solução injetável, frasco-ampola 10ml FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo
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000221010 Ifosfamida 500mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000221011 Ifosfamida 1000mg, pó liofilo injetável FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000221012 Carboplatina 450mg, 10mg/ml, injetável, frasco-ampola 45ml FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000221013 Carboplatina 150mg, 10mg/ml, injetável, frasco-ampola 15ml FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000221014 Ciclofosfamida 200 mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola frasco/ampo
la

61 Medicamentos ativo

000221015 Ciclofosfamida 50 mg, acondicionado em blister, drágea
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.aso.

dragea 61 Medicamentos ativo

000221017 Etoposido 100mg, 20mg/mL, solução injetável, frasco-ampola de 5mL FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000221018 Hidroxiuréia 500 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

capsula 61 Medicamentos ativo

000221019 FLUORURACILA   25mg/ml   SOL. INJETÁVEL    Frasco/Ampola - 10 ml FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000221021 L-asparaginase 10.000UI, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000221022 Melfalana 2 mg, comprimido comprimido 61 Medicamentos ativo
000221023 Mercaptopurina 50mg, comprimido comprimido 61 Medicamentos ativo

000221024 Metotrexato 2,5 mg, acondicionado em blister, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

comprimido 61 Medicamentos ativo

000221026 Metotrexato 500 mg, 25 mg/ml, solução injetável, frasco-ampola 20 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000221027 Metotrexato 50 mg, 25 mg/ml, solução injetável, frasco-ampola 2ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

frasco/ampo
la

61 Medicamentos ativo

000221028 Dacarbazina 100mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000221029 Tioguanina 40mg. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000221030 Idarubicina, cloridrato 10mg, pó liofilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000221031 Mitotano 500mg, comprimido comprimido 61 Medicamentos ativo
000221032 Mitoxantrona, cloridrato 20mg, 2mg/ml, solução injetável,frasco-ampola de 10ml. FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000221033 Procarbazina - 50mg. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000221034 Lorazepan 2 mg, acondicionado em blister, comprimido comprimido 61 Medicamentos ativo
000221038 Daunorrubicina,cloridrato 20mg, pó liofilo injetável frasco-ampola FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000221039 Actinomicina  D 0,5mg, pó liofilo injetável, frasco-ampola. FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo
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000221040 Vincristina, sulfato 1mg, injetável, frasco-ampola 1ml FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000221041 Vimblastina, sulfato 10mg, injetável,frasco-ampola de 10ml FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000221042 Gosserrelina 3,6 mg, seringa preenchida
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SERINGA
PRONTA

61 Medicamentos ativo

000221043 Lomustina 40mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000221044 Ciclofosfamida 1000mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000221045 Teniposida 50mg, 10mg/mL, solução injetável, frasco-ampola 5mL FRASCO 61 Medicamentos ativo

000221046 Fluoruracila  500mg, 50mg/ml, solução injetável,frasco-ampola de 10ml. FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000221047 Citarabina 1000mg, 100mg/ml, solução injetável,frasco-ampola de 10ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000221048 Topotecano, cloridrato 4mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000221049 Goserrelina 10,8 mg LA, sub-cutânea, injetável, seringa pronta
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

seringa
pronta

61 Medicamentos ativo

000221050 Gencitabina 1000mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000221051 Gencitabina 200mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000221052 Docetaxel 80 mg, solução injetável, frasco-ampola 2 ml + diluente 6 ml FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000221053 Docetaxel 20 mg, solução injetável, frasco-ampola 0,5 ml + diluente 1,5 ml FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000221054 Etoposídeo 50 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000221055 Rituximab 100 mg, 10 mg/ml, frasco-ampola 10 ml FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000221056 IRINOTECAN 40MG FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000221058 Paclitaxel 150mg, 6mg/mL, solução injetável, frasco-ampola de 25mL FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000221059 Temozolamida 20mg CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000221060 Cladribina 1 mg/ml, solução injetável, 8 ml. FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000221061 Fludarabina, fosfato 50mg (pó liofilo injetável) FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000221063 Rituximab 500 mg, 10 mg/ml, frasco-ampola 50 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000221064 Lomustina 10mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000221065 Mitomicina C, 5mg, pó liof. para solução injetável.

Observação: para uso exclusivo do serviço de oftalmologia em cirurgia de trabeculectomia (glaucoma).
FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000221066 TEMOZOLAMIDA 100MG CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000221068 Imatinibe, mesilato de 400 mg, comprimido revestido COMPRIMI 61 Medicamentos ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 17 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
DO

000221070 Capecitabina 500mg comprimido. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000221071 Carmustina 100mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000221072 Clorambucil 2mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000221073 Irinotecano, cloridrato 100 mg, 20 mg/ml, solução injetável, frasco-ampola de 5ml frasco/ampo
la

61 Medicamentos ativo

000221074 Paclitaxel 300mg,6 mg/ml, solução injetável, frasco-ampola de 50ml FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000221075 Vinorelbina 10mg,10mg/ml, solução injetável, frasco-ampola de 1ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000221076 Vinorelbina 50mg,10mg/ml,solução injetável,frasco-ampola de 5ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000221077 Ranibizumabe, 10 mg/ml, solucao injetavel, frasco/ampola, 0,3ml, seringa + agulha + filtro para injeção. FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000221078 Tamoxifeno, citrato 20 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000221079 Imatinibe, mesilato 100mg, comprimido revestido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000221080 Oxaliplatina 50mg, pó liofilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000221081 Oxaliplatina 100mg, pó liofilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000221082 Rasburicase 1,5mg, po liofilo injetavel + sol. diluente. FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000221083 Ranibizumabe, 10mg/ml, solução injetável, frasco/ampola, contendo 2,3mg, seringa + agulha + filtro para
injeção.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000221084 Fluoruracila 50mg/ml, solução injetável, frasco-ampola, 50 ml CT FA VD INC X 50 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000221085 Sorafenibe, Tosilato de 200mg. COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000221086 Piridostigmina 60 mg , comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000221087 Rasburicase 1,5 mg, pó liófilo injetável + diluente, frasco/ampola frasco/ampo
la

61 Medicamentos ativo

000221088 Metotrexato 5.000mg, 100 mg/ml, solução injetável, frasco/ampola 50 ml FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000221089 Dacarbazina 200mg, po liofilo injetavel, frasco- ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000221090 Erwinia L-Asparaginase 10.000UI frasco/ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000221091 Trastuzumab 440mg, pó liofilo injetável, frasco/ampola

Usar código padronizado: 64882448

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo (bloqueado)

000221092 MANIPULADO: Ciclofosfamida, (concentração personalizada-transformação), solução oral,  frasco 80 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000221093 MANIPULADO: Etoposídeo 20 mg/ml, transformação, solução, frasco 80 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
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000221094 MANIPULADO: Hidroxiuréia, (concentração personalizada-transformação), solução oral,  frasco 50 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000221095 MANIPULADO: Imatinibe, (concentração personalizada-transformação), solução oral, frasco 50 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000221096 MANIPULADO: Lomustina 1 mg, transformação, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000221097 MANIPULADO: Mercaptopurina frasco 50 ml (concentração personalizada-transformação) FRASCO 61 Medicamentos ativo
000221098 MANIPULADO: Mitotano, (concentração personalizada-transformação), sachê SACHE 61 Medicamentos ativo
000221099 Nitrato de prata injeção 0,5% ampola 5 ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000221100 Fludarabina, fosfato 10mg, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000221101 Bevacizumabe 25mg/ml, solução injetável (por dose) FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000221102 MANIPULADO: Temozolamida, (concentração personalizada-transformação), frasco CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000221103 Trastuzumab 150 mg, pó liófilo injetável, frasco/ampola frasco/ampo

la
61 Medicamentos ativo

000221104 Dasatinibe 20 mg, comprimido revestido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000221105 Dasatinibe 50 mg, comprimido revestido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000221106 Dasatinibe 100 mg, comprimido revestido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000221107 Nilotinibe 200 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000221108 Ciclofosfamida 10 mg/ml, transformação, solução oral,  frasco 80 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000221109 MANIPULADO: Etoposídeo 10 mg/ml, transformação, solução, frasco 105 ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000221110 MANIPULADO: Etoposídeo, (concentração personalizada-transformação), solução, frasco 80 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000230001 Mesna 400mg, solução injetável, ampola 4 mL AMPOLA 61 Medicamentos ativo

000248001 Sódio, bicarbonato, pó, envelope 50 a 100g ENVELOPE 61 Medicamentos ativo
000248002 Cálcio, carbonato (pacote c/ até 100gr.) PACOTE 61 Medicamentos ativo
000248003  Potássio, cloreto 6%, 60mg/mL, 0,8mEq/mL K, solução oral, frasco 50 a 150mL FRASCO 61 Medicamentos ativo

000248004 Potássio, cloreto 600 mg, 8 mEq, 0,315 de K, drágea dragea 61 Medicamentos ativo
000248006 Reidratante oral - pó para diluição conforme determina a OMS   ENVELOPE 61 Medicamentos ativo
000248007 Cálcio, poliestirenosulfonato, pó, envelope 30g ENVELOPE 61 Medicamentos ativo
000248011 MANIPULADO: Bicarbonato de sódio, sache 1 g. SACHE 61 Medicamentos ativo
000248012 MANIPULADO: Cálcio, Carbonato, pó, sache 1 g. SACHE 61 Medicamentos ativo
000248013 Cálcio, carbonato, pó, sache 500 mg. SACHE 61 Medicamentos ativo
000248014 Citrato de magnésio (dose personalizada). SACHE 61 Medicamentos ativo
000248015 MANIPULADO: Citrato de Potássio, dose personalizada, solução oral, frasco 100 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000248016 MANIPULADO: Fósforo Quelado 50mg/ml, xarope, frasco 50 ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000248017 MANIPULADO: Glutamina, sache 1g. SACHE 61 Medicamentos ativo
000248018 MANIPULADO: Glutamina, sachê 2g SACHE 61 Medicamentos ativo
000248019 Magnésio, cloreto sachê 1g SACHE 61 Medicamentos ativo
000248020 Magnésio, cloreto sachê 2g SACHE 61 Medicamentos ativo
000248021 Zinco Quelado 10 mg/5 ml, xarope, frasco 50 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000248022 MANIPULADO: Cálcio, carbonato 125 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000248023 MANIPULADO: Cálcio, carbonato 500 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000248024 MANIPULADO: Citrato de Potássio 5 mg/ml, solução oral, frasco 30 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
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000248025 MANIPULADO: Magnésio, citrato sachê 500 mg SACHE 61 Medicamentos ativo
000248026 MANIPULADO: Magnésio, citrato sachê 750 mg SACHE 61 Medicamentos ativo
000256003 Aminoácidos solução a 10% + solução de glicose a 50% ,frasco 1000 ml, unidade: conjunto. conjunto 61 Medicamentos ativo
000256004 AMINOACIDOS P/ HEPATOP. +SOL.   8% + 50%   Frasco - 1000ml (cjto) FRASCO 61 Medicamentos ativo
000256005 Aminiácidos para nefropatia a 6% + Solução 50% , frasco 1000 ml, unidade: conjunto conjunto 61 Medicamentos ativo
000256006 Aminoácidos – pediátrico com taurina 10%, solução, frasco 250mL FRASCO 61 Medicamentos ativo

000256007 Sódio, bicarbonato 8,4%, 84mg/mL, 1mEq/mL Na, solução injetável, ampola 10mL AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000256010 Potássio, cloreto 19,1%, 191mg/mL, 2,6mEq/mL K, solução injetável, ampola 10mL AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000256011 Sódio, cloreto, soro fisiológico, 0,9%, 9mg/ml, 0,15mEq/ml Na, solução injetável, ampola 10 ml ampola 61 Medicamentos ativo
000256015 Sódio, cloreto  20%,  (Soro fisiológico), 200 mg/mL, 3,42 mEq/mL, solução injetável, ampola 10 ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000256016 Potássio, fosfato 2mEq/ml de K e 2mEq/ml de P, solução injetável, ampola 10ml. ampola 61 Medicamentos ativo

000256017 GLICOSE    5%   Sol. Injetável     Frasco - 250ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000256020 GLICOSE   10%   Sol. Injetável - Frasco - 250ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000256022 Glicose 50%, 500mg/ml, solução injetável, ampola 10ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000256024 Glicose  25%, 250mg/ml,solução injetável, ampola 10ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000256025 Cálcio, gluconato 10%, 100mg/ml, 0,45meq/ml Ca, solução injetável, ampola 10ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000256027 Lipídeos óleo de soja + triglicerídeos de cadeia media/ longa20%, emulsão, frasco 100ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000256029 RINGER COM LACTATO   Solução   Frasco - 500ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000256031 Magnésio, Sulfato 10%, 100mg/ml, 0,08mEq/ml mg, solução injetável, ampola 10ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo

000256032 Magnésio,sulfato 50%, 500mg/ml, 4,05mEq/ml mg, solução injetável, ampola 10ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo

000256033 Oligoelementos pediátricos: Cada 1 ml contém: 500 mcg de zinco, 100 mcg de cobre, 10 mcg de
manganês e 1 mcg de cromo.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

000256034 Oligoelementos adulto com zinco-5mg + cobre-1mg + manganês - 0,5mg + cromo 10mg (ampola - 2ml). AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000256039 Polivitamínico Adulto e Pediátrico contendo: B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (nicotinamida), B5 (ác.

pantotênico), B6 (piridoxina), B8 (biotina), B9 (ác. fólico), C (ác. ascórbico), A (retinol), D3 (colecalciferol),
E (tocoferol) liofilisado ou pronto uso, frasco-ampola ou ampola.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000256044 Sódio, cloreto 0,9%, 500ml, solução injetável, frasco/bolsa, em polietileno ou
(poliéster,polietileno,copolímero de polipropileno), sistema fechado para quimioterapia.

FRASCO/B
OLSA

61 Medicamentos ativo

000256045 Glicose 5%, 500 ml, solução injetável, frasco/bolsa, em polietileno ou (poliéster, polietileno, copolímero de
polipropileno) sistema fechado para quimioterapia.

FRASCO/B
OLSA

61 Medicamentos ativo

000256046 Sódio, cloreto 0,9% ou 0,15 meq/ml, solução injetável, sistema fechado, embalagem polietileno para
quimioterapia, frasco/bolsa 50ml.

FRASCO/B
OLSA

61 Medicamentos ativo

000256051 Solução Glicofisiológica, frasco/bolsa 500 ml, (Sistema fechado). FRASCO/B
OLSA

61 Medicamentos ativo

000256053 Sódio, Cloreto 0,9%, 1.000 ml, solução injetável, frasco, livre de PVC , sistema fechado. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000256055 Sódio, cloreto  0,9%, 100ml, solução injetável, frasco/bolsa em polietileno ou (poliéster,

polietileno,copolímero de polipropileno), sistema fechado para quimioterapia.
FRASCO/B

OLSA
61 Medicamentos ativo

000256056 Sódio, cloreto  0,9%, 250 ml, solução injetável, frasco/bolsa em polietileno ou (poliester, polietileno,
copolimero de polipropileno), sistema fechado para quimioterapia.

frasco/bolsa 61 Medicamentos ativo

000256057 Sódio, cloreto 0,9%, 500 ml, solução injetável, frasco livre de PVC, sistema fechado. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000256060 Glicose 5%, 100ml, solução injetável, frasco/bolsa, em polietileno ou (poliester, polietileno, copolimero de

polipropileno), sistema fechado para quimioterapia
FRASCO/B

OLSA
61 Medicamentos ativo
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000256061 Glicose 5%, 250 ml, solução injetável, frasco/bolsa, em polietileno ou (poliester, polietileno, copolímero de

polipropileno), sistema fechado para quimioterapia.
FRASCO/B

OLSA
61 Medicamentos ativo

000256062 Glicose 5% solução injetável, bolsa ou frasco 500ml  sistema fechado. (embalagem em polietileno para
quimioterapia).

FRASCO/B
OLSA

61 Medicamentos ativo

000256063 Glicose 5%, 1000 ml, solução injetável, frasco/bolsa, livre de PVC, sistema fechado frasco/bolsa 61 Medicamentos ativo
000256065 Solução ringer com lactato, embalagem  em pvc estéril capacidade 500ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000256069 Lipídeos Óleo de Soja + Lipídeos de cadeia média/longa 20% IV, emulsão, frasco 500ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000256070 Fosfato,solução  com concentração e volume personalizado. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000256072 Solução de nutrição parenteral pronta para uso em sistema fechado, estéril e apirogênica, contendo

solução de aminoácidos, glicose, eletrólitos e emulsão lipídica com até 50% de óleo de soja, em bolsa de
tripla câmara contendo aproximadamente de 900 a 1250mL, osmolaridade de 1060 a 1450 mOsm/litro,
para administração IV central. Composição: Aminoácidos, glicose, emulsão lipídica com até 50% de óleo
de soja, eletrólitos, fornecendo 900 a 1300 kcal totais. Bolsa.

BOLSA 61 Medicamentos ativo

000256073 Solução de nutrição parenteral pronta para uso em sistema fechado, estéril e apirogênica, contendo
solução de aminoácidos, glicose, eletrólitos e emulsão lipídica com até 50% de óleo de soja, em bolsa de
tripla câmara contendo  aproximadamente de 1400 a 2055mL, osmolaridade de 1060 a 1450 mOsm/litro,
para administração IV central. Composição: aminoácidos, glicose, emulsão lipídica com até 50% de óleo
de soja, eletrólitos, fornecendo 1500 a 2400 kcal totais. Bolsa.

BOLSA 61 Medicamentos ativo

000256074 Solução de nutrição parenteral pronta para uso em sistema fechado, estéril e apirogênica, contendo
solução de aminoácidos, glicose, eletrólitos e emulsão lipídica (MCT/LCT), em bolsa de tripla câmara
contendo aproximadamente de 1875 a 2500mL, osmolaridade de 1060 a 1545 mOsm/litro, para
administração IV central. Composição: aminoácidos, glicose, emulsão lipídica (MCT/LCT), eletrólitos,
fornecendo 2200 a 3000 kcal totais. Bolsa

Bloqueado conforme CFT.

BOLSA 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

000256075 Solução de nutrição parenteral pronta para o uso em sistema fechado, estéril e apirogênica, contendo
solução de aminoácidos, glicose, eletrólitos em bolsa de dupla câmara contendo 1000 ml, osmolaridade
de 760 a 1400 mOsm/litro, para administração IV central. Composição: aminoácidos, glicose e eletrólitos,
fornecendo  760 a 1100 Kcal totais. Bolsa.

BOLSA 61 Medicamentos ativo

000256080 Sódio, cloreto 0,9%, 100 ou 125 ml, solução injetável, frasco, livre de PVC, sistema fechado. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000256081 Sódio, cloreto 0,9%, 250ml, solução injetável, frasco/bolsa, sistema fechado. FRASCO/B

OLSA
61 Medicamentos ativo

000256082 Glicose 5%, 250 ml, solução injetável, frasco, livre de PVC, sistema fechado FRASCO 61 Medicamentos ativo
000256083 Glicose 5%, 500ml, solução injetável, frasco / bolsa sistema fechado FRASCO/B

OLSA
61 Medicamentos ativo

000256084 Glicose 5%, 100 ou 125 ml, Solução  Injetável., Frasco/Bolsa, Sistema Fechado FRASCO/B
OLSA

61 Medicamentos ativo

000256085 Glicose  10%, 250 ml, Solução  Injetável., Frasco/Bolsa, Sistema Fechado FRASCO/B
OLSA

61 Medicamentos ativo

000256086 Glicose 10%, 500ml, Solução Injetável, Frasco/Bolsa, Sistema Fechado FRASCO/B
OLSA

61 Medicamentos ativo

000256087 Glicose 50%, 500ml, solução injetável, frasco / bolsa sistema fechado FRASCO/B
OLSA

61 Medicamentos ativo

000256088 Ringer com lactato, sistema fechado, solução injetável, frasco/bolsa 500ml FRASCO/B
OLSA

61 Medicamentos ativo

000256089 Ringer simples, sistema fechado, solução injetável, frasco/bolsa500ml. FRASCO/B 61 Medicamentos ativo
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OLSA

000256090 Sódio, bicarbonato 8,4%, 84mg/ml, 1meq/ml, sistema fechado solução injetável, frasco-bolsa 250ml. FRASCO/B
OLSA

61 Medicamentos ativo

000256092 Aminoácidos para hepatopatas 8%, sol. injetável, frasco 500 ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000256093 Aminoácidos 10% - solução injetável  frasco 1000 ml - alimentação e reposição hidroeletrolitica

parenterais
FRASCO 61 Medicamentos ativo

000256094 Aminoácidos para Nefropatas 10% sol.injetável, frasco 250ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000256098 Sódio, cloreto 0,9%, 2.000 ml, solução injetável, bolsa, sistema fechado. BOLSA 61 Medicamentos ativo
000256102 MANIPULADO: Fósforo quelado 50mg/ml, xarope, frasco 360ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000256103  Sódio,cloreto 0,9% 500ml solução injetável,bolsa sistema fechado com invólucro protetor. BOLSA 61 Medicamentos ativo
000256104 Sódio,cloreto 0,9% 1000ml sol.inj.bolsa sist.fechado com invólucro protetor. BOLSA 61 Medicamentos ativo
000256105 Solução de nutrição parenteral pronta para uso em sistema fechado, estéril, apirogênica, contendo

poliaminoácidos, glicose e emulsão lipídica com no minimo 70% de óleo de oliva, para administração EV
central, fornecendo cerca de 1070Kcal, bolsa 1.000 ml.

BOLSA 61 Medicamentos ativo

000264004 Tiamina, cloridrato (vitamina - B1) 100mg/ml   sol. injetável   ampola - 1ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000264005 Tiamina, cloridrato (Vitamina B1) 300 mg, acondicionado em blíster, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000264006 FERROSO, SULFATO   25 a 30mg/ml   Xarope   Frasco - 100 a 150ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000264007 Ferroso, sulfato 300mg, 60mg de Fe elementar, acondicionado em blister, drágea DRAGEA 61 Medicamentos ativo
000264008 PIRIDOXINA (VITAMINA - B6)   100mg/ml    Sol. Injetável    Ampola - 2ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000264009 PIRIDOXINA (VITAMINA - B6)   50mg   Comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000264010 CIANOCOBALAMINA (VITAMINA - B12)   1000mcg/ml   Sol. Injetável   Ampola - 2ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000264011 Ascórbio, ácido, Vitamina C, 200 mg/ml, solução oral, frasco 20 ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000264012 Ascórbico, ácido (Vitamina - C)    100mg/ml   Sol. Injetável   Ampola - 5ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000264013 Ascórbico, ácido, Vitamina C, 500 mg, acondicionado em blíster, comprimido comprimido 61 Medicamentos ativo
000264014 Calcitriol  0,25 mcg, cápsula

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
CAPSULA 61 Medicamentos ativo

000264015 Tocoferol, acetato (vitamina-E) -400mg   Cáps. Gelatinosa CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000264016 MANIPULADO: Tocoferol, acetato (Vitamina E) 100 UI/ml, solução oral, frasco 30 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000264017 Fitomenadiona (Vitamina K)  IM 10mg/mL, solução injetável, ampola 1mL. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000264018 Complexo B com Tiamina (Vitamina B1) + Riboflavina (Vitamina B2) + Ácido nicotínico (Vitamina PP=B3)

+ Ácido Pantotênico (Vitamina B5) + Piridoxina (Vitamina B6) + Biotina (Vitamina H=B7), solução oral,
frasco 20 a 30 mL

FRASCO 61 Medicamentos ativo

000264020 Complexo B, contendo no mínimo: Tiamina (Vitamina B1) + Riboflavina (Vitamina B2) + Ácido nicotínico
(Vitamina PP=B3) + Ácido Pantotênico (Vitamina B5) + Piridoxina (Vitamina B6), acondicionado em
blíster, drágea

dragea 61 Medicamentos ativo

000264021 Complexo B com Tiamina (Vitamina B1) + Riboflavina (Vitamina B2) + Ácido nicotínico (Vitamina PP=B3)
+ Ácido Pantotênico (Vitamina B5) + Piridoxina (Vitamina B6) + Biotina (Vitamina H=B7), solução
injetável, ampola 2mL

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

000264023 Retinol (Vitamina A) 50.000UI/mL +Colecalciferol (VitaminaD) 10.000UI/mL,  solução oral, frasco 20ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000264024 Polivitaminas + Sais minerais para adultos com retinol (Vitamina A), tiamina (Vitamina B1), riboflavina

(Vitamina B2), piridoxina (Vitamina B6), cianocobalamina (Vitamina B12), ácido ascórbico (Vitamina C),
calciferol (Vitamina D), citrato de cálcio ferroso, ferro, cálcio, nicotinamida, pantotenato de cálcio, fluoreto
de sódio, cápsula/drágea

CAPSULA/
DRAGEA

61 Medicamentos ativo

000264027 Polivitaminas + Sais minerais sem ferro pediátrico com Vitaminas A, B1, B2, B5, B6, PP, H, C, D, E, FRASCO 61 Medicamentos ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 22 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
solução oral, frasco 20mL

000264028 Cianocobalamina (Vitamina B12) 2500 mcg/mL, solução injetável, ampola 2ml ampola 61 Medicamentos ativo
000264029 Ferroso, sulfato Fe elementar 25mg/mL, solução oral, frasco 30ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000264030 Vitaminas B1 100mg +B6 100mg + B12 5000mcg, solução injetável, 1 ampola 2 mL ou 2 ampolas 1mL AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000264031 Fitomenadiona (Vitamina K) 2mg, 10mg/mL, solução injetável, ampola 0,2ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000264033 MANIPULADO: Calcitriol - solução oral 0,25mcg/ml, frasco com 15ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000264034 MANIPULADO: Piridoxina 100 mg/ml, solução oral, frasco 30 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000264035 MANIPULADO: Zinco quelado 5 mg/ml,  taste free, solução oral, frasco 50 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000264036 MANIPULADO: Polivitamínico (Tiamina 50 mg + Cobalamina 0,1 mg + Riboflavina 30 mg + Biotina 2

mg/ml), xarope, frasco 50 ml
FRASCO 61 Medicamentos ativo

000264037 Alfacalcidol 1 mcg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

000264039 Calcitriol 1 mcg, ampola 1 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

000264051 Calcitriol 150mcg/ml frasco 50ml (transformação). FRASCO 61 Medicamentos ativo
000264052 Piridoxina 50mg cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000264053 MANIPULADO: Riboflavina 40 mg/ml, solução oral, frasco 50 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000264054 Fitomenadiona (Vitamina K)  EV 10 mg/ml, solução injetável, ampola 1 ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000264055 MANIPULADO: Piridoxina 100 mg/ml, solução oral, frasco 100 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000264056 MANIPULADO: Polivitaminico, ( tiamina30mg+piridoxima 40mg+riboflavina 30mg+biotina

2mg+cobalamina0,1mg/ml), xarope, frasco 100 ml
FRASCO 61 Medicamentos ativo

000264057 MANIPULADO: Zinco, sulfato 5 mg/ml, taste free, solução oral, frasco 50 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000272003 Água destilada (ampola 10ml). AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000272004 Água destilada ( Ampola 20ml). AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000272007 Solução Euro - Collins (frasco de 1000ml com glicose a 3,57% e ampola de 20ml de solução de

eletrólitos).
FRASCO/M

L
61 Medicamentos ativo

000272008 Água destilada sistema fechado, solução injetável, frasco/bolsa 1000ml FRASCO/B
OLSA

61 Medicamentos ativo

000272009 Água destilada sistema fechado, solução injetável frasco 100 a 125 ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000272010 Água destilada sistema fechado, solução injetável, frasco 150 a 250ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000272012 Água destilada, galão com 5 litros galao 61 Medicamentos ativo

000272013 MANIPULADO: Cálcio, Glicerofosfato 13,4% + Cálcio, carbonato 3,6%, suspensão, frasco 200 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000272014 L-camitina 50 mg/ml, solução oral, frasco 30 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000272015 MANIPULADO: Biotina 10 mg/ml, xarope, frasco 30 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000272017 Glicina,1,5% (solução de irrigação) bolsa 3.000 ml. BOLSA 61 Medicamentos ativo
000272021 Sulfato ferroso 125mg/ml frasco 60ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000272023 MANIPULADO: Biotina 2 mg/ml, xarope, frasco 30 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000280001 Aluminio, hidróxido + Magnésio, hidróxido + Simeticona, suspensão oral, frasco 200 a 240 ml         FRASCO 61 Medicamentos ativo
000280002 Alumínio hidróxido, suspensão oral (frasco 150 a 240 ml.)

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO 61 Medicamentos ativo

000280003 Ranitidina, cloridrato 15 mg/ml, solução oral, frasco 100 a 120 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000280004 Ranitidina, cloridrato 150 mg, acondicionado em blíster, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000280005 Ranitidina, cloridrato 50 mg/2 mL, 25 mg/mL, solução injetável, ampola 2 ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000280008 Omeprazol 20 mg, acondicionado em blíster, cápsula COMPRIMI 61 Medicamentos ativo
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000280009 Omeprazol IV 40 mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola."O cotador deverá fornecer, em caso de quebra,
ampolas de diluentes para reposição"

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000280010 Misoprostol exclusivo - 200 mcg. Comprimido vaginal        COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000280011 Misoprostol uso intravaginal exclusivo - 25 mcg COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000280012 Omeprazol 5mg CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000280023 Omeprazol 5mg/ml frasco 30ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000299001 Atropina, sulfato - 0,25mg/ml (ampola 1ml) AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000299002 Hioscina 20mg/ml (ampola 1ml). AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000299003 Metoclopramida - 5mg/ml (ampola 2ml). AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000299004 Metoclopramida, cloridrato 10 mg, acondicionado em blister, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000299005 Metoclopramida, cloridrato 4 mg/ml, solução oral, frasco 10ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000299006 Ondansetrona , Cloridrato diidrato 4 mg, 2mg/mL, solução injetável, ampola 2mL AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000299007 Ondansetrona , Cloridrato diidrato 8 mg, 2mg/ml, solução injetável, ampola 4ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000299008 Bromoprida 4 mg/ml, solução oral, frasco 20ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000299010 Ondansetrona, cloridrato diidratado 4mg, acondicionado em blíster, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000299011 Hioscina 10 mg, acondicionado em blíster, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000299024 Domperidona 1mg/ml frasco 100ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000302001 Loperamida, cloridrato 2 mg, comprimido comprimido 61 Medicamentos ativo
000302003 ELIXIR PAREGORICO 30ML FRASCO 61 Medicamentos ativo
000302004 Simeticona 40 mg, acondicionado em blister, comprimido comprimido 61 Medicamentos ativo
000302005 Simeticona 75 mg/ml, solução oral, frasco 10 a 15 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000302010 MANIPULADO: Loperamida, (concentração personalizada-transformação), solução oral, frasco 50 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000310001 Plantago ovata, pó, envelope com 5  a 10 g ENVELOPE 61 Medicamentos ativo
000310004 Bisacodil 5 mg, acondicionado em blíster, drágea DRAGEA 61 Medicamentos ativo
000310005 GLICERINA SUPOSITÓRIO ADULTO SUPOSITO

RIO
61 Medicamentos ativo

000310006 Glicerina, Supositório infantil. SUPOSITO
RIO

61 Medicamentos ativo

000310008 Sódio monofosfato monobásico + sódio monofosfato dibásico enema, frasco 100 a 200 ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000310009 Óleo mineral, frasco 100 a 200 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000310010 Lactulose 667 mg/ml, solução oral, frasco de 100 a 200 ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000310011 MANIPULADO: Glicerina líquida, frasco 1.000 ml LITRO 61 Medicamentos ativo
000310017 Glicerina líquida, frasco 100 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000310018 MANIPULADO: Sene 15 mg/ml, solução oral, frasco 100 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000329001 Ursodesoxicolico, ácido  50 mg, comprimido   COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000329002 Ursodesoxicólico, ácido 150 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000329003 MANIPULADO: Ácido Ursodesoxicólico 30 mg/ml, solução oral, frasco 50 ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000337001 Cetilpiridinio, cloreto, solução oral (Frasco até 300ml). FRASCO 61 Medicamentos ativo
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000353001 Ácido folínico 50 mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000353002 Ácido folínico 3 mg/ml, solução injetável, ampola 1 ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000353003 Ácido folínico 15 mg, acondicionado em blíster, comprimido comprimido 61 Medicamentos ativo
000353004 Ácido fólico 5 mg, acondicionado em blíster, comprimido comprimido 61 Medicamentos ativo
000353005 Ácido fólico 5 mg/ml, solução oral, frasco 10 ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000353006 Ferro, sacarato de Hidróxido IV 20 mg/ml, solução injetável, ampola 5 ml ampola 61 Medicamentos ativo
000353007 Ferro polimaltosado, hidróxido (complexo coloidal) 50mg/ml, solução injetável, IM, ampola 2 ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000353011 MANIPULADO: Ácido fólico 10 mg/ml, solução oral, frasco 15 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000353012 MANIPULADO: Ácido folínico 1 mg/ml, frasco 30 ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000353013 MANIPULADO: Ácido fólico 1 mg/ml, solução oral, frasco 20 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000353014 MANIPULADO: Ácido folínico 5 mg/m, solução oral, frasco 30 ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000361001 Tranexamico, ácido - 50mg/ml amp.5ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000361002 Protamina, Cloridrato 1000UI, solução injetável, ampola 5ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000370001 Gelatina degradada polimerizada 350 mg/ml, solução injetável, bolsa 500ml FRASCO/B

OLSA
61 Medicamentos ativo

000370002 Albumina humana 20%, 200 mg/mL, solução injetável, frasco-ampola 50ml frasco/ampo
la

61 Medicamentos ativo

000370004 ALBUMINA HUMANA 20%, 200mg   Sol. Injetável   Frasco / Ampola - 10ml FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000388002 Tacrolimus 1 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

capsula 61 Medicamentos ativo

000388003 Tacrolimus 5 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

capsula 61 Medicamentos ativo

000388004 Everolimo 0,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000388005 Everolimo 1 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000388006 Everolimo 0,75 mg, comprimido Imunoterápicos -  imunização ativa
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000396001 Imunoglobulina  antitetânica 250UI, solução injetável, frasco ampola ou seringa pronta 1 ml FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000396002 Imunoglobulina  anti Rho 250 a 300mcg/mL, frasco/ampola ou seringa pronta FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000396003 IMUNOGLOBULINA ANTI-HEPATITE B -SOL. INJ. FR/AMP. DE 1 A 5ML CONCENTRAÇÃO 100UI/ML
 

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000396007 Imunoglobulina humana IV 1,0g, solução injetável, frasco-ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000396009 Imunoglobulina humana normal de uso endovenoso 0,5 g, frasco-ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4..

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000396011 Imunoglobulina humana IV 5,0 a 6,0 g, solução injetável, frasco-ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. O
preço será calculado por grama.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000396016 Imunoglobulina de coelho antitimócitos humanos 25mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000396017 Imunoglobulina anti hepatite B 1.000 UI, ampola 5 ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
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000396018 Imunoglobulina anti hepatite B 600 UI, frasco-ampola 3 ml

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
AMPOLA 61 Medicamentos ativo

000396019 Mycobacterium bovis 40mg, pó liófilo injetável, frasco-ampola
 - imunoterápicos - imunização passiva

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

000396020 Imunoglobulina anti-hepatite B 500 UI, frasco, Imunoterápicos - imunização passiva
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4..

FRASCO 61 Medicamentos ativo

000396021 Palivizumabe 100 mg, frasco/ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000396022 Palivizumabe 50 mg, frasco/ampola frasco/ampo
la

61 Medicamentos ativo

000400001 Ciclosporina 100 mg/ml, solução oral, frasco 50 ml.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

000400002 Ciclosporina 100 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

000400003 Ciclosporina 50 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

000400004 Ciclosporina 25 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

000400005 Micofenolato, mofetil 500 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000400008 Basiliximab 20mg, 4mg/mL, pó liófilo injetável, frasco-ampola 5 mL FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000400009 SIROLIMUS - 1 mg/ml - FRASCO 60ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000400011 Infliximab 10 mg/ml, ampola 10 ml

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
AMPOLA 61 Medicamentos ativo

000400012 Leflunomide 20 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000400014 Micofenolato sódico 180 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000400015 Micofenolato sódico 360 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000400016 Sirolimo 1 mg , dragea DRAGEA 61 Medicamentos ativo
000400017 Sirolimo 2 mg, drágea DRAGEA 61 Medicamentos ativo
000400018 Abatacepte 250 mg, injetável, frasco-ampola

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000400019 Certolizumabepegol 200 mg/ml, injetável, seringa preenchida
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SERINGA
PRONTA

61 Medicamentos ativo

000400020 Golimumabe 50 mg, injetável, seringa preenchida
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SERINGA
PRONTA

61 Medicamentos ativo

000400021 Tocilizumabe 20 mg/ml, injetável, frasco-ampola 4 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000418001 Clemastina, fumarato acido - 1mg. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000418003 Dexclorfeniramina, maleato 0,4 mg/ml, solução oral, frasco 100 a 120ml FRASCO 61 Medicamentos ativo

000418004 Dexclorfeniramina, maleato 2 mg, comprimido. COMPRIMI 61 Medicamentos ativo
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000418005 Prometazina, cloridrato 25 mg, comprimido revestido comprimido 61 Medicamentos ativo
000418007 Prometazina, cloridrato - 25mg/ml (ampola 2ml)  AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000418008 Loratadina 10 mg. COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000418010 Difenidramina, cloridrato 50mg/mL, solução injetável, ampola 1mL FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000426001 Alfainterferona 2B 3.000.000 UI injetável, frasco-ampola 1 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000426002 Betainterferona 1b 9.600.000 UI, (300 mcg), injetável, frasco-ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000426004 Alfaepoetina 2.000 UI, solução injetável, frasco/ampola 1 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

frasco/ampo
la

61 Medicamentos ativo

000426005 Alfaepoetina 3.000 UI, solução injetável, frasco/ampola 1 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

frasco/ampo
la

61 Medicamentos ativo

000426006 Alfaepoetina 4.000 UI, solução injetável, frasco/ampola 1 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

frasco/ampo
la

61 Medicamentos ativo

000426008 Desferroxamina, mesilato 500 mg, injetável, frasco/ampola.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000426009 Betainterferona 1a 3.000.000 UI injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000426010 Ribavirina 250 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

000426011 Betainterferona 1a 6.000.000 UI, (22 mcg), injetável, seringa preenchida
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SERINGA
PRONTA

61 Medicamentos ativo

000426012 Betainterferona 1a 12.000.000 UI, (44 mcg), injetável, por seringa preenchida
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SERINGA
PRONTA

61 Medicamentos ativo

000426013 Alfapeginterferona 2A 180 mcg, seringa preenchida 0,5ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

seringa
pronta

61 Medicamentos ativo

000426015 Alfaepoetina 10.000 UI, solução injetável, frasco/ampola 1 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

frasco/ampo
la

61 Medicamentos ativo

000426016 Deferasirox 500 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000426017 Deferasirox 125 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000426018 Deferasirox 250 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000426019 Alfaepoetina 1.000 UI, solução injetável, frasco-ampola 1 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

frasco/ampo
la

61 Medicamentos ativo

000426020 Deferiprona 500 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000426023 Eltrombopag olamina 50 mg, comprimidos

Aquisição de medicamento não padronizado solicitado pela GEDHP, CI 37/2015/GEDHP.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo (bloqueado)
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000434001 Deslanosídeo, 0,2mg/ml, Solução Injetável, Ampola - 2ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000434002 Digoxina 0,05 mg/ml, elixir, frasco 60 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000434003 Digoxina 0,25 mg, comprimido.  Acondicionado em blíster. COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000442001 MANIPULADO: L-carnitina 100 mg/ml, solução oral, frasco 30 ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000442002 MANIPULADO: Fosfato Tricálcico 50 mg/ml, 12,9%, suspensão, frasco 100 ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000442003 MANIPULADO: Fosfato tribásico de cálcio 13 mg/ml, suspensão oral, frasco 200 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000442004 Benzoato de sódio 250mg/ml frasco 100 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000442005 MANIPULADO: Sacarose 25%, xarope, frasco 100 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000442006 Magnésio, cloreto sachê 2g SACHE 61 Medicamentos ativo
000442007 MANIPULADO: Cálcio, poliestirenosulfonato, transformação, sachê 10 g SACHE 61 Medicamentos ativo
000442008 MANIPULADO: Cálcio, poliestirenosulfonato, transformação, sachê 5 g SACHE 61 Medicamentos ativo
000442009 MANIPULADO: Cálcio, poliestirenosulfonato, transformação, sachê 1 g SACHE 61 Medicamentos ativo
000442010 MANIPULADO: L-carnitina 100 mg/ml, solução oral, frasco 100 ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000450001 Amiodarona, cloridrato 200 mg, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000450002 Amiodarona, cloridrato 50mg/mL, Solução injetável, Ampola 3mL AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000450006 Cloridrato de procainamida 500mg/ml 2ml  FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000450007 Propafenona, cloridrato 300 mg, comprimido comprimido 61 Medicamentos ativo
000450009 Quinidina, sulfato - 200 mg. COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000450010 Verapamila, Cloridrato, 2,5 mg/ml solução injetável, ampola - 2ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000450011 Verapamila, cloridrato 80 mg, acondicionado em blister, drágea dragea 61 Medicamentos ativo
000450012 Carvedilol 3,125 mg, acondicionado em blíster, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000450013 Adenosina 3mg/ml, solução injetável, ampola 2ml FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000450014 Isoprenalina 0,2mg/ml - ampola 1 ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000450016 MANIPULADO: Amiodarona, cloridrato sol. oral 5mg/ml - fr. 30ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000450017 Carvedilol 12,5 mg, acondicionado em blister, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000469001 Diltiazen, cloridrato 30 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000469002 Isossorbida, dinitrato 10mg, acondicionado em blíster, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000469003 Isossorbida, dinitrato 5 mg, comprimido sub-lingual COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000469004 Isossorbida, mononitrato 20 mg, acondicionado em blister, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000469005 Isossorbida,mononitrato  - 10mg/ml( Ampola 1ml) AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000469006 Nifedipino 10 mg, comprimido comprimido 61 Medicamentos ativo
000469007 Nifedipino 20 mg, comprimido/drágea.  Acondicionado em blíster. COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000469008 Propatilnitrato 10 mg, comprimido.  Acondicionado em blíster. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo
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000469009 Diltiazen, Cloridrato - 50mg - solução injetável frasco/ampola. FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000469010 Trimetazidina 35 mg, acondicionado em blíster, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000469011 Isossorbida, mononitrato 40mg COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000477001 Amilorida, cloridrato 5mg + hidroclorotiazida 50mg COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000477002 Atenolol 100 mg, acondicionado em blíster, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000477005 Captopril 25 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000477006 Captopril 12,5 mg, comprimido, acondicionado em blíster COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000477007 Clonidina, cloridrato 150 mcg, acondicionado em blister, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000477008 Clortalidona 12,5mg COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000477009 Clortalidona 50 mg, acondicionado em blíster, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000477010 Enalapril, maleato 10 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000477012 Espironolactona 25 mg, comprimido, acondicionado em blíster. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000477013 Espironolactona 100 mg, acondicionado em blister, comprimido comprimido 61 Medicamentos ativo
000477014 Propranolol, cloridrato 10 mg, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000477015 Propranolol, cloridrato 40 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000477017 Furosemida 40 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000477018 Furosemida 10mg/ml, solução injetável, ampola  2 ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000477019 MANIPULADO: Furosemida 10 mg/ml, solução oral, frasco 30 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000477020 Hidralazina, cloridrato 25 mg, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000477021 Hidralazina, Cloridrato 20mg/ml. Solução Injetável,  Ampola - 1ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000477022 Hidroclorotiazida  50 mg, acondicionado em blíster, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000477023 Lisinopril 10mg Comprimido. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000477025 Manitol a 3%  - Frasco/ Ampola  2000ml. FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000477026 Metildopa 250 mg, acondicionado em blíster, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000477027 Metoprolol, succinato 50 mg, acondicionado em blíster, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo
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000477028 Metoprolol, tartarato 5mg, Solução injetável, Ampola 5mL AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000477030 Nitroprusseto de sódio 50mg, injetável, Frasco-Ampola FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000477031 Losartana, potássio 50 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000477032 Metildopa 500 mg, acondicionado em blister, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000477033 Atenolol 25 mg, acondicionados em blister, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000477034 Anlodipina, besilato 5 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000477037 Clonidina, cloridrato - 150mcg/ml - 1ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000477038 Hidroclorotiazida 25mg comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000477039 Hidralazina 50mg COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000477040 MANIPULADO: Anlodipina, besilato 2,5 mg/ml, solução oral, frasco 30 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000477041 MANIPULADO: Atenolol 10 mg/ml, solução oral, frasco 30 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000477042 MANIPULADO: Captopril 2,5 mg/ml, xarope, frasco 30 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000477043 MANIPULADO: Clonidina 5 mcg/ml, solução oral, frasco 50 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000477044 MANIPULADO: Hidralazina 5 mg/ml, xarope, frasco 30 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000477045 MANIPULADO: Enalapril 2,5 mg/ml, solução oral, frasco 30 ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000477046 MANIPULADO: Hidroclorotiazida 2,5 mg/ml, xarope, frasco 30 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000477047 MANIPULADO: Espironolactona 5 mg/ml, solução oral, frasco 30 ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000477048 MANIPULADO: Minoxidil 1 mg/ml, suspensão oral, frasco 30 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000477049 MANIPULADO: Propranolol 10 mg/ml, solução oral, frasco 30 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000477052 Atenolol 50mg comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000477053 Manitol 20%, 200mg/mL, Solução injetável, frasco-bolsa, Sistema fechado 250mL FRASCO/B
OLSA

61 Medicamentos ativo

000477054 Candesartana Cilexetila 16 mg, acondicionado em blíster, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000477055 IMPORTADO: Iloprosta 10 mcg/ml, solução para nebulização, ampola de 2 ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000477067 MANIPULADO: Propafenona 30 mg/ml, solução oral, frasco 50 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000477071 MANIPULADO: Losartan 10 mg/ml, solução oral, frasco 30 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000477072 Ambrisentana 5mg comprimido revestido. COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000477073 Ambrisentana 10 mg comprimido revestido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000477074 Bosentana 62,5 mg comprimido revestido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000477075 Bosentana 125 mg comprimido revestido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000477077 MANIPULADO: Captopril 1 mg/ml, xarope, frasco 30 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000477078 Anlodipina, besilato 1 mg/ml, suspensão oral, frasco 30 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000477079 MANIPULADO: Enalapril 1 mg/ml, solução oral, frasco 30 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
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000477080 MANIPULADO: Furosemida 1 mg/ml, solução oral, frasco 30 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000477081 MANIPULADO: Propranolol 1 mg/ml, solução oral, frasco 30 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000477082 MANIPULADO: Diazóxido 5 mg/ml, solução oral, frasco 60 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000477083 MANIPULADO: Diazóxido 15 mg/ml, solução oral, frasco 30 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000485001 Colestiramina, pó, envelope de 4 a 12 g. ENVELOPE 61 Medicamentos ativo
000485002 Atorvastatina 10 mg, acondicionado em blíster, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000485003 Pravastatina 20 mg, comprimido comprimido 61 Medicamentos ativo
000485004 Sinvastatina 20 mg, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000485005 Atorvastatina 20 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000485006 Bezafibrato 200 mg, drágea
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

DRAGEA 61 Medicamentos ativo

000485007 Bezafibrato 400 mg, drágea
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

DRAGEA 61 Medicamentos ativo

000485008 Ciprofibrato 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000485009 Genfibrozila 600 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

comprimido 61 Medicamentos ativo

000485010 Genfibrozila 900 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

comprimido 61 Medicamentos ativo

000485011 Pravastatina 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000485012 Pravastatina 20 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000485013 Pravastatina 40 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000485014 Lovastatina 20 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000485015 Lovastatina 40 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000485016 Sinvastatina 10mg COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000485017 Sinvastatina 40mg COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000485018 Sinvastatina 80mg. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000485021 MANIPULADO: Colestiramina, sache 1g. SACHE 61 Medicamentos ativo
000485022 Nicotínico, ácido 250 mg, liberação prolongada, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000493002 Heparina sódica 5.000UI/mL=25.000UI solução injetável, Frasco-ampola 5mL FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000493003 Heparina sódica (subcutânea) 5.000 UI/0,25 ml, solução injetável, ampola 0,25 ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000493004 Varfarina sódica 5 mg, acondicionado em blíster, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo
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000493007 APROTININA   10.000 UIC/ml   Sol. Injetável   Frasco - 50ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000493014 Enoxaparina 20 mg, solução injetável, seringa preenchida com dispositivo de segurança. Deverá

contemplar todas as indicações terapêuticas necessárias nas unidades hospitalares da Secretaria de
Estado da Saúde de Santa Catarina, incluindo tratamento da trombose venosa profunda, no tratamento
do tromboembolismo venoso associado à cirurgia, profilaxia de tromboembolismo venoso em pacientes
acamados, tratamento da angina instável e infarto do miocárdio sem onda Q (elevação do seguimento
ST), tratamento do infarto agudo do miocárdio com onda Q (elevação do seguimento ST) e prevenção da
coagulação na circulação extracorpórea durante a hemodiálise.

seringa
pronta

61 Medicamentos ativo

000493015 Enoxaparina 40 mg, solução injetável, seringa preenchida com dispositivo de segurança. Deverá
contemplar todas as indicações terapêuticas necessárias nas unidades hospitalares da Secretaria de
Estado da Saúde de Santa Catarina, incluindo tratamento da trombose venosa profunda, no tratamento
do tromboembolismo venoso associado à cirurgia, profilaxia de tromboembolismo venoso em pacientes
acamados, tratamento da angina instável e infarto do miocárdio sem onda Q (elevação do seguimento
ST), tratamento do infarto agudo do miocárdio com onda Q (elevação do seguimento ST) e prevenção da
coagulação na circulação extracorpórea durante a hemodiálise.

seringa
pronta

61 Medicamentos ativo

000493016 Enoxaparina 6 0mg, solução injetável, seringa graduada preenchida com dispositivo de segurança.
Deverá contemplar todas as indicações terapêuticas necessárias nas unidades hospitalares da Secretaria
de Estado da Saúde de Santa Catarina, incluindo tratamento da trombose venosa profunda, no
tratamento do tromboembolismo venoso associado à cirurgia, profilaxia de tromboembolismo venoso em
pacientes acamados, tratamento da angina instável e infarto do miocárdio sem onda Q (elevação do
seguimento ST), tratamento do infarto agudo do miocárdio com onda Q (elevação do seguimento ST) e
prevenção da coagulação na circulação extracorpórea durante a hemodiálise.

SERINGA
PRONTA

61 Medicamentos ativo

000493017 Enoxaparina 80 mg, solução injetável, seringa  graduada preenchida com dispositivo de segurança.
Deverá contemplar todas as indicações terapêuticas necessárias nas unidades hospitalares da Secretaria
de Estado da Saúde de Santa Catarina, incluindo tratamento da trombose venosa profunda, no
tratamento do tromboembolismo venoso associado à cirurgia, profilaxia de tromboembolismo venoso em
pacientes acamados, tratamento da angina instável e infarto do miocárdio sem onda Q (elevação do
seguimento ST), tratamento do infarto agudo do miocárdio com onda Q (elevação do seguimento ST) e
prevenção da coagulação na circulação extracorpórea durante a hemodiálise

SERINGA
PRONTA

61 Medicamentos ativo

000493018 Varfarina 1mg COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000515003 Dipiridamol 5mg/ml Solução injetável Ampola 2ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000515004 Pentoxifilina - 20 mg/ml. (ampola 5ml). AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000515005 Pentoxifilina 400 mg, drágea DRAGEA 61 Medicamentos ativo
000515006 Ticlopidina 250 mg, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000515007 Tirofiban, cloridrato - 0,25 mg/ml (frasco/ampola 50 ml) solução injetável. FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000515008 Clopidogrel 75 mg, acondicionado em blíster, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000523001 ESTREPTOQUINASE   750.000UI   Sol. Injetável    Frasco / Ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000523002 Alteplase 50mg, Pó liófilo injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000523003 Estreptoquinase 1.500.000UI, Solução injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo
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000531001 Solução cardioplégica St Thomas, solução, Frasco 40mL

 sódio = 6meq; potássio = 20 meq; magnésio = 32 meq; cálcio = 4, 4 meq; procaína = 2meq (frasco de
40ml).

FRASCO 61 Medicamentos ativo

000540001 Dobutamina - 12,5 mg/ml (amp. 20 ml). AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000540002 Dopamina, cloridrato 5 mg/ml (ampola 10 ml). AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000540003 Adrenalina, cloridrato - 1 mg/ml (ampola 1ml) AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000540005 Noradrenalina/Norepinefrina, Tartarato 2mg/ml (ampola 4ml). AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000540007 Etanolamina, oleato 5%, 50mg/mL, Solução injetável, Ampola 2mL AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000558002 Cinarizina 25 mg, comprimido, acondicionado em blíster. COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000558003 Cinarizina 75 mg, comprimido, acondicionado em blíster. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000558004 Flunarizina, dicloridrato 10 mg, acondicionado em blíster, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000558006 Nitroglicerina 5mg/ml   Sol. Injetável   Ampola - 5ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000558007 Nitroglicerina 5mg/ml, Solução injetável, Ampola 10ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000558009 Milrinona, lactato 1mg/mL, Solução injetável, Frasco/ampola 10mL AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000558011 Papaverina, cloridrato 50mg/ml, Solução injetável, Ampola 2ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000558012 Alprostadil 20mcg, injetável AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000558013 Doxazosina, mesilato 2 mg, comprimido. COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000558014 Doxazosina, mesilato 4mg, comprimido. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000558016 Minoxidil 1mg cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000558017 MANIPULADO: Sildenafil 1 mg/ml,suspensão oral, frasco 50 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000558018 Sildenafil 100mg COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000558019 Sildenafil 50 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000558020 Sildenafil 25 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000558021 Cilostazol 50mg.  Acondicionado em blíster. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000558022 Cilostazol 100mg.  Acondicionado em blíster. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000558023 MANIPULADO: Doxazosina 1 mg/ml, solução oral, frasco 50 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000566002 Salbutamol, Sulfato 0,5mg/ml, Solução Injetável, Ampola - 1ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000566003 Salbutamol, sulfato 2 mg, acondicionado em blister, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000566004 Salbutamol, sulfato - 0,4mg/ml - xarope frasco 100 a 120ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000566005 Aminofilina 24mg/ml   Sol. Injetável Ampola - 10ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000566006 Aminofilina 100 mg, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000566007 Ipratrópio, brometo 0,250 mg/ml, solução para inalador, frasco 20 ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000566009 FENOTEROL, BROMIDRATO   0,5mg/ml    Xarope   Frasco - 120ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000566010 Fenoterol, bromidrato 5 mg/ml, gotas, frasco 20 ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
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000566011 Aminofilina 240mg/mL, solução oral, frasco 10mL FRASCO 61 Medicamentos ativo
000566012 Fluticasona, Propionato 250 mcg, spray nasal, frasco 60 doses FRASCO 61 Medicamentos ativo
000566015 Formoterol, fumarato 12 mcg, cápsula inalante + inalador

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
CAPSULA 61 Medicamentos ativo

000566016 Beclometasona, dipropionato 250mcg, spray, frasco 200 doses

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP (Coeficiente de Adequação de
Preços), instituído pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED, através da
Resolução n° 4, de 18 de dezembro de 2006 (Art. 2°,  inciso V) e alterações posteriores.
O CAP será aplicado sobre o preço Fábrica do produto, retirados antes os tributos, quando for o caso.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

000566018 Budesonida 200mcg, pó inalante ou aerosol bucal, frasco de 100 doses.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

000566019  Beclometasona 200 mcg, cápsula + inalador. CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000566020 Beclometasona 400 mcg, cápsula + inalador CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000566021 Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg, pó inalante,  frasco com 60 doses

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO/E
MB(CAPSU

LA COM
INAL)

61 Medicamentos ativo

000566022 Formoterol + Budesonida 12 mcg + 400 mcg, cápsula + inalador
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

000566023 Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg, pó inalante, frasco com 60 doses
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

000566024 Formoterol + Budesonida 6 mcg + 200 mcg, cápsula + inalador
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

000566025 Salbutamol 100 mcg, aerosol, frasco com 200 doses. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000566026 Antiasmático Salbutamol 100 mcg/dose com espaçador FRASCO 61 Medicamentos ativo
000566031 Fenoterol, bromidrato 100 mcg/dose, solução aerosol, frasco com 200 doses.

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO 61 Medicamentos ativo

000566035 Budesonida 200 mcg, por cápsula inalante + inalador
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

000566036 Budesonida 400 mcg, cápsula inalante
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

000566037 Salmeterol 50 mcg, pó inalante ou aerosol bucal, frasco FRASCO 61 Medicamentos ativo
000566038 Beclometasona 200mcg pó inalante FRASCO 61 Medicamentos ativo
000566039 Beclometasona 400mcg pó inalante - frasco FRASCO 61 Medicamentos ativo
000566040 Ipratrópio, brometo 0,02 mg + fenoterol, bromidrato 0,050mg/dose, aerosol, frasco com 200 doses FRASCO 61 Medicamentos ativo
000574002 CODEíNA,Citr.+Fenetilamina,Citr.+Pentetrazol+Metilom. (GOTAS)    Sol. Oral   Frasco - 10ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000574003 Clobutinol, cloridrato - 4mg/ml - xarope (fr. 100 a 120ml) FRASCO 61 Medicamentos ativo
000574004 Potássio, Iodeto 2%, 20mg/ml, xarope, frasco 100 a 120ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000574005 Cisteína, N Acetil 100mg/ml, solução injetável, ampola 3ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000582001 Surfactante pulmonar natural 120 mg, 80 mg/ml, suspensão estéril injetável, frasco/ampola 1,5 ml.

Surfactante de origem porcina
FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000582003 Terbutalina, Sulfato - 0,5mg/ml ampola 1ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000582004  Alfadornase 1 mg/ml, solução inalatória, ampola 2,5 ml

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
AMPOLA 61 Medicamentos ativo

000582005 Betametasona, acetato + Betametasona, fosfato dissódico 3mg/mL + 3mg/mL, suspensão injetável, AMPOLA 61 Medicamentos ativo
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ampola 1ml

000582006 Budesonida 0,25mg/ml, solução inalatória, flaconete 2 ml FLACONET
E

61 Medicamentos ativo

000582007 Sildenafil - transformação, 50mg/1mg CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000582009 Sildenafila 20 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000582010 Surfactante pulmonar natural 100 mg, 25 mg/ml, suspensão estéril injetável, frasco/ampola 4 ml.
Surfactante de origem bovina.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000590002 Bromocriptina 2,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000590004 Gonadotrofina Coriônica Humana 5.000UI, pó liófilo injetável, frasco/ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000590008 TIROTROFINA 10UI FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000590009 Vasopressina 20 UI/ml, solução injetável, ampola 1 ml ampola 61 Medicamentos ativo
000590010 Desmopressina, acetato 0,1mg/ml, solução nasal, frasco com cânula 2,5 ml

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO 61 Medicamentos ativo

000590011 Glucagon 1 mg, pó liófilo injetável, frasco/ampola 1 ml FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000590012 Danazol 100 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

000590013 Somatotrofina Humana recombinante 4 UI, solução injetável, frasco/ampola 1 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000590014 Leuprorrelina, acetato 3,75 mg injetável, ampola 1,5 ml a 2 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

ampola 61 Medicamentos ativo

000590016 Cabergolina 0,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000590017 Desmopressina 4mcg/ml, solução injetável, ampola 1ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000590019 Desmopressina, acetato 0,1 mg/ml, solução nasal, frasco spray 2,5 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000590020 Leuprorrelina, acetato 11,25 mg, injetável, ampola

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
AMPOLA 61 Medicamentos ativo

000590021 Somatotrofina humana recombinante 12 UI, frasco/ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000590023 Análogo RnGH para aplicação trimestral (Acetato de leuprolida 11,25mg ou Gosserelina 10,8mg ou
Triptorrelina 11,25mg) frasco-ampola

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000604003 Insulina humana regular 100 UI/ml, frasco/ampola 10 ml FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000604007 Glibenclamida 5 mg, comprimido, acondicionado em blíster. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000604008  CLORPROPAMIDA 250MG - COMPRIMIDO COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000604009 Metformina 500 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000604010 Insulina Humana NPH 100 UI/ml, solução injetável, frasco/ampola 10 ml FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000604012 Metformina 850 mg, acondicionado em blister, comprimido COMPRIMI 61 Medicamentos ativo
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DO

000612001 Levotiroxina sódica 50 mcg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000612002 Levotiroxina sódica 25mcg, comprimido, acondicionado em blíster. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000612003 Propiltiouracila - 100mg        COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000612005 Lugol + Iodeto de potássio 5% + 10%, solução, frasco 30mL FRASCO 61 Medicamentos ativo
000612006 Levotiroxina sódica 100 mcg, acondicionado em blíster, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000612007 METIMAZOL 10MG COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000612009 Levotiroxina sódica 150mcg COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000620001 Estrógenos conjugados 0,625 mg, comprimido/drágea comprimido/
dragea

61 Medicamentos ativo

000620003 ETINILESTRADIOL    0,005mg    Comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000620004 Hidroxiprogesterona 75mg (Ampola 2ml) AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000620005 MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO   10mg   Comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000620006 Medroxiprogesterona, acetato 50mg, solução injetável, frasco-ampola 1ml FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000620008 Testosterona, Propionato+Isocaproato+Decanoato+Fempropionato 30mg/ml + 60mg/ml + 100mg/ml+
60mg/ml, solução injetável, ampola 1ml

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

000620009 TESTOSTERONA (PROPION.+ ENANT.)   250mg/ml   Sol. Injetável   Ampola - 1ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000620011 Triptorelina 3,75 mg, injetável, frasco/ampola

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000620013 Anastrozol, Cloridrato 1mg, comprimido, acondicionado em blíster. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000620014 Ciproterona 100mg, acondicionado em blíster, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000620015 Flutamida 250mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000620016 Ciproterona 50 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000620017 Triptorrelina 11,25 mg, injetável, frasco-ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000639001 Ocitocina - 5ui/ml (ampola 1ml). AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000639002 Ergometrina, Maleato, 0,2mg/ml. Solução Injetável Ampola - 1ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000639003 Ergometrina, maleato 0,2 mg, acondicionado em blister, comprimido. COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000647002 Calcitonina sintética de salmão 200 UI/dose, spray, frasco com 14 a 20 doses.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

000655001 Fenobarbital sódico 100 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo
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000655002 Fenobarbital sódico, (veículo aquoso), 100mg/ml, Solução Injetável,  Ampola - 2ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000655003 Fenobarbital sódico 40 mg/mL, solução oral, frasco 20 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000655005 Clonazepan 2 mg, acondicionados em blister, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000655006 Clonazepan 2,5 mg/ml, solução oral, frasco 20 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000655007 Clobazan 20 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000655008 Fenitoína sódica 100 mg, acondicionado em blíster, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000655009 Fenitoína sódica -  50mg/ml. (Ampola 5ml). AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000655010 Carbamazepina 200 mg, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000655011 Carbamazepina  2%, xarope, frasco de 100 a 120ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000655012 Vigabatrina 500 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000655013 Valproico, Ácido - 500mg. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000655014 Valpróico, ácido 50 mg/ml, xarope, frasco 100 a 120 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000655015 Riluzol 50 mg, comprimido.

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
CAPSULA 61 Medicamentos ativo

000655016 Lamotrigina 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

comprimido 61 Medicamentos ativo

000655017 Gabapentina 300 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000655018 Gabapentina 400 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

000655019 Lamotrigina 25 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000655020 Topiramato 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000655021 Topiramato 25 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000655022 Topiramato 50 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000655024 Clobazan 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000655026 Fenobarbital 50 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000655028 Primidona 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000655029 Etossuximida 50 mg/ml, xarope, frasco 120 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

000655033 MANIPULADO: Lorazepan 1 mg/ml, transformação, solução oral, frasco 20 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000655035 MANIPULADO: Fenitoína, (concentração personalizada-transformação), solução oral, frasco 50 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000655036 MANIPULADO: Gabapentina 50 mg/ml, solução oral, frasco 50 ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000655037 Valproato de sódio 100 mg/ml, solução injetável IV, frasco/ampola 5 ml FRASCO/A 61 Medicamentos ativo
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000663001 Biperideno, cloridrato 2 mg , comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000663002 Biperideno, lactato - 5 mg/ml (ampola 1 ml). AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000663003 Levodopa + Carbidopa 250 mg + 25 mg, acondicionado em blister, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000663004 Amantadina, cloridrato 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000663005 Selegilina 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000663006 Pramipexol 0,125 mg , comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000663007 Pramipexol 0,25 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000663008 Pramipexol 1 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000663009 Levodopa + Benserazida 100mg+ 25 mg (dispersível) COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000663010 Levodopa 100mg + Benserazida 25mg - HBS. CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000663011 Levodopa 200 mg + Benserazida 50 mg, comprimido. COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000663012 Entacapone 200 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000663013 Tolcapona 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000663015 Levodopa 200 mg + Carbidopa 50 mg, comprimido comprimido 61 Medicamentos ativo
000663016 Valpróico, ácido 250 mg, cápsula capsula 61 Medicamentos ativo
000671001 Neostigmina  - 0,5mg/ml   ampola 1ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000671003 Glatiramer, acetato 20 mg, frasco-ampola

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000671004 Betainterferona 1a 6.000.000 UI, (30 mcg), injetável, seringa preenchida
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SERINGA
PRONTA

61 Medicamentos ativo

000671005 Natalizumabe 300 mg, 20 mg/ml, injetável, frasco-ampola 15 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000671006 Sugamadex sódico 100mg/ml, solução injetável frasco-ampola 2 ml FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000671007 Sugamadex sódico,100mg/ml, solução injetável frasco- ampola 5 ml FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000671008 Fingolimode 0,5 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000680001 Dimenidrinato + Piridoxina 50 mg + 10 mg, comprimido, acondicionado em blíster. COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000680002 Dimenidrinato - Piridoxina + vit. b6 (ampola 10ml). AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000680006 Dimenidrinato 50mg/ml + cloridrato de piridoxina 50mg/ml im 1 ml. Injetável, ampola. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000680007 Dimenidrinato 25mg/ml + cloridrato de piridoxina 5mg/ml-solução oral frasco com 20 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000698001 Flurazepam - 30mg COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo
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000698002 Midazolan 15 mg, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000698003 Midazolan 2 mg/ml ,solução oral, Frasco 10ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000698004 Dexmedetomidina, cloridrato 100mcg/ml,sol inj fr/amp 2 ml FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000701001 Diazepan 10 mg, acondicionado em blister, comprimido comprimido 61 Medicamentos ativo
000701002 Diazepan 5 mg, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000701003 Diazepan - 5 mg/ml ( ampola 2 ml) solução injetável AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000710001 Clorpromazina, cloridrato 25 mg, acondicionado em blíster, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000710002 Clorpromazina, cloridrato 100 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000710003 Clorpromazina, cloridrato 40 mg/ml, solução oral, frasco 20 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000710004 Clorpromazina, cloridrato - 5 mg/ml (ampola 5 ml). AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000710005 Flufenazina 25 mg/ml, solução injetável, ampola 1ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000710006 Levomepromazina 25 mg, acondicionado em blister, comprimido comprimido 61 Medicamentos ativo
000710007 Levomepromazina 100 mg, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000710008 Levomepromazina 40mg/ml ou 4%, solução oral, frasco 20 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000710009 Levopromazina 5 mg/mL Solução injetável Ampola 5mL AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000710010 Periciazina 1 mg/gota, solução oral a 4 % , frasco 20 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000710011 Pimozida 1mg Comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000710012 Pimozida 4 mg , comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000710013 Tioridazina 100 mg, drágea DRAGEA 61 Medicamentos ativo
000710014 Haloperidol  1mg    COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000710015 Haloperidol 5 mg, acondicionado em blíster, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000710016 Haloperidol 2 mg/ml, solução oral, frasco 20 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000710017 Haloperidol - 5 mg/ml (ampola 1 ml). AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000710018 Haloperidol, Decanoato  50 mg/ml, solução injetável, ampola 1 ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000710019 Risperidona 1 mg, acondicionado em blister, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000710020 Risperidona 3 mg, comprimido, acondicionado em blíster. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000710021 Clozapina 100 mg, acondicionado em blíster, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000710022 Tioridazina, cloridrato 25 mg, acondicionado em blíster, drágea DRAGEA 61 Medicamentos ativo
000710023 Olanzapina 10 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000710024 Olanzapina 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000710025 Ziprasidona 40 mg, comprimido COMPRIMI 61 Medicamentos ativo
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Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. DO

000710026 Ziprasidona 80 mg, acondicionado em blister, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

comprimido 61 Medicamentos ativo

000710027 Quetiapina 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000710028 Quetiapina 200 mg, acondicionado em blíster, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000710029 Quetiapina 25 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000710030 Risperidona 2 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000710037 Olanzapina 10mg pó liófilo, frasco-ampola
               

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000710043 Clozapina 25 mg COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000728001 Amitriptilina , cloridrato 25 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000728002 Imipramina, cloridrato 25 mg, acondicionado em blister, comprimido comprimido 61 Medicamentos ativo
000728003 Nortriptilina, cloridrato 25 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000728004 Clomipramina 25 mg, drágea, acondicionado em blíster. DRAGEA 61 Medicamentos ativo
000736001 Lítio, carbonato 300 mg, acondicionado em blíster, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000744001 Disulfiran 250 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000752001 Nimodipina 30 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000752002 NImodipina 0,2mg/ml solução Injetável - Frasco/Ampola - 50ml FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000760001 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA NASAL  - Frasco - 20ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000760002 Oximetazolina, cloridrato (pediátrico) 0,25 mg/ml Solução nasal Frasco 20 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000760003 Oximetazolina, cloridrato (adulto) 0,5 mg/ml Solução nasal Frasco 30 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000779001 Fluocinolona, acetonida + Neomicina, sulfato + Polimixina B, sulfato + Lidocaína, cloridrato 0,250 mg/mL,

3,55 mg/mL, 10.000 UImL, 20 mg/mL , solução otológica , frasco 5 mL
FRASCO 61 Medicamentos ativo

000787001 Cloranfenicol 0,4%, 4 mg/ml, Solução oftálmica, Frasco 8 a 10 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787003 Cloranfenicol + Dexametasona 5 mg/ml + 1mg/ml, colírio, Frasco 5 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787004 Cloranfenicol + Dexametasona 5 mg/g + 0,5mg/g, Pomada oftálmica, Bisnaga 3,5 a 5 g BISNAGA 61 Medicamentos ativo
000787005 Ciprofloxacina (r) - 3,5mg/ml - colírio (frasco 5ml) FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787007 Tobramicina 0,3%, 3 mg/mL, colírio, Frasco 3 a 5mL FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787010 Gentamicina, sulfato - 5mg/ml - solução oftalmológica (frasco 3 a 5ml). FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787011 Gentamicina, Sulfato 5mg/g. Pomada, Bisnaga - 3 a 5g. BISNAGA 61 Medicamentos ativo
000787013 Neomicina+Polimixna B+Dexametasona 5 mg/ml+6.000 UI+1 mg/ml colírio Frasco 5 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787014 Dexametasona 0,1%, 1 mg/ml, Solução oftálmica, frasco 5 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787015 DEXAMETASONA   0,05mg/g   Pomada Oftálmica   Bisnaga - 10 a 15g BISNAGA 61 Medicamentos ativo
000787016  Prednisolona, acetato 10 mg/ml, colírio, Frasco 5 a 10 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787017 Flurbiprofeno - 0,3MG/ML - colírio FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787018 Hialuronidase liofilizada 2000UTR pó para solução injetável frasco-ampola - Medicamento manipulado. FRASCO/A 61 Medicamentos ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 40 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
MPOLA

000787019 Carbacol 0,1 mg/ml, Solução oftálmica, frasco-ampola 1,5 a 2 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787020 Pilocarpina, Cloridrato 4%, solução oftálmica, frasco FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787021 Atropina 0,5 %, 5mg/ml, colírio, frasco 5 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787022 Atropina 1 %, 10mg/ml, colírio, frasco 5 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787023 Tropicamida 1 %, 10mg/ml, Solução oftálmica, Frasco 5 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787024 Fenilefrina, cloridrato 10%, 100 mg/ml, colírio, Frasco 5 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787025 Tetracaína, cloridrato + Fenilefrina, cloridrato 10 mg/ml + 1mg/ml, colírio, Frasco 10 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787026 Proparacaína 0,5%, 5 mg/ml, colírio, Frasco 5 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787027 Betaxolol, Cloridrato 5mg/ml colírio frasco - 5ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787028 PRATA, VITELINATO    10mg/ml   Colírio   Frasco - 5ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787029 Ciclopentolato 10mg/ml colírio frasco 5ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787031 Acetazolamida 250 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000787032  ÁGUA BORICADA SOL. 2% (FR. 50 A 100ML) FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787033 Conservante de córneas (meio para) solução frasco 20ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787034 Timolol, maleato 0,5%, 5 mg/ml, colírio, frasco 5 ml

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO 61 Medicamentos ativo

000787035 Dextrano 70 + Hipromelose  1 mg/ml + 3mg/ml, colírio, frasco 15 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787036 Retinol, acetato + Cloranfenicol + Aminoácido 10.000 UI + 5 mg + 25mg Pomada oftalmológica Bisnaga 3

a 5g
BISNAGA 61 Medicamentos ativo

000787037 Solução salina balanceada com: cloreto de sodio 0,64% + cloreto de potássio 0,075 +    cloreto de cálcio
dihidratato 0,048 + cloreto de magnesio hexahidratado 0,03 + acetato de sódio trihidratado 0,39 + citrato
de sódio 0,17 + água para injeção.(bolsa  250 ml).

BOLSA 61 Medicamentos ativo

000787038 Fluoresceína sódica 1%, 10 mg/mL, colírio, Frasco 3 mL FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787039 Neomicina, sulfato 5mg + Polimixina B 6000UI + Dexametasona 1 mg pomada bisnaga 3,5g BISNAGA 61 Medicamentos ativo
000787041 Hidroxipropilmetilcelulose 2%, 20 mg/mL, Solução injetável, Seringa pronta SERINGA

PRONTA
61 Medicamentos ativo

000787043 Fluoresceína sódica 20%, 200 mg/mL, Solução injetável, Ampola 5mL AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000787047 Solução salina balanceada fisiologica, estéril, contendo cloreto de sódio, potássio, cálcio e magnésio,

acetato, citrato de sódio e dextrose em água bidestilada, acondicionada em vidro de 500ml.
***UTILIZAR 73296160***

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

000787048 Fenilefrina, cloridrato 2,5% + tropicamida 0,5%, colírio frasco 5ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787051 Triancinolona,acetonida, 40 mg/ml, sem conservantes, solução injetável, frasco/ampola 1 ml -

preparações oftalmológicas
FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000787053 Metilcelulose 2% ,colírio, apirogênico, estéril, frasco 10 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787054 Preparações oftalmológicas

Solução salina balanceada, bolsa 500ml para uso em cirurgias oftalmológicas.
Aspirogenica, estéril.

BOLSA 61 Medicamentos ativo

000787055 Timolol, maleato 0,25%, solução oftálmica FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787056 Timolol, maleato 0,1%, gel oftálmico FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787057 Dorzolamida, cloridrato 2%, solução oftálmica, frasco 5 ml

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO 61 Medicamentos ativo

000787058 Brinzolamida, 1pcc, suspensão oftálmica, frasco 5 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787059 Brimonidina, tartarato 0,2%, solução oftálmica, frasco 5 ml

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO 61 Medicamentos ativo
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000787060 Latanoprosta, 50 mcg/ml, solução oftálmica, frasco 2,5 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787061 Travoprosta 0,004%, solução oftálmica, frasco 2,5 ml

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO 61 Medicamentos ativo

000787062 Bimatoprosta 0,3 mg/ml, solução oftálmica, frasco 3 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

000787063 Pilocarpina, cloridrato 1%, solução oftálmica FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787064 Pilocarpina, cloridrato 2%, solução oftálmica, frasco 10 ml

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO 61 Medicamentos ativo

000787065 Timolol, maleato + brimonidina, tartarato (5,0 mg/ml + 2,0 mg/ml), solução oftálmica, 5ml  frasco FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787070 Iodopovidona 2,5% solução oftálmica, frasco com 10ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787076 Amicacina, sulfato 2,5%, colírio, frasco 5ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787077 Anfotericina B 0,5%, colírio, frasco 5 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787078 Ceftriaxona sódica 5%, colírio, frasco 5 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787079 Ceftazidima 5%, colírio, frasco 5 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787080 Cefazolina sódica 5%, colírio, frasco 5 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787081 Vancomicina, cloridrato 5%, colírio, frasco 5 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787082 Vancomicina, cloridrato 2,5%, injeção intravítrea, ampola 5 ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000787083 Gentamicina, sulfato 1,5%, colírio, frasco 5 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000787084 Amicacina, sulfato 0,4%, injeção intravítrea, ampola 5 ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000809001 Benzoato de benzila - loção - 25% frasco 100 a 120 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000809003 Mupirocina 2%, 20mg/g, creme, bisnaga 15g POTE 61 Medicamentos ativo
000809004 Deltametrina 0,2 mg/mL, shampoo, frasco 100 a 150mL FRASCO 61 Medicamentos ativo
000809005 Deltametrina 0,2 mg/mL, loção, frasco 100 a 150mL FRASCO 61 Medicamentos ativo
000809006 PRATA, NITRATO   0,25%   Solução    Frasco FRASCO 61 Medicamentos ativo
000809008 MANIPULADO: Nitrato de prata, bastão BASTAO 61 Medicamentos ativo
000809010 VIOLETA DE GENCIANA - SOLUÇÃO 1% (FRASCO 30 A 50ML) FRASCO 61 Medicamentos ativo
000809011 Betametasona, valerato 0,1%, 1mg/g, creme, bisnaga 30g BISNAGA 61 Medicamentos ativo
000809012 Dexametasona, acetato 0,1%, 1mg/g, creme, bisnaga 10 a 15g BISNAGA 61 Medicamentos ativo
000809013 Hidrocortisona - 10mg/g - creme bisnaga 15 a 30g BISNAGA 61 Medicamentos ativo
000809014 TRIANCINOLONA (ORABASE)   0,1%   Pomada   Bisnaga - 5 a 15g BISNAGA 61 Medicamentos ativo
000809015 TRIANCINOLONA   CREME (BISNAGA 15 A 30G) BISNAGA 61 Medicamentos ativo
000809016 Triancinolona, pomada   Bisnaga - 15 a 30g / especialidades farmaceuticas BISNAGA 61 Medicamentos ativo
000809018 Fibrinolisina 1UI/g + desoxiribonuclease 660UI/g + cloranfenicol 10mg/g, pomada, bisnaga 30g bisnaga 61 Medicamentos ativo
000809019 Colagenase 0,6 a 1,2 ui pomada (bisnaga 10 a 30g). BISNAGA 61 Medicamentos ativo
000809020 Retinol (Vitamina A), Colecalciferol (Vitamina D), Óxido de Zinco 5.000UI/g+ 900UI/g+150mg/g  pomada

Dermatológica bisnaga até 45g
BISNAGA 61 Medicamentos ativo

000809021 Potássio, permanganato - 100mg COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000809023 Isotretinoina 20 mg, cápsula/comprido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA/
COMPRIMI

DO

61 Medicamentos ativo

000809024 Isotretinoína 10 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA/
COMPRIMI

DO

61 Medicamentos ativo

000809028 MANIPULADO: Lanolina, creme, tubo 15 g TUBO 61 Medicamentos ativo
000817004 Vaselina líquida para uso hospitalar, solução oleosa, frasco 100ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
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000817010 Podofilina 25%, 250mg/ml, solução oleosa, frasco FRASCO 61 Medicamentos ativo
000817012 Vaselina liquida para uso hospitalar, estéril, embalagem de 1 (um) litro. LITRO 61 Medicamentos ativo
000817016 MANIPULADO: Acido acético 3%, solução reagente, frasco 50 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000817017 MANIPULADO: Ácido all-trans-retinóico, concentração personalizada, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000817018 Ácido salicílico 10% pomada GRAMA 61 Medicamentos ativo
000817019 Ácido transretinóico 17mg cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000817020 Colodio elástico frasco 30ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000817021 MANIPULADO: Creme Lanette, tubo 100 g TUBO 61 Medicamentos ativo
000817022 MANIPULADO: Gel oral para cirurgia bucomaxilofacial, tubo 20 g. TUBO 61 Medicamentos ativo
000817023 MANIPULADO: Neotutocaína 2%, solução, frasco 30 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000817024 MANIPULADO: Sub-Galato de bismuto, sache 5 g SACHE 61 Medicamentos ativo
000817025 MANIPULADO: Dapsona 100 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000817026 Ácido nítrico fumegante 70% frasco 30ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000817027 MANIPULADO: Álcool 50% + Acetona 50%, solução, frasco 50 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000817028 MANIPULADO: Acido retinóico 1% + Propilenoglicol 50% + Álcool 50%, solução, frasco 30 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000817029 Ácido tricloro-acético 80%, solução, frasco 5 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000817030 MANIPULADO: Ácido retinóico 2%, solução, frasco 10 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000817031 MANIPULADO: Pasta de Lassar, frasco 100 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000817032 MANIPULADO: Ácido all-trans-retinóico 5 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000817033 MANIPULADO: Ácido all-trans-retinóico 10 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000817034 MANIPULADO: Ácido all-trans-retinóico 15 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
000817035 Ácido all-trans-retinóico 10 mg/ml, solução oral, frasco 30 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000817036 MANIPULADO: Ácido tricloro-acético 60%, solução, frasco 10 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000817037 MANIPULADO: Ácido tricloro-acético 70%, solução, frasco 10 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000817038 MANIPULADO: Creme Lanette + cetoconazol 2%, creme, tubo 30 g TUBO 61 Medicamentos ativo
000817039 MANIPULADO: Podofilina 25%, 250mg/ml, solução alcoólica, frasco 10 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000825001 Heparina sódica+nicotinato de benzila  50UI+2mg/g  pomada  bisnaga 30 a 40g BISNAGA 61 Medicamentos ativo
000825002 Pasta d'água (pote 50/100g) POTE 61 Medicamentos ativo
000825009 Protetor solar FPS 30, loção/creme, frasco 100 a 130 g FRASCO 61 Medicamentos ativo
000825011 Sulfiran 0,25 g/ml - Solução tópica. FRASCO/M

L
61 Medicamentos ativo

000825012 Acitretina 25 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

000825013 Tintura de Benjoin 20%, 200mg/mL, Solução, frasco 1.000mL FRASCO 61 Medicamentos ativo
000825014 Acitretina 10 mg, cápsula

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
CAPSULA 61 Medicamentos ativo

000825015  Clorexidina, gliconato  0,12%, solução aquosa, sem álcool,  frasco 100 a 250 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000825016 MANIPULADO: Nitrato de prata 50%, solução, frasco 10 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000825017 Bismuto, sub-galato - pó, frasco com 50g FRASCO 61 Medicamentos ativo
000825018 Cetoconazol + Zinco piridona 2%+1% shampoo frasco 100mL FRASCO 25 Higiene Pessoal ativo
000825019 MANIPULADO: Lanette com enxofre precipitado 25% loção frasco 1.000mL FRASCO 61 Medicamentos ativo
000825020 MANIPULADO: Creme dermatológico, formula personalizado, tubo 30 g TUBO 61 Medicamentos ativo
000825022 Clorexidina, gliconato 4%, solução aquosa, frasco 500 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000825023 Calcipotriol 50 mcg/g, pomada, bisnaga 30 g

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
BISNAGA 61 Medicamentos ativo

000825025 Heparina sódica 200 UI/g gel bisnaga 30 a 40g BISNAGA 61 Medicamentos ativo
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000825026 Tintura de Benjoin 20%, 200mg/ml, frasco 100 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000825028 Clorexidina, digliconato 1% (10 mg/ml), solução aquosa, frasco 100ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000825029 Clorexidina, digliconato 1% (10 mg/ml), solução aquosa, frasco 1.000ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
000833001 Clorexidina, gliconato, 0,5 %, solução alcoólica, frasco 1000 ml. Antisséptico tópico, de amplo espectro,

ação rápida e efeito residual prolongado, corada/incolor, para uso cirúrgico, registro no MS e publicado no
DOU, laudo de teste corada/incolor, para uso cirúrgico, registro no MS e publicado no dou, laudo de teste
microbiológico, químico e toxicológico de irritabilidade dérmica e ocular.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

000833002 Clorexidina, gliconato 0,2% Solução aquosa frasco 1.000ml. Solução toco-ginecológica, antiséptico tópico,
de amplo espectro, ação rápida e efeito residual prolongado, para uso cirúrgico a base de gluconato de
clorexidina a 0,2%  com registro no MS e publicado no DOU, laudo de teste microbiológico, químico e
toxicológico de irritabilidade dérmica e ocular

FRASCO 61 Medicamentos ativo

000833004 Clorexidina, Gluconato 4%, frasco 1000ml. Antisséptico tópico emoliente/degermante, de amplo espectro,
ação rápida e efeito residual prolongado, corado/incolor, para uso cirúrgico, com (um) dispensador de
pedal incluído para cada 10 frascos dispensadores. Registro no Ministério da Saúde e publicado no DOU,
laudo de teste microbiologico, químico e toxicológico de irritabilidade dérmica e ocular.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

000833005 Iodopovidona 10% (1% iodo ativo), solução aquosa, Frasco 1.000ml. Líquido límpido,
castanho-avermelhado, anti-séptico para uso tópico, a base de polivinilpirrolidona, iodo em solução
aquosa. Apresentar declaração de notificação simplificada, RDC nº 199, 26.10.2006, ANVISA, laudo de
teste microbiológico, químico e toxicológico de irritabilidade dérmica e ocular.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

000833006 Iodopovidona 10% (1% iodo ativo), solução hidroalcoólica, Frasco 1.000ml. Líquido límpido,
castanho-avermelhado, a base de polivinilpirrolidona iodo em solução alcoólica, para demarcação do
campo operatório e anti-sepsia de pele. Apresentar declaração de Notificação simplificada, RDC nº 199,
26.10.2006, ANVISA, laudo de teste microbiológico, químico e toxicológico de irritabilidade dérmica e
ocular.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

000833007 Iodopovidona 10% (1% iodo ativo), solução tensoativa, Frasco 1.000ml. Líquido límpido,
castanho-avermelhado, a base de polivinilpirrolidona iodo em solução degermante, para anti-sepsia da
pele, mãos e antebraços. Apresentar declaração de Notificação simplificada, RDC nº 199, 26.10.2006,
ANVISA, laudo de teste microbiológico, químico e toxicológico de irritabilidade dérmica e ocular.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

000833008 Água oxigenada 10 volumes, Solução, frasco 1000ml, acondicionada em frasco plástico  âmbar. Registro
do produtos no Ministério da Saúde e publicado no DOU, laudo de teste microbiológico, químico e
toxicológico de irritabilidade dérmica e ocular. (frasco 1000ml).

FRASCO 61 Medicamentos ativo

000833010 Água oxigenada 10 volumes - frasco com 100ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
000833015 Iodopovidona 10% (1% iodo ativo), solução aquosa, Frasco 100mL. Líquido límpido,

castanho-avermelhado, anti-séptico para uso tópico, a base de polivinilpirrolidona, iodo em solução
aquosa. Apresentar declaração de notificação simplificada, RDC nº 199, 26.10.2006, ANVISA, laudo de
teste microbiológico, químico e toxicológico de irritabilidade dérmica e ocular.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

000833019 Loção hidratante cremosa composta: Triclosano 0,75%, propilenoglicol, óleo vegetal, butilhidroxitolueno,
silicone, álcool esteárico, edetato tetrassódico, alantoína e água. Loção cremosa, Frasco 150mL

FRASCO 61 Medicamentos ativo

000833028 Álcool etílico 70% frasco 100ml.
Apresentar registro de medicamento na ANVISA e laudo de teor alcoólico (por lote fornecido).

FRASCO 61 Medicamentos ativo

000833029 Clorexidine, Gluconato 0,5%, solução alcoólica, frasco com 100ml. Antisséptico tópico, de amplo
espectro, ação rápida e efeito residual prolongado, corada/incolor, para uso cirúrgico, registro no MS e
publicado no dou, laudo de teste microbiológico, químico e toxicológico de irritabilidade dérmica e ocular.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

000833031 Clorexidine 0,5%, solução alcoólica, frasco 30ml, antisséptico tópico, de amplo espectro, ação rápida e FRASCO 61 Medicamentos ativo
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efeito residual prolongado, corada/incolor, para uso cirúrgico, registro no MS e publicado no DOU, laudo
de teste microbiológico, químico e toxicológico de irritabilidade dérmica e ocular

000833035 Clorexidina, Gluconato 0,2% solução aquosa, frasco 100ml, antisséptico tópico, de amplo espectro, ação
rápida e efeito residual prolongado, incolor, registro no MS e publicado no DOU laudo de teste
microbiológico, químico e toxicológico de irritabilidade dérmica e ocular.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

000833036 Clorexidina, Gluconato 2%, frasco almotolia 100ml antisséptico tópico emoliente/degermante amplo
espectro, ação rápida e efeito residual prolongado, corado/incolor, solução tensoativa a base de gluconato
de clorexidina a 2%, registro no Ministério da Saúde publicado no dou, laudo de teste microbiológico,
químico e toxicológico irritabilidade dérmica e ocular.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

000833037 Clorexidina, Gluconato 2%, frasco Pump 500ml, antisséptico tópico emoliente degermante, de amplo
espectro, ação rápida  e efeito residual prolongado, corado/incolor, solução tensoativa a base de
gluconato de clorexidina 2%. Registro no Ministério da Saúde e publicado no dou, laudo de teste
microbiológico químico e toxicológico de irritabilidade dérmica e ocular.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

000841001 AMIDOTRIZOATO DE MEGLUMINA (IÔNICO) 60% ou 280 A 300MG/ML   SOLUÇÃO INJETÁVEL
FRASCO / AMPOLA DE 20ML.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000841002 Amidotrizoato de Meglumina (ionico)  60% ou 280 a 300 mg/ml  - solução injetável, frasco/ampola  de
50ml.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000841003 Amidotrizoato de Meglumina (iônico) 76% ou 350 a 400mg/ml-50ml  solução injetável frasco/ampola. FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000841004 Amidotrizoato de meglumina + Equipo de Hemodinâmica (Iônico) 76% ou 350 a 400 mg/mL, solução
injetável, frasco-ampola 100mL

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000841007 IOPAMIDOL   300MG/ML ( APOLA  10ML) AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000841009 Contraste radiológico iodado, não iônico, com concentração de iodo de 300mg/ml, Intratecal, intra-arterial

e intravenoso, solução injetável frasco 50mL.
AMPOLA 61 Medicamentos ativo

000841010 Ioexol 300mg/ml,solução injetável,ampola 50ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000841012 Bário, sulfato 1g/mL, gel, copo 200 a 300 mL COPO 61 Medicamentos ativo
000841017 AMIDOTRIZOATO DE MEGLUMINA IONICO 76% ou 350 a 400mg/ml   Sol. injetável   Ampola - 20ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000841021 Tetrofosmin (Kit para preparação de Tecnecio Tc 99MCi) 0,23 mg, pó liófilo injetável, Frasco-ampola FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000841022 Isonitrila fracionada para marcação com Technetium tc99m até 400MCI (Milicurie). FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000841024 Óleo de Papoula Iodado 100%, 480 mg/mL (Iodo), solução injetável, ampola 10mL AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000841025 Iopamidol 755 mg/mL, 370 mg de Iodo/mL, solução injetável, frasco-ampola 100mL FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000841026 (131 i) Iodeto de sódio cápsula de gelatina, de uso oral, contendo iodeto de sódio livre de carregador. DE:
40 MCI

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

000841027 (131 I) Iodeto de sódio cápsula de gelatina, de uso oral, contendo iodeto de sódio livre de carregador. DE:
45 MCI

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

000841028 (131 I) Iodeto de sódio cápsula de gelatina, de uso oral, contendo iodeto de sódio livre de carregador. DE:
85 MCI

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

000841029 (131 I) iodeto de sódio cápsula de gelatina, de uso oral, contendo iodeto de sódio livre de carregador. DE:
115 MCI

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

000841030 (131 I) iodeto de sódio cápsula de gelatina, de uso oral, contendo iodeto de sódio livre de carregador. DE:
130 MCI.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

000841031 Iodeto de sódio (131 i). Solução de NA (131 I) em NAOH 0,02N livre de carregador, não estéril e não
isotônica. DE: 130 MCI

FRASCO 61 Medicamentos ativo
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000841032 Cloreto de (201 TL) tálio, solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogenio e isotônica, DE 20

MCI.
FRASCO 61 Medicamentos ativo

000841033 Acido dietilenotriaminopentacetico (PENTETATO DE SODIO - DPTA) - conjunto de reagente liofilizado
para preparar dtpa-tecnecio-99m. Pó branco para uso injetável intravenoso. Conjunto de reagente
constituído por 5 frascos, estéreis, livres de pirogenio e acondicionados a vácuo.

KIT 61 Medicamentos ativo

000850005 Solução para Diálise Peritoneal com Glicose 1,5%, solução, Frasco 1.000mL FRASCO 61 Medicamentos ativo
000850008 Concentrado polieletrolitico para hemodiálise com cálcio a 3,5 meq/l - CA 3,5 mee/l, K 1,0 a 1,5 meq/l, NA

137 a 139 meq/l, MG 1 a 1,1 meq/l, glicose 0. solução, galão com 5 litros.
GALAO 61 Medicamentos ativo

000850009 Concentrado polieletrolitico para hemodiálise Básica com Bicarbonato de Sódio a 8,4%, solução, galão 5
litros.

GALAO 61 Medicamentos ativo

000850010 Concentrado polieletrolitico para hemodiálise com cálcio a 2,5 meq/l - CA 2,5meq/l, K 1,0 a 1,5 meql/l NA
137 a 139 meq/l, MG 1 a 1,1 meq/l glicose 0 a 1g/L . solução, galão com 5 litros. Diluição 1:34 (F3)

GALAO 61 Medicamentos ativo

000850011 Concentrado polieletrolitico para hemodiálise com cálcio a 3,0 meq/l - CA 3,0meq/l, K 1,0 a 2,0 meql/l NA
137 a 139 meq/l, MG 1 a 1,1 meq/l glicose 0 a 1g/L. solução, galão com 5 litros. Diluição 1:34 (F3)

GALAO 61 Medicamentos ativo

000868001 Hidrocortisona 20 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000868002 Hidrocortisone 10 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000868004 Prostaglandina, 500 mcg, Solução Injetável, Ampola - 1ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
000868005 INDOMETACINA   1mg    Sol. Injetável   Frasco / Ampola   FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000868010 Flecainida acetato 100 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000868017 ETHOSUXIMIDE   250mg/5ml   Suspensão Oral   Frasco FRASCO 61 Medicamentos ativo
000868024 Oxibutinina, cloridrato 5 mg, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

000868026 Imiglucerase 200 UI, injetável, frasco-ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

000868027 Vitamina A,D,E,K- alimentação e reposição eletrolítica oral. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000868028 Vitamina A,D,E,K - gotas FRASCO 61 Medicamentos ativo
000868029 Taliglucerase alfa 200 ui injetável. SIA/SUS 0604240023 FRASCO 61 Medicamentos ativo
000868030 Imiglucerase 400 UI, injetável, frasco-ampola  (06.04.24.003-1)

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

000868031 Miglustate 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000876004 Rutosideo + extrato seco de castanha da índia + extrato seco de miroton 300mg + 100mg + 150uc,
drágea.

DRAGEA 61 Medicamentos ativo

000876005 Penicilamina 250 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

000876007 Sevelamer, cloridrato 800 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

000876009 Hidróxido de alumínio 300 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

001031003 LÁPIS PARA DESENHO 2B PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 46 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
Usar código 006475002.

001031004 Lápis para desenho 4B PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

001031005 Lápis cópia,vermelho PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

001031006 Lápis para desenho,c/14 graduação 6B PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

001031008 Lapis grafite 6b cretacolor/staedler PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

001031009 Lapis grafite 6b koh-l-noor PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

001120001 Produtos manipulados em farmácias especializadas PECA 61 Medicamentos ativo
001120003 MANIPULADO: Lugol Forte, (I 5g + KI 10g + H2O 100 ml), solução reagente, frasco 50 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
001120004 MANIPULADO: Hidróxido de potássio 10%, solução reagente, frasco 30 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
001120005 Ácido tricloro-acético 50%, solução, frasco 10 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
001120006 MANIPULADO: Ácido sulfossalicilico 10%, solução, frasco 100 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
001120007 MANIPULADO: Álcool boricado, solução saturada, frasco 50 ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
001120008 MANIPULADO: Fenolftaleina 1%, solução reagente, frasco 40 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
001120009 MANIPULADO: Hidroxido de sódio (NaOH) 0,1 N, solução reagente, frasco 250 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
001120010 Ciproeptadina 4mg CAPSULA 61 Medicamentos ativo
001120011 MANIPULADO: Ciproeptadina, dose personalizada, xarope, frasco 105 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
001309017 Binóculos profissional com Ampliação 12X; Diâmetro objetiva (52mm); Sistema de foco Central;

Construção Prisma Porro; Revestimento de lente UV mult; Escala visual em 1000m (m) 367FT; Saída de
pupila de 4,5; Peso(865 gr); Medidas.(19x5.9x19cm) e Acabamento Emborrachado verde/ LUXO abs.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

001325001 Coxa e sobrecoxa de frango peças com 250 a 350 gramas, congelada, (embalagem de 1 kg) KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001325002 Frango inteiro sem miúdos, congelado, embalagem unitária pesando entre 1.000 e 1.350 gramas KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001325003 Moela de frango congelada (embalagem com 1kg) KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001325004 Peito de frango com osso, congelado (embalagem com 1kg aproximadamente)

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001325005 Peito de frango, inteiro, desossado, sem pele, congelado (embalagem com 1kg aproximadamente) KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001325006 Sobrecoxa de frango peça com 180 a 200 gramas, congelada (embalagem de aproximadamente 1 kg) KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001325007 Ovo vermelho, tipo 2 ou B , embalado com classificação na caixa lacrada de 30 dz ou na caixa de 1 dúzia. DUZIA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001325008 Ovo branco grande, embalado com classificação na caixa lacrada de 30 dz ou na caixa de 1 dúzia.

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001325013 Frango especial tipo Chester Kg

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001325016 Coração de frango, pacote em Kg

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001325019 Steak de frango, peças com 100 a 125 gramas, empanado. peca 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001325022 Ovo de casca vermelha, de galinhas alimentadas sem antibióticos e hormônios, recém colhidos (com

menos de 7 dias) para utilização em análise (cultura e TS de micobactérias em meio de Lowenstein
Jensen a base de ovo) na UO TUBER.

DUZIA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
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Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.
001325024 Steak de frango

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001333001 Bacon defumado com no mínimo 30% de carne suína KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001333002 Carne bovina de primeira resfriada, desossada, com no máximo 4% de gordura, embalada a vácuo em

peças individuais;
- coxão mole - 40% do quantitativo total;
- patinho - 25% do quantitativo total;
- tatu - 20% do quantitativo total;
- coxão duro - 15% do quantitativo total;

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001333003 Carne bovina de 2ª, resfriada, desossada com no máximo 4% de gordura, embalada à vácuo (paleta,
lombo e músculo)

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001333004 Charque de 2ª (paleta e costela) embalado à vácuo KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001333005 Chuleta de porco congelada, fatiada (fatia com 200 a 250 gr) KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001333006 Fato bovino (dobradinha) limpo, congelado e embalado à vácuo KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001333007 Fígado bovino congelado e embalado à vácuo KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001333008 Língua bovina congelada e embalada à vácuo, com peso mínimo de 1 kg KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001333009 Pernil de porco desossado congelado com baixo teor de gordura (embalado unitáriamente) KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001333010 Costelinha de suíno defumado

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001333025 Carne bovina de primeira resfriada, desossada, com no máximo 4% de gordura, embalada a vácuo em
peças individuais;
- contra file - 30% do quantitativo total;
- alcatra - 70% do quantitativo total;

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001333032 Carne suína em costela kg

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001333034 Lombo bovino em kg

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001333035 Costela bovina

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001341002 Mortadela sem gordura (peça com até 2kg) KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001341003 Presunto magro (peça com 2 kg aproximadamente) KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001341004 Salsicha de carne de peru ou frango (embalagem com 500 gramas) KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001341007 Linguiça de carne suína defumada embalada à vácuo (embalagem de 1 kg a 2kg) KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001341009 Embutidos

Linguiça de carne suína

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001341020 Embutido de peito de peru com baixo teor de gordura. KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001350001 File de peixe congelado (pescada nacional , pescadinha, anchova,merluza, espada ou abrotea) files com KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
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no mínimo 110 gramas.

001350002 Peixe em postas congelado (anchova, tainha, pampo , gordinho, namorado ou rosado) posta com no
mínimo 220 gr.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001368005 MANTEIGA sem sal ( sachê com 10 gramas) PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001368006 Óleo de soja embalagem com 18 litros PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001368007 Óleo de milho embalagem com 900 ml PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001368008 Azeite de oliva 100% puro, com acidez de até 1,5% (embalagem com no mínimo 200 ml) PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001368010 Óleo de soja (embalagem com 900 ml)

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001368011 MANTEIGA com sal, embalagem com lacre de proteção interno com 500g. PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001368012 Margarina sem sal, teor de lipídeos no mínimo 70%, livre de gorduras trans lacre de proteção interno.

Embalagem com 500 gramas.
PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001368013 Creme vegetal para uso culinário com sal, livre de gorduras trans teor de lipídeos entre 60 e
95%,(embalagem com 16kg)

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001368019 Gordura vegetal (1kg) - pct.

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

PACOTE 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001368026 Óleo de soja embalagem de 900 ml PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001376001 Iogurte com polpa de frutas - morango, coco, abacaxi, pêssego ou tutti-frutti, (embalagem com 90

gramas)
PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001376003 Leite pasteurizado, tipo C ,com 3,2% de gordura, embalagem plástica resistente, tipo saco, com 01(litro),
com validade mínima de 48 horas a cada fornecimento

LITRO 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001376004 Leite fermentado com lactobacilos (embalagem de 80 a 90 gramas) PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001376006 Queijo parmesão ralado (embalagem de 50g a 100g) KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001376007 Queijo prato (embalagem com 2 kg aproximadamente) KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001376008 Ricota prensada sem sal KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001376009 REQUEIJÃO CREMOSO, EMBALAGEM 250 GR

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001376010 Iogurte com polpa de ameixa (embalagem com 170 a 200 gramas) PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001376012 Leite pasteurizado desnatado (embalagem longa vida com 1 litro) LITRO 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001376017 LEITE PASTEURIZADO TIPO B (EMBALAGEM COM 1 LITRO)

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

LITRO 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001376020 Leite esterilizado, integral, tipo longa vida, embalagem em caixa de 01(um) litro, validade de 60 dias a
cada fornecimento.

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

LITRO 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001376050 Leite in natura e derivados pasteurizado enriquecido com ferro, embalagem com um litro

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

LITRO 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001376065 Leite pasteurizado semi desnatado com baixo teor de lactose (máximo 10%) embalagem longa vida c/1
litro

LITRO 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001376079 Queijo fundido processado e pasteurizado, constituído de uma mistura de queijo estepe, dambo ou prato,
contendo ainda sal coalho e cloreto de cálcio, com textura homogênea e consistência firme. Apresentado

CAIXA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)
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em caixas com 4 unidades de 20g embaladas individualmente e que não necessita conservação em
refrigeração.

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.
001384001 Abobora moranga kabutia: com no mínimo 1,5 kg característica da cultivar bem definidas, preferir as

morangas com a presença de pedúnculo.
KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001384002 Abóbora comum com no mínimo 1,5 kg característica da cultivar bem definidas, preferir as abóboras com
a presença de pedúnculo.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001384003 Abobora moranga com no mínimo 1,5 kg característica da cultivar bem definidas, preferir as morangas
com a presença de pedúnculo.

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001384004 Abobora menina ou paulista: tamanho de 900 a 1.500 gramas a unidade, característica da cultivar bem
definidas, preferir as aboboras com a presença de pedúnculo.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001384005 Abobrinha italiana (verde) com no mínimo 200 gramas a unidade característica de a cultivar bem
definidas, preferir as aboboras com a presença de pedúnculo.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001384006 Acelga: peso mínimo de 2,50kg unidade, com folhas limpas,sem pragas e danos mecânicos. KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001384007 Agrião: pacote com 300 gramas e folhas verdes, sem presença de flores. KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001384008 Aipim, raiz de 600gramas, preferentemente raiz nova e isenta de terra. KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001384009 Alface: grupo lisa ou crespa, sub grupo verde, classe 35 a 55 e categoria 1, conforme Programa de

Adesão Voluntaria do CEAGESP.
KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001384010 Alho: grupo branco ou roxo, sub grupo nobre, classe 6 e tipo especial, conforme Portaria 242/92. KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001384011 Amendoim: grupo em casca, sub grupo selecionado catado a mao, classe miudo, sub classe vermelho,

tipo 1 conforme Portaria.      
KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001384012 Batata aipo, grupo senador amaral, classe 12, categoria 1,conforme programa de adesão voluntaria do
CEAGESP.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001384013 Batata inglesa (suja) com no mínimo 150 gramas KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001384014 Batata inglesa (escovada) classe 2 e tipo especial, Portaria 69/95. KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001384015 Batata doce, roxa ou branca com no mínimo 200 gramas. KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001384016 Berinjela: grupo escura, classe 17, categoria 1, conforme Programa de Adesão Voluntaria do CEAGESP. KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001384017 Beterraba: tamanho médio 200 a 300 gramas a unidade, característica da cultivar bem definidas, com boa

formação, limpas e de coloração própria, isenta de folhas.
KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001384018 Brócolis: pacote com 300 gramas, verde e não florado. KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001384019 Cebola: classe 4, tipo especial, Portaria 529 de 18 de agosto de 1995. KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001384020 Cebolinha: verde pacote com 100 gramas KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001384021 Cenoura: grupo Nantes, classe 14 e categoria 1 conforme Programa de Adesão Voluntaria do CEAGESP. KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001384022 Chicória: peso aproximado de 0,400 gramas a unidade, com folhas limpas, sem pragas e danos

mecânicos.
KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001384023 Chuchu: classe medio, tipo 2 ou especial, conforme: Portaria nº. 76/75. KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001384024 Couve-flor classe 4 a 6, tonalidade: branca ou creme e tipo 1, conforme Programa de Adesão Voluntaria

do CEAGESP.
KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001384025 Couve folha: com folhas verdes, pacote com 300. KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001384026 Espinafre: com pacote de 300 gramas. KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001384027 Milho Verde (espiga), sem palha com embalagem de 5 unidades. KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001384028 Nabo: branco, com no mínimo 200 gramas, fisiologicamente desenvolvido, característica da cultivar bem

definidos,livre de danos e pragas
KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
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001384029 Pepino: grupo caipira, sub grupo verde clara, classe 15 e tipo 1, conforme Programa de Adesão

Voluntaria do CEAGESP.
KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001384031 Pimentão verde: grupo cônico, subgrupo verde, classe 12 subclasse 6 e cat. 1 conforme Programa de
Adesão Voluntaria do CEAGESP.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001384032 Pimentão vermelho: grupo cônico, sub grupo vermelho, classe 12 sub classe 6 e cat. 1 conforme
Programa de Adesão Voluntária do CEAGESP.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001384033 Pinhão: maduro, limpo e isento de brotações. KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001384034 Rabanete: sem folhas, fisiologicamente desenvolvido, característica de a cultivar bem definidos, livre de

danos e pragas.
KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001384035 Repolho roxo: limpo com no mínimo 800 gramas a unidade, características da cultivar bem definidas,
fisiologicamente desenvolvidas, coloração própria, livres de danos e pragas.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001384036  Repolho: com coloração verde, amanho médio, pesando de 1500 a 2200 grs a unidade. Características
da cultivar bem definidas, fisiologicamente desenvolvidas, coloração própria livres de danos e pragas.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001384037 Rúcula: com pacote de 300 gramas. KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001384038 Salsa: pacote com 100 gramas KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001384039 Tomate: grupo oblongo, sub grupo pintado ou rosado, classe médio e tipo especial, Portaria Ministerial

n.553/95.
KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001384040 Tomate: grupo redondo, sub grupo pintado ou rosado, classe médio e tipo especial. Portaria Ministerial n°
553/95.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001384041 Vagem: característica da cultivar bem definida, bem formada,com vagem de formato retilíneo.vagens
tenras, partindo-se facilmente nas pontas ao serem vergadas, possuir grãos salientes nas vagens, limpas,
livres de danos mecânicos e pragas, principalmente antracnose e ferrugem.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001384063 Radite: com pacote de 300 gramas. KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001392001 Abacate manteiga com no mínimo 700 gramas, apresentar as características da cultivar bem definidas,

peciolado, fisiologicamente maduro, bem formado, limpo, com coloração própria, livre de danos
mecânicos, pragas e doenças.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001392003 Banana:(branca / prata)grupo II, tipo especial conforme normas de qualidade Portaria 126/81. KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001392004 Banana (nanica/caturra) grupo 1 - cavendish, tipo especial conforme normas de qualidade Portaria

126/81.
KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001392006 Caqui, grupo doce, sub grupo vermelho, classe 8 e categoria 1 conforme Programa de Adesão Voluntária
do CEAGESP.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001392007 Coco seco, a casca deve ter um tom castanho. KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001392008 Kiwi, classe grande (30) e categoria 1, conforme Portaria Ministerial n.º 34/98. KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001392009 Laranja baia / umbigo, grupo 1, classe 2 e categoria especial Portaria n.º 125/81. KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001392010 Laranja lima,grupo 1, classes 4 e categoria especial Portaria n.º 125/81 KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001392011 Laranja Pera: grupo 1, classes 4 e categoria especial Portaria n.º port. 125/81. KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001392012 Limão Taiti: classe 56 ou 60 coloração c3 e tipo 1, conforme Programa de Adesão Voluntária do

CEAGESP.
KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001392013 Maçã nacional/fugi: grupo rajada, classe 110 a 120, tipo 2 conforme Instrução Normativa n.º 50 de 03 de
Setembro de 2002.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001392014 Maçã gala, caixa com 110 a 120 frutos, grupo rajada, classe 90 a 100, tipo 2 conforme instrução
normativa n.º 50 de 03.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001392015 Maçã goldem, caixa com 110 a 120 frutos, classe 90 a 100, tipo 2 , conforme instrução normativa n.º 50
de 03.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001392016 Mamão papaia, caixa com 18 frutos e estando no ponto de maturação. KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001392017 Mamão: grupo formosa, classe b e categoria 1. KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
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001392018 Melancia tamnho médio entre 9 a 12 kg a unidade, frutos perfeitos, isento de danos mecânicos, pragas ou

doeças, adquirir frutos com pendúnculo.
KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001392019 Melão amarelo, tamanho médio pesando 1.400 a 2.500 gramas a  unidade, frutos perfeitos, isento de
danos mecânicos, livres de pragas e doenças, maturação ao ponto apropriado de consumo e adquirir com
pendúnculo de 1,5 cm.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001392020 Morango, grupo suculento, classe 3, categoria 1, conforme Programa de Adesão Voluntária do
CEAGESP.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001392022 Pêra comum/d'água, com peso mínimo de 120 gramas, limpas e livres de danos e pragas. KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001392023 Pêra, classe ou calibre, 90 a 100 frutas na caixa e categoria 1, conforme Resolução Mercosul 118/96. KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001392024 Pêssego, grupo polpa branca ou amarela, calibre 4, categoria extra, conforme Programa de Adesão

Voluntária do CEAGESP.
KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001392025 Tangerina comum /cravo; grupo de coloração c3 ou c4 classe 78 e categoria 1, conforme Programa de
Adesão Voluntária do CEAGESP.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001392026 Murcote ou Ponkan, coloração c3 ou c4, classe 74 a 102 e cat 1, conforme Programa de Adesão
Voluntária do CEAGESP.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001392027 Uva rústica, grupo branca ou rosada, classe 3 e categoria 1, conforme Instrução Normativa 01 de 1º de
fevereiro de 2002

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001392029 Abacaxi: grupo II - polpa branca, sub grupo colorido, classe 2 e categoria 1- conforme Instrução
Normativa 001 de 1 de Fevereiro de 2002.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001392031 Goiaba, grupo branca ou vermelha, sub grupo verde amarelada, classe 6 ou 7 e categoria 1, conforme
Programa de Adesão Voluntária do CEAGESP.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001392032 Manga rosa ou similar, com tamanho de 250 a 350 gramas a unidade, frutos perfeitos e maduros, isentos
de danos mecânicos e limpos.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001406001 Iogurte com polpa de frutas - baixo teor de gordura, sem açúcar, sabores coco, pera, mamão, pêssego e
morango, pote com 170 a 200 gramas

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001414001 Açúcar refinado (sachê com 5 gramas) PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001414002 Açúcar refinado branco, embalagem resistente, com 1 kg, com validade de 1 ano, a cada fornecimento. KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001414003 Açúcar refinado, embalagem resistente em pacote com 5 (cinco) quilos, com validade de 01 (um) ano, a

cada fornecimento.
KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001414004 Açúcar cristal (embalagem com 1kg)

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001414005 Açúcar de baunilha (embalagem com 1 kg). KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001422001 Água de coco natural, sem conservantes (embalagem com 200 ml). PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001422002 Água mineral natural com gás (embalagem descartável com 500 ml). PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001422003 Água mineral natural de fonte sem gás (embalagem descartável com 500 ml). PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001422004 Água potável de mesa, natural de fonte ( embalagem com 20 litros). PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001422005 Refrigerante de cola não alcoólico, não fermentado, composto de água gaseificada açúcar, extratos

vegetais, corante caramelo, embalagem descartável com 350ml.

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001422006 REFRIGERANTE DE LARANJA  COMPOSTO DE ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUCO DE
LARANJA, (EMBALAGEM DESCARTÁVEL COM 350 ML)

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001422007 Suco natural concentrado de caju, isento de açúcar (embalagem com  500 ml) PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
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001422008 Suco natural concentrado de Maracujá, isento de açúcar (embalagem com 500ml). PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001422009 Suco natural concentrado de uva, isento de açúcar (embalagem com  500 ml). PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001422010 Vinho tinto de mesa (embalagem de vidro com 4,5 ou 4,6 litros). LITRO 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001422011 Refrigerante sabores diversos em embalagem de 2 litros

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001422015 ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM BOMBONA DE PLÁSTICO COM 20 LITROS,
VALIDADE DE 06 (SEIS) MESES A CADA FORNECIMENTO

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001422038 Água potável de mesa natural da fonte embalagem com 10 litros

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001422061 Bebidas prontas batida láctea e preparo
Água mineral 500ml com gás emb. em fardo c/12 unidades

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

FARDO 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001422062 Refresco em pó, sabor de tangerina

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001422063 Refresco em pó, sabor de maracuja

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001422069 Bebidas prontas batida láctea e preparo
Água mineral com gás 510 ml.

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001430001 Biscoito Cream Cracker, crocante, isento de gorduras trans com dupla embalagem. (Embalagem com até
500G).

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001430003 Biscoito doce tipo maria, crocante, aroma e coloração característicos, isento de godura trans, dupla
embalagem (embalagem com até 400 gramas)

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001430005 Biscoito doce tipo maisena, crocante, aroma e coloração característicos, isento de gordura trans, duplas
embalagem (embalagem com até 400 gramas)

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001430006 Bombom fino, embalagem com 400g CAIXA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001430007 BISCOITO TIPO WAFFER COM COBERTURA DE CHOCOLATE, EMBALAGEM COM 150 G

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001430008 Balas sortidas de consistência macia, Embalagem com 1 Kg + E202. PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001430043 Biscoito com recheio sabores: chocolate, baunilha e doce de leite, textura firme, recheio cremoso, sabor
característico, contendo açúcar invertido, bicarbonato de sódio e amônio. Isento de gordura
trans(embalgem com até 500 gramas)

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001430044 Biscoito de farinha de trigo (enriquecida com ferro e ácido fólico) e água, com teor reduzido de sódio (até
150 miligramas em 30 gramas de produto), com até 4,5 gramas de gorduras totais (em 30 g do produto) e
isenta de gordura trans. Embalagem com até 400 gramas.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
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001430045 Biscoito doce tipo rosquinha de coco, crocante, aroma e coloração característicos. Isento de gordura trans

(embalagem com até 500 gramas)
KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001430046 Biscoito salgado enriquecido com fibras, com no mínimo 1,5g de fibra alimentar por 40 gramas de
produto, isento de gorduras trans. (embalagem com até 500 gramas).

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001430047 Bala sortida, consistência mácia,  pacote com 700g

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

PACOTE 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001430054 Biscoitos ou bolachas,bombons,balas e caramelos
Biscoito Maria sabor de coco

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001430061 OVINHOS DE CHOCOLATE COM 50 G

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001430067 Bala de goma, embalagem individual de aprox 49 gramas

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001430070 Doce Tipo Paçoca

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001430072 Pipoca doce, saco com 35 g, pacote com 50 sacos. PACOTE 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001430099 Biscoitos ou bolachas, bombons, balas e caramelos.

Biscoito tipo maizena

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001430107 BISCOITO ROSQUINHA DE COCO - 800 GR - PACOTE

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

PACOTE 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001430111 Pirulito sortidos, pacote com 50 unidades, PACOTE 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001430114 Biscoito tipo sequilho, isento de glúten (sem trigo, cevada, aveia, malte e centeio),  isento de  gorduras
trans, com rotulagem e informação nutricional completa, embalagem com no minimo 250 gramas, prazo
de validade de 1 mês aproximadamente.
 

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001430119 Biscoito recheado sabores diversos de 125grs - Biscoitos ou bolachas, bombons, balas e caramelos PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001430122 Biscoito sem lactose, pacote com aproximadamente 200 g.

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001449001 Café em pó torrado e moído, homogêneo, tipo: predominância arábica; torra: media; moagem: media;
bebida: mole ou dura; aroma: intenso ou suave; sabor: intenso; classificação: no Maximo 20% pva (grãos
pretos, verdes ou ardidos); com embalagem vácuo - puro, de acordo com o padrão do programa de
qualidade do café da Associação Brasileira da Indústria de Café - ABIC, emitido por instituição de
reconhecida.

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)
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001449002 Café solúvel,instantâneo,(granulado),embalagem em vidro com 200 gr. PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001449005 Café torrado e moído, de primeira qualidade, 100% grão puro de café; tolerada a porcentagem máxima

de  ate 1% de  impurezas(cascas, paus);do tipo extra forte,processo de acondicionamento  a puro (alto)
vácuo; embalagem aluminizada (tipo tijolo)com peso de 500 (quinhentas)gramas;validade de 01(um) ano
a cada fornecimento

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001449011 Café extra forte, torrado e moído, em embalagem a vácuo, pacotes de 500g e validade no mínimo de 90
dias. De qualidade comprovada pelos parâmetros constantes na RDC 14 de 28/03/14 - ANVISA,  Portaria
nº157 de 19/08/2002, INMETRO, RDC nº 277 de 22/09/2005, ANVISA, RDC nº 12 de 02/01/2001,
ANVISA.

PACOTE 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001457001 Arroz branco (embalagem com 1 Kg) KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001457002 Arroz amarelão, parboilizado, longo, fino, tipo 1 (embalagem com 5 kg). KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001457004 Canjica extra branca, despeliculada, tipo 1, embalagem com 500 gramas, portaria ministerial nº 109 de

24/02/89.
KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001457005 Farelo de trigo (embalagem com 500g) KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001457006 Feijão Branco: grupo 1 - anão, classe branco, tipo 1, Portaria n. 161, de 24 de Julho de 1987, safra atual

(embalagem com 500 gramas).
KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001457007 Feijão preto: grupo 1 - anão, classe preto, tipo 1. Portaria n° 161, de 24 de julho de 1987, safra atual
(embalagem com 1 kg).

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001457008 Feijão Vermelho: grupo 1 - anão, classe cores, tipo 1. Portaria n° 161, de 24 de julho de 198 7, safra atual
(embalagem com 1kg).

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001457009 Milho de pipoca (embalagem com 500 gramas). KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001457010 Lentilha , classe graúda, tipo 1, (embalagem com 500 gramas) portaria ministerial nº 065 de 16/02/93. KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001457033 Trigo para quibe, embalagem com 500g. KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001457034 Grão de bico, composto de matéria prima limpa, isenta de matéria terrosa, substâncias nocivas, parasitas

e insetos. Não úmida e/ou fermentada, em embalagem plástica atóxica de 500 g.
KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001457045 Arroz integral (1kg) - pacote PACOTE 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001465001  Chá de erva doce, sache com no mínimo 1  grama PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001465002 Chá de camomila (caixa com no máximo 15 peças), (sachê com 1 grama)

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

CAIXA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001465003  Chá de erva cidreira, sache com no mínimo 1 grama. PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001465004  Chá de hortelã, sache com no mínimo 1 grama. PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001465005 Chá de mate (caixa com no máximo 15 pecas)

(Sache com 1g)

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001465006 Chá de mate (embalagem com 1 kg). KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001465007 Chá preto, sache com no mínimo 1 grama. PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001465008 Erva mate para chimarrão (embalagem com 1kg) KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001465018 Chá camomila, sache com no mínimo 1 grama. PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001465022 Chá de maçã, sache com no mínimo 1 grama. PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001465027 Chá de maçã (caixa c/15 peças c/1g) CAIXA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)
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Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.
001473001 Tempero completo com óleo vegetal/alho e sal (embalagem com 300g) PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001473002 Pimenta do reino moída (embalagem com 1kg) KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001473003 Cravo da índia (embalagem com  20 gramas). PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001473004 Canela em pó (embalagem com 500g). KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001473005 Canela em rama (embalagem com 20 gramas aproximadamente). PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001473006 Colorau ou colorífico (embalagem com 1kg) KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001473007 Cominho (embalagem com 1kg) KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001473008 ERVA DOCE (EMBALAGEM COM 1 KG) KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001473010 Louro em folha (embalagem com 10g) PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001473011 Noz moscada em pó (embalagem com 30g) PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001473012 Orégano (embalagem com 1kg) KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001473013 Sal refinado iodado (embalagem com 1 kg) KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001473014 Sal refinado iodado (embalagem com 1g) PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001473015 Vinagre de álcool (embalagem com 900 ml). PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001473016 Vinagre de vinho branco (embalagem com 750 ml). PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001473031 Canela em pó embalagem 100 gramas

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001473041 Sal refinado grau alimentício, isento de iodo, embalados em sacos valvulados de polietileno.

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001473043 Ervas para uso culinário (alfavaca seca, açafrão, manjericão, alecrim, gergelim) embalagem com 50
gramas

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001481001 Creme de leite, embalagem de aproximadamente 300 g

Será cotado em gramas, usar código 001481021

peca 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001481002 Leite condensado (embalagem com 400g aproximadamente).

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001481010 Atum ao natural,sólido ou ralado, conservado somente em água e sal, embalagem com 130 gramas
drenado.

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001481015 Leite condensado embalagem com 395 gramas lata 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001481020 Creme de leite (embalagem longa vida com 200 gramas)

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001490001 Azeitona verde em conserva, embalagem de vidro ou lata (embalagem com 500 gramas drenado) PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001490002 Coco ralado desidratado, sem açúcar, isento de impurezas, sujidades e ranço, embalagem com 100

gramas.
PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001490003 Pepino em conserva (embalagem de vidro com 300 gramas drenado) PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001490006 Ameixa preta seca sem açúcar (embalagem com 180 a 200 gramas) PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001490007 Pêssego em calda (embalagem com 450 gramas drenado) PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001490008 Ervilha verde em conserva (embalagem com até 2.000 gramas drenado) PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001490009 Ervilha verde em conserva (embalagem com  200 gramas drenado) PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001490010 Milho verde em conserva (embalagem com 200 g) drenado PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
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001490015 Milho verde em conserva (embalagem com até 2.000 gramas drenado) PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001490022 Palmito em conserva emb. com 300gr.

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001503001 Goiabada (embalagem de lata ou longa vida - embalagem com 700g). PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001503003 Doce de fruta cremoso de banana, goiaba, marmelo, abacaxi, figo e abóbora (embalagem com 4,8kg) PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001503004 Geléia de frutas - laranja, uva, morango, pêssego e abacaxi (sachê com 15g). PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001503009 DOCE DE LEITE EM PASTA EMBALAGEM COM 5KG

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001503013 Doce Tipo Maria Mole PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001503020 Doce de leite em pasta, embalagem com 5 quilos.

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001511001 Amido de milho ou maisena (embalagem externa de papelão com 500 gramas) PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001511002 Araruta (embalagem com 1Kg). KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001511004 Farinha de aveia (embalagem com 500 gr) KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001511005 Farinha de mandioca (embalagem com 1 Kg) KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001511006 Farinha de milho média (embalagem com 1 Kg) KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001511007 Farinha de rosca / Biscoitada, composta de farinha de trigo e água, isenta de açúcar, industrializada

(embalagem com 500 gramas)
KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001511008 Farinha de trigo especial (embalagem com 1 Kg) KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001511009 Polvilho azedo (embalagem com 1Kg) KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001511010 Sagu (embalagem com 500g). KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001511017 Farinha de milho em flocos, tipo Quirera, emb. com 1 kg

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001511022 Aveia em flocos, caixa com 250 gramas KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001511028 Polvilho Doce (500 gr).

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

PACOTE 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001511031 Farinha de trigo comum (1kg) - pacote

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

PACOTE 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001520001 Fermento em pó (embalagem com 100g.) PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001520002 Fermento fresco em pasta (embalagem com 500 gramas) KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001538001 Massa tipo aletria/ gravatinha/ estrela (embalagem com 500 gramas) KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001538002 Massa com ovos tipo parafuso e espaguete (embalagem com 500g) KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001538003 Massa seca para lasanha (embalagem com 500 gramas) KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001546001 Extrato de tomate concentrado (embalagem com 4kg) KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001546002 Molho à base de feijão de soja (Shoyo), fermentado , (embalagem com 500 gramas). PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001546003 Molho de maionese tradicional (embalagem com 500 gramas) embalagem de vidro ou plástico com lacre

e tampa.
PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001546004 Catchup tradicional (embalagem com 400 gramas). PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001546006 Molho de mostarda amarela tradicional, embalagem 200gramas. PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)
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Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.
001554001 Pão de cachorro quente - 50gramas

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001554003 Pão de trigo com 50 gramas KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001554004 Pão doce com 50 gramas (massinha lisa) KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001554005 Pão francês - 50 gramas

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001554006 PÃO DE FORMA FATIADO

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001554007 Pão de leite fatiado

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001554008 PÃO DE CENTEIO FATIADO

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001554009 Bolo sabores diversos (nega maluca, laranja, fubá, pão de ló, rocambole, areia, cuca de farofa, cuca de
frutas) em pedaços de 100 gramas

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001554010 Pão de trigo integral, fatiado, com teor de fibras entre 3 e 5% por porção, isento de açúcar com no
máximo 20% de farinha integral

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001554040 Pão fatiado isento de glúten( sem trigo, cevada, aveia, malte e centeio), de lactose e de gorduras  trans,
com rotulagem e informação nutricional completa. O produto deve ser entregue com validade mínima de 7
dias no ato da entrega. 

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001554041 Bolo simples sem recheio, sabores diversos, isento de lactose e glúten (sem trigo, cevada, aveia, malte e
centeio) e de gorduras trans, com rotulagem e informação nutricional completa, embalagem com até 300
g)

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001562001 Alimento achocolatado em pó a base de cacau solubilizado,  açúcar e malto dextrina enriquecido de
vitaminas, isento de amido em lata ou pote  plástico (embalagem com 400 gramas com lacre interno ou
externo)

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001562002 CALDO DE CARNE (EMBALAGEM COM 1 KG)

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001562003 CALDO DE GALINHA (EMBALAGEM COM 1 KG)

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001562004 Chocolate em pó (embalagem com 1 kg). KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001562005 Composto de farinha de trigo torrada, leite integral, açúcar, adicionado de vitaminas e sais minerais para o

preparo de mingau, embalagem rígida tipo pote ou lata com lacre, com 400g aproximadamente.
PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001562006 Composto de trigo, cevada e aveia, acrescido de malto dextrina, sacarose e cloreto de sódio, enriquecido PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 58 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
de vitaminas e sais minerais para o preparo de mingau e batida tipo vitamina, embalagem rígida, tipo pote
ou lata com lacre, com 400g aproximadamente.

001562007 Gelatina em pó sabores abacaxi, cereja, framboesa, limão e morango (embalagem com 1 kg). KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001562008 Granola contendo flocos de aveia (embalagem com 300g) milho, arroz, uvas passas e açúcar mascavo. PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001562010 Pó para pudim sabores baunilha, coco, morango, chocolate e caramelo ( embalagem com 1 kg.) KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001562011 Farinha a base de arroz. Pré cozido adicionado de vitaminas e sais minerais (embalagem rígida tipo pote

ou lata com lacre com 400g aproximadamente).
PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001562012 Pó para refresco, com diversos sabores, incluindo tangerina, uva, maracujá, limão e abacaxi (embalagem
com 1 kg).

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001562016 Pós e misturas para o preparo de alimentos
Chocolate granulado, pcte. C/ 1kg.

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001562057 Emulsificante e estabilizante para sorvete embalagem com 200gr.

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001562075 Pós e misturas para o preparo de alimentos
Chocolate em pó pacote com 500 gramas

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001562104 Chocolate granulado composto de açúcar, cacau em pó, gordura vegetal hidrogenada e aromatizante de
baunilha, embalagem de aproximadamente 500 gramas.

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001562105 Granulado colorido composto de açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada,  xarope de
glicose, lecitina de soja, sal, aromatizante e corantes artificiais,embalagem de aproximadamente 500gr.

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001562143 Achocolatado dietético em pó solúvel, a base de cacau lecitinado, isento de sacarose e glúten, contendo
maltodextrina, adoçantes artificiais e aromatizantes.Embalagens rígida tipo pote ou lata com lacre entre
200 e 400g.

GRAMA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001570001 Mel de abelha em potes plásticos e tampa com papel alumínio.(pote com 15 a 20 g). PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001570002 Mel de abelhas (embalagem com 1 Kg). KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001570003 Melado de cana (embalagem com 1 kg).

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001589001 Complemento energético cuja fonte de carboidratos seja exclusivamente de polímeros de glicose, sem
sacarose, sem lactose, sem traços de leite, sem glúten, sem adição de sabor. Embalagem de no máximo
500 g e com colher medida.

GRAMA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001589002 ASPARTAME EM PÓ (EMBALAGEM COM 0,8 GRAMAS)

Bloqueado conforme definido pelo Comitê de Nutrição SES.

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001589003 Adoçante dietético líquido,frasco com 100 ml. FRASCO 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001589004 Adoçante dietético em pó com baixo teor de calorias, para uso culinário em forno e fogão, embalagem de

100 gramas aproximadamente.
PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001589012 Adoçante em pó sucralose com acessulfame - K em sachê com 0,6 gramas SACHE 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001597001 Leite em pó desnatado instantâneo acrescido de vitaminas e sais minerais, embalagem rígida, tipo pote

ou lata, com lacre, com no mínimo 280 gramas.
peca 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
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001597002 Leite em pó integral instantâneo acrescido de vitaminas e sais minerais embalagem rígida, tipo pote ou

lata com lacre com no mínimo 350 gramas.
PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001597003  Fórmula infantil para lactentes até 6 meses de idade, com óleo vegetal e/ou gordura láctea,
exclusivamente lactose como fonte de carboidratos, com teor de proteína do soro maior do que de
caseína, contendo LC PUFAS (DHA E ARA), vitaminas e minerais atendendo ao Codex Alimentarius e
RDC/ANVISA 43/2011. Embalagem com no máximo 450 g.

GRAMA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001597004 Fórmula infantil de seguimento (a partir de 6 meses) com óleo vegetal e/ou gordura láctea, com lactose e
maltodextrina ou exclusivamente lactose, vitaminas e minerais atendendo ao Codex Alimentarius e
RDC/ANVISA 44/2011. Embalagem com no máximo 450 g.

GRAMA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001597005  Fórmula infantil para lactentes até 6 meses de idade à base de proteína solúvel e caseína, com óleo
vegetal e gordura láctea, lactose, maltodextrina, vitaminas e sais minerais atendendo ao Codex
Alimentarius e RDC/ANVISA  43/2011. Embalagem com no máximo 450 g.

GRAMA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001597009 Fórmula exclusiva de aminoácidos para paciente fenilcetonúrico de 1 a 8 anos - fórmula exclusiva de
aminoácido para pacientes fenilcetonúrico de 1 a 8 anos isenta de fenilalanina, com no mínimo 60 g de
proteína em 100g do produto, com vitaminas, minerais e oligoelementos adequados para a idade.
Embalagem 500g. 

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001597011 Fórmula exclusiva de aminoácidos para paciente fenilcetonúrico maior de 8 anos - fórmula exclusiva de
aminoácido para pacientes fenilcetonúrico maior de 8 anos isenta de fenilalanina, com no mínimo 65 g de
proteína em 100 g do produto, com vitaminas, minerais e oligoelementos adequados para a idade.
Embalagem 500g.

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001597012 Fórmula exclusiva de aminoácidos para paciente fenilcetonúrico menor de 1 ano - Fórmula exclusiva de
aminoácidos para paciente fenilcetonúrico menor de 1 ano, isenta de fenilalanina, com no mínimo 50 g de
proteína em 100 g do produto, com vitaminas, minerais e oligoelementos adequados para a idade, isento
de fibras e sem adição de sabor. Embalagem 500g.

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001597013 Leite em pó modificado com óleo vegetal e/ou gordura láctea, exclusivamente lactose como fonte de
carboidratos, vitaminas e minerais atendendo ao codex alimentarius, indicado para lactentes no 1
semestre, embalagem com 400 gramas.

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001597015 Fórmula infantil polimérica para lactente e de segmento para lactentes e crianças de primeira infância
destinada a necessidades específicas - hipercalórica, com 1 kcal/ml para uso oral e enteral.

GRAMA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001600001 Módulo para suplementação de proteínas com 100% de proteína do soro do leite, com todos os
aminoácidos essenciais, sem adição de sabor, contendo no mínimo 85% de proteínas. Embalagem com
no máximo 400 g e com colher medida.

GRAMA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001600002 Gelatina dietética embalagem com 12 a 14 gramas sabores uva, morango, limão, cereja, abacaxi. PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001600003 Geléia dietética sabores uva, morango, maçã, pêssego, laranja, sachê com 15 a 20 g sache 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001600004 Pó para pudim dietético embalagem com 25 a 30 gramas, sabor coco, baunilha, morango e chocolate. PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001600005  Suplemento nutricional calórico protéico, 100% de proteína animal, proteínas entre 15 e 30%, em pó, rico

em vitaminas e minerais, com adição de prebióticos, isento de glúten e sacarose,para uso adulto e
geriátrico, sabor baunilha. Embalagem com no máximo 500 g.

GRAMA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001600006 Suplemento nutricional calórico protéico, 100% de proteína animal, proteínas entre 15 e 30%, em pó, rico
em vitaminas e minerais, com adição de prebióticos, isento de glúten e sacarose, para uso adulto e

GRAMA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
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geriátrico, sabor morango. Embalagem com no máximo 500 g.

001600007 Suplemento nutricional calórico protéico, 100% de proteína animal, proteínas entre 15 e 30%, em pó, rico
em vitaminas e minerais, com adição de prebióticos, isento de glúten e sacarose, para uso adulto e
geriátrico, sabor chocolate. Embalagem com no máximo 500 g.

GRAMA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001600008 Suplemento nutricional líquido para uso oral, hipercalórico (aproximadamente 1,5 kcal/mL) proteínas entre
10 e 17%, carboidratos entre 45 e 65% e lipídios entre 20 e 40%, com no mínimo 3 sabores, sendo um
deles chocolate. Isento de fibras. Embalagem com no máximo 250 mL.

cal 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001600009  Suplemento nutricional calórico protéico em pó (100% de proteína animal), proteínas entre 15 e 35%, rico
em vitaminas e minerais, isento de glúten e sacarose, com adição de prebióticos,sem sabor, para uso
adulto e geriátrico, embalagem com 450 g aproximadamente.

GRAMA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001600010 Módulo para suplementação de fibras, para uso oral ou enteral sem adição de sabor, contendo entre 35 e
45% de fibra insolúvel e 55 e 65% de fibras solúveis. Isento de sacarose, lactose e glúten. Embalagem de
no máximo 400 g e com colher medida.

GRAMA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001600011 Módulo para suplementação de glutamina, sem adição de sabor, em sachê com no máximo 7 g GRAMA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001600012 Módulo para suplementação de minerais, sem adição de sabor, em sachê com no máximo 10 g GRAMA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001600013 Módulo para suplementação de fibras exclusivamente prebióticas, isento de lactose, sacarose e glúten,

para uso oral ou enteral, sem adição de sabor, sache contendo de 5 a 7g.
GRAMA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001600014 Espessante instantâneo para alimentos líquidos e semi-sólidos frios ou quentes, sem sabor, isento de
lactose, sacarose, traços de leite e glúten. Embalagem de no máximo 400g e com colher medida.

GRAMA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001600019 Suplemento nutricional líquido para diabéticos, com fibras, com no mínimo 45% do total de fibras como
solúvel, isento de sacarose, com diversos sabores. Embalagem de máximo 250 mL.

cal 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001600020 Complemento nutricional líquido para cicatrização, com pelo menos dois sabores de comprovada
aceitação via oral, hiperprotéico, contendo exclusivamente proteína de origem animal. Em 500 kcal deverá
fornecer no mínimo os teores de vitaminas que se seguem: vitamina C - 100 mg; vitamina E - 10 mg e
conter obrigatoriamente vitamina A, arginina (de adição), cobre, selênio, zinco e manganês. Com no
mínimo 3 sabores. Embalagem de no máximo 250 mL .

cal 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001600021 Suplemento nutricional calórico protéico, em pó, rico em vitaminas e minerais, isento de glúten e
sacarose, para uso infantil e adulto, sabor baunilha, embalagem com aproximadamente 450 g .

cal 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001600022 Módulo exclusivo de probióticos, apresentando no mínimo 3 diferentes cepas, num total de pelo menos 4
bilhões de bactérias por sachê, isento de lactose, sacarose e glúten, sem adição de sabor, sachê com no
máximo 10 g.

GRAMA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001600023 Suplemento nutricional líquido, para uso oral, nutricionalmente completo, enriquecido com EPA, com mix
de fibras solúveis e insolúveis, contendo ingredientes antioxidantes (beta caroteno, vitamina C, selênio,
manganês e zinco), hipercalórico (no mínimo 1,2 kcal/mL) hiperprotéico (acima de 20% do VET)
embalagem com no máximo 250 mL e pelo menos 3 opções de sabor.

cal 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001600024 Módulo para suplementação de fibra solúvel, contendo goma guar,isento de sacarose, lactose e glúten GRAMA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
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para uso oral ou enteral, com adição de prebióticos, sem adição de sabor, sachê com no máximo 5g.

001600025 Suplemento nutricional líquido para uso oral, hipercalórico, contendo entre 1,5 e 2,0 kcal/ mL,
hiperprotéico, contendo entre 20 e 30% de proteínas, com diversos sabores. Embalagem de no máximo
250 mL e pelo menos 3 opções de sabor.

cal 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001600029 Módulo para suplementação de proteínas a base de proteína hidrolizada do soro do leite, sem adição de
sabor, contendo no mínimo 80% de proteína, embalagem no máximo 400 g.

GRAMA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001600030 Mistura para preparo de bebida a base de proteína, carboidrato, lipídio,vitaminas e minerais.
Normocalórica.distribuição calórica: carboidratos:60%(100% maltodextrina);lipídeos 26% (62% óleo de
canola,36% óleo de girassol e 2% de lecitina de soja);proteínas 14% (40%) de concentrado de soro de
leite 30% de caseinato de cálcio e 30% de proteína de soja).atinge 100% da idr de vitaminas e minerais
em 1389 ml. Isenta de glúten, sacarose e colesterol. Apresentação: lata com 300g. Sabor baunilha.

LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001600031 Mistura para preparo de bebida a base de proteína,carboidrato, lipídio, vitaminas e minerais.
Normocalórica. Distribuição calórica: carboidratos: 60% (100% maltodextrina);lipídeos 26% (49% óleo de
canola, 49% óleo de girassol e 2% de lecitina de soja);proteínas 14% (71,4% de proteína de soja e 28,6%
de proteína de arroz). Atinge 100% da idr de vitaminas e minerais em 1471 ml. Isenta de lactose, glúten,
sacarose e colesterol. Apresentação: lata com 300g. Sabor: baunilha.

LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001600032 Mix de fibras alimentares em pó, composto por inulina, fruto oligossacarideo, polissacarídeo de soja e
celulose. Em 5 gramas do produto deve conter 4,5g de fibra alimentar. Apresentação: lata de 260 g.

LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001600036 Suplemento nutricional líquido, para uso oral, hipercalórico, com no mínimo 2,0 cal/ml, isento de lactose e
sacarose, com diversos sabores, embaagem entre 120 e 200 ml.

cal 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001600037 Suplemento nutricional calórico, em pó, sem sabor, rico em vitaminas e minerais, isento de gluten e
sacarose, embalagem 400 g aproximadamente.

GRAMA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001600038 Módulo exclusivo de probióticos, apresentando no mínimo 3 diferentes cepas, num total de pelo menos 4
bilhões de bactérias, isento de lactose, sacarose e glúten, sem adição de sabor, sachê com no máximo
10 g.

GRAMA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001619001 Fórmula dietética para prematuros ou recém nascidos de baixo peso com teor de proteína do soro maior
do que caseína, sendo a fonte de carboidratos lactose e maltodextrina, com triglicerídeos de cadeia média
e ácidos graxos essenciais de óleos vegetais e gordura láctea contendo LCPUFAS (DHA e ARA),
vitaminas e minerais atendendo ao Codex Alimentárius e  RDC/ANVISA 43 e 45/2011. Embalagem com
no máximo 450 g.

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001619002 Fórmula dietética isenta de lactose e sacarose, a base de caseína e/ou proteína do soro do leite,
maltodextrina, gordura vegetal, de baixa osmolaridade, vitaminas e sais minerais atendendo ao Codex
Alimentárius e RDC/ANVISA 43, 44 e 45/2011. Embalagem com no máximo 450 g.

LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001619003  Fórmula dietética pediatrica isenta de lactose e sacarose, a base de proteína isolada de soja,
maltodextrina e gordura vegetal, vitaminas e minerais atendendo ao Codex Alimentarius e RDC/ANVISA
43, 44 e 45/2011. 

grama 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001619004 Fórmula dietética pediátrica semi-elementar, com no mínimo 70% de peptídeos de caseína ou proteína do
soro do leite, contendo TCM e ácidos graxos essenciais de óleos vegetais e/ou gordura láctea, polímeros
de glicose, isoosmolar (no máximo 350 mosm/l), isento de lactose e sacarose, vitaminas e minerias
atendendo ao Codex Alimentarius e RDC/ANVISA 43, 44 e 45/2011. Embalagem com no máximo 450 g.

LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001619005 Complemento nutricional para dieta de prematuros composto de proteínas hipoalergênicas, maltodextrina
e sais minerais, sachê com no máximo 10g.

GRAMA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001619006  Fórmula dietética pediátrica elementar para uso oral e enteral, com 100% de aminoácidos livres,
contendo TCM e ácidos graxos essenciais, isoosmolar, isenta de lactose e sacarose, com vitaminas e

LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
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minerais atendendo ao Codex Alimentarius e RDC/ANVISA 43, 44 e 45/2011. Embalagem com no
máximo 400 g.

001619009 Fórmula dietética infantil isenta de valina, leucina e isoleucina, indicada para crianças com desordem no
metabolismo destes aminoácidos, para crianças acima de 1 ano. Embalagem com 500 gramas.

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001619010  Alimento nutricionalmente completo, elementar, para uso oral ou enteral para crianças a partir de 3 anos,
contendo 1 kcal/mL, para alergia alimentar e/ou síndrome de má absorção, composta de 100% de
aminoácidos livres, contendo triglicerídeos de cadeia média e ácidos graxos essenciais, isenta de lactose
e sacarose com vitaminas e minerais, atendendo a Resolução ANVISA 499/99. Embalagem de
aproximadamente 400g.

GRAMA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001627001 Placa de sinalizacao PECA 104 Sinalização, controle e alarme ativo
001627002 Placa de poliformio 2,00 mm PECA 104 Sinalização, controle e alarme ativo
001627003 Placa de poliformio 4,00 mm (1 x 2 m) PECA 104 Sinalização, controle e alarme ativo
001627004 Placa de poliformio 5,00 mm (1 x 2 m) PECA 104 Sinalização, controle e alarme ativo
001627007 Placa em acrílico. PECA 104 Sinalização, controle e alarme ativo
001627008 Placa de identificação de veículos em metal PECA 104 Sinalização, controle e alarme ativo

001627031 Placa para fachada PECA 104 Sinalização, controle e alarme ativo
001627032 Placa para porta em PS 2mm PECA 104 Sinalização, controle e alarme ativo
001627033 Placa transversal para calçada PECA 104 Sinalização, controle e alarme ativo
001643001 Cone de borracha ou pvc para sinalização de trânsito PECA 104 Sinalização, controle e alarme ativo
001643003 CONE DE BORRACHA OU PVC COMPOSTO DE 05 CONES DE 75 CM DE ALTURA COM

SINALIZADOR VISUAL
CONJUNTO 104 Sinalização, controle e alarme ativo

001678001 Disjuntor tipo quicklag monofásico 15 amperes PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001678002 Disjuntor tipo quicklag monofásico 20 amperes PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001678003 Disjuntor tipo quicklag monofásico 25 amperes PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001678004 Disjuntor tipo quicklag monofásico 30 amperes PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001678005 Disjuntor tipo quicklag monofásico 35 amperes PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001678006 DISJUNTOR TIPO QUICKLAG BIFÁSICO 10 AMPERES PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001678007 Disjuntor tipo Quicklag bifásico. PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001678008 Disjuntor tipo quicklag  bifásico 30 amperes PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001678009 Disjuntor tipo quicklag trifásico 40 amperes PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001678010 Disjuntor tipo quicklag trifásico 50 amperes PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001678011 Disjuntor tipo quicklag trifásico 90 amperes PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001678012 Disjuntor tipo quicklag trifásico 150 amperes PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo
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001678013 Disjuntor tipo quicklag trifásico 30 amperes PECA 86 Transmissão e Distribuição de

Energia Elétrica
ativo

001678014 Disjuntor tipo quicklag trifásico 100 amperes PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001678017 Disjuntor tipo quicklag trifásico 125 amperes PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001678018 Disjuntor tipo quicklag monofásico TQC 010 A PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001678019 Disjuntor tipo quicklag monofásico, 40 amperes PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001686001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO CA TRIFASICO PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001694001 Bateria seca para marca passo 9 volts. PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo
001694002 Bateria seca para controle remoto 9 volts PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo
001694006 Bateria seca recarregável PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo
001694008 BATERIA SECA ESPECIAL PARA LANTERNA,DE 06 VOLTS PECA 86 Transmissão e Distribuição de

Energia Elétrica
ativo

001694014 Bateria seca newmax modelo fnc p/nobreak PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo
001694020 Bateria de litio não recarregável de 12 volts, 7.5 amp/hora. PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo
001694021 Bateria 3v lithium para lanterna/material de reposicao PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo
001694022 Bateria seca alcalina 9v,mod.6 lr 61 PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo
001694023 Bateria recarregavel de niquel-metal hidreto tamanho aa, amperagem 2100mah ou maior PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo
001694024 BATERIA SECA PARA NO BREAK MODELO M140 FD PECA 86 Transmissão e Distribuição de

Energia Elétrica
ativo

001694027 BATERIA ESPECÍFICA PARA ALARME DE 6V E 12AMPERES PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001694035 Bateria estacionária compátivel com a marca Delphi DF 500 -12V/40AH / bateria seca PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo
001694036 Bateria estacionária para estação repetidora de radiocomunicação PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo
001694046 Bateria seca 6v/8,5 ah para storage. PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo
001694048 Bateria de íon de lítio, recarregável, 11.1V, 4400 mAh,compatível com monitor multiparâmetros Bionet,

modelo BM5
PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo

001708001 Bateria de acumulador de 12 Volts PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo
001708003 Bateria de acumulador de 9 volts PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo
001708008 Bateria de acumulador com 12 voltz, 150 amperes PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo
001708015 Bateria de acumulador selada com chumbo (acida) 12v 35ah PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo
001708016 Bateria 12 bolts - 200 amperes, compativel com gerador de energia eletrica. PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo
001708020 Bateria de acumulador gel 18 AH/12V PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos

e Eletrônicos
ativo

001708027 Bateria 12 volts, 2.3ah, com as seguintes dimensões (c 178 x l 35 x a 67 mm), terminal faz. PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo (bloqueado)
001708028 Bateria 8 volts, 3.2ah, com as seguintes dimensões (c 132 x l 35 x 67 mm), terminal faz. PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo
001708029 Bateria externa para no break com 5 horas de autonomia. PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo
001708030 Bateria selada vrla - 12v / 18ah. PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo

001708034 Bateria de chumbo ácido regulada por válvula (VRLA) PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo
001716001 Pilha seca não recarregável alcalina tamanho grande 1,5 Volts. PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo
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001716002 Pilha seca não recarregável alcalina tamanho médio 1,5 volts. PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo
001716003 Pilha seca não recarregável alcalina tamanho pequeno (AA) 1,5 Volts PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo
001716004 Pilha seca não recarregável simples, pequena, 1,5 volts.

Sem requisição desde 06/2011.

PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo (bloqueado)

001716006 Pilha seca não recarregável alcalina tamanho pequeno (tipo palito) 1,5 volts. PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo
001716008 Pilha seca não recarregável alcalina, 12 volts (ref.a23),p/controle de painel eletrônico

Sem movimentação no SCCD.

PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo (bloqueado)

001716010 Pilha seca não recarregável alcalina tam. pequeno AA, embalagem c/04 unidades PACOTE 101 Geração de Energia Elétrica ativo
001716011 Pilha seca não recarregável para termômetro digital modelo LR 44 PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo
001716013 Pilha seca não recarregável alcalina, tipo aaa mx22400b2, lr03, 1,5 v PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo
001716020 Pilha seca não recarregável de litio 3V modelo CR2032 PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo
001716024 Pilha seca não recarregável, para termometro digital, modelo LR 41. PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo
001716025 Pilha seca nao recarregavel tipo "c" 1,2v - 2500 mah PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo
001724001 Fio elétrico de cobre bicolor 2 x 0,75 mm METRO 86 Transmissão e Distribuição de

Energia Elétrica
ativo

001732001 Fio elétrico de cobre flexível trancado 1,0mm (rolo de 100 metros) ROLO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001732002 Fio elétrico de cobre flexível trançado 1,5mm (rolo de 100 metros). ROLO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001732003 Fio elétrico de cobre flexível espessura de 4mm. METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001732004 Fio elétrico de cobre flexível, espessura 2,5mm. METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001732005 Fio elétrico de cobre flexível espessura de 6mm. METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001732006 Fio eletrico de cobre flexivel paralelo, 2 x 1,5 mm. METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001732009 FIO ELÉTRICO DE COBRE FLEXÍVEL CCI - 1 PAR METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001732012 Fio elétrico de cobre flexível paralelo, 2 x 2,5 mm. METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001732013 Fio elétrico de cobre flexível paralelo, 2,5 mm. METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001732014 Fio elétrico de cobre flexivel paralelo, 4,0 mm METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001732017 Fio elétrico de cobre flexível espessura 1,5mm. METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001732018 Fio elétrico de cobre flexível espessura 1,00 mm. METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001732019 Fio elétrico de cobre flexível CCI 2 pares.        METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001732021 Fio elétrico de cobre flexível 10mm, cor preta METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001732022 Fio elétrico de cobre flexível 10mm, cor azul METRO 86 Transmissão e Distribuição de ativo
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Energia Elétrica

001732024 FIO ELETRICO DE COBRE FLEXIVEL 4.00MM ESPESSURA, EM ROLO DE 150 METROS ROLO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001732025 FIO ELETRICO DE COBRE FLEXIVEL 6.00 MM DE ESPESSURA, EM ROLO DE 150 METROS ROLO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001732026 Fio elétrico de cobre flexível 10 mm espessura, em rolo de 100 metros ROLO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001732029 Fio elétrico de cobre flexÍvel 2.5mm azul ROLO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001732030 Fio elétrico de cobre flexível 2.5mm, preto ROLO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001732038 Fio cobre flexível 1,5mm amarelo METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001740001 Cabo elétrico tipo par de cobre trancado flexível com 8 vias 100 hms cat. 5 METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001740002 Cabo elétrico tipo par de cobre trançado frexível 2x1,5 mm METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001740003 Cabo elétrico tipo par de cobre trancado flexível 2x2,5mm. METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001740005 Cabo elétrico tipo par de cobre trancado frexivel,2 x  1,0 mm ROLO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001759001 FIO DE COBRE RIGIDO  1,5MM METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001759002 FIO DE COBRE RIGIDO  2,5MM METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001759003 FIO DE COBRE RIGIDO  4,0MM METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001759004 Fio de cobre rígido 6,0mm ROLO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001759005 Fio de cobre rígido 10,0mm METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001759006 FIO DE COBRE RÍGIDO 4,0 MM, ROLO COM 100 METROS ROLO 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

001759007 Fio de cobre rígido 6,0mm (em metro). METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001759008 Fio de cobre rigido 4,00mm 750v. METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001759009 FIO DE COBRE RÍGIDO MEDINDO, 2,5 MM ROLO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001759017 Fio de cobre rigido 10mm preto METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001759018 Fio de cobre rígido 10mm azul METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001767001 Extensão elétrica 2 x 1,5 - 5 metros PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

001767004 EXTENSÃO ELÉTRICA MEDINDO 3 METROS     PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos ativo
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001767005 EXTENSÃO ELÉTRICA, MEDINDO 10 METROS PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

001767006 Extensão elétrica medindo 20 metros. PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001767009 Extensão elétrica cabo pp c/ 5 metros e 3 saídas. METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001767013 Extensão elétrica medindo 05 metros com 03 tomadas. PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001767015 Cabo VGA blindado PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001767019 Cabo HDMI, extensão com 3 metros. PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001783006 CABO ELÉTRICO DE COBRE ISOLADO 1000V, COR PRETA NAX 25MM2 PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001783013 Cabo de cobre 10 mm, isolado em pvc, 450/750 v, flexível cor preta, unidade: metro metro 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001783014 Cabo de cobre 10mm, isolado em pvc, 450/750 v, flexível cor azul PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001783015 Cabo de cobre 10mm, isolado em pvc, 450/750 v, flexível cor verde PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001783016 CABO DE COBRE 25MM, ISOLADO EM PVC, 450/750 V, FLEXIVEL COR PRETA PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001783017 CABO DE COBRE 25MM, ISOLADO EM PVC, 450/750 V, FLEXIVEL COR AZUL PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001783018 CABO DE COBRE 25MM, ISOLADO EM PVC, 450/750 V, FLEXIVEL COR VERDE PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001791007 CABO ELÉTRICO ELETRÔNICO MODELO UTP 24 AWG 4 P (EM METRO) METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001791015 Cabo elétrico eletrônico cci 50 x 1 par METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001791016 Cabo eletrico eletronico pp 4x 10mm2. METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001791019 Cabo elétrico eletrônico PB 3 x 1,5mm PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001791020 Cabo coaxial RGC-213 metro 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001791021 genérico (1791) metro
cabo ci 20 pares

METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001791028 Cabo elétrico flexível 2,5 mm (1 x 2,5 mm) METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001791029 Cabo elétrico flexivel med. 6,0 mm (1 x 6,0 mm) METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001791030 Cabo elétrico eletrônico flexivel med. 4,0 mm (1 x 4,0 mm) METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001791032 Cabo elétrico eletrônico modelo pp 2 x 1,50 mm. PECA 86 Transmissão e Distribuição de ativo
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Energia Elétrica

001791035 Cabo eletrico eletronico flexivel med.10.0 mm (1x10,0mm) PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001791041 Cabo modelo blindado, malha transada tipo 50 ohms bitola 2x24 awg, modelo santo angelo ou
equivalente

METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001791047 Cabo elétrico eletrônico, flexível 1,5mm preto. METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001791053 Cabo eletrico eletronico flexivel 2,5mm verde METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001791057 Cabo eletrico eletronico flexivel 2,5mm vermelho. METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001791065 Cabo elétrico eletrônico cabo de fibra óptica PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001791070 CABO ELETRICO ELETRONICO
COAXIAL RGC 213 KMP

METRO 66 Prestação de Serviços de: ativo

001791083 Cabo elétrico PP 2x2,5mm (instaç eletr) METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001791084 Cabo elétrico eletrônico medindo 2 x 1,00 mm PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001791088 Cabo fibra óptica vidro cristalizado,silicone autoclavável fibra óptica "dupla saída-bifurcado em y"
2,20mts/4,5mm x 4,5mm.

PECA 66 Prestação de Serviços de: ativo

001791089 Cabo coaxial para antena interna de tv - uhf / vhf. PECA 66 Prestação de Serviços de: ativo
001791090 Cabo de conversor de rca para s-video 4 (quatro) pinos. PECA 66 Prestação de Serviços de: ativo
001791091 Cabo tres rca x tres rca. PECA 66 Prestação de Serviços de: ativo
001791116 Cabo eletrico eletronico flexivel 4mm, azul. metro 86 Transmissão e Distribuição de

Energia Elétrica
ativo

001791122 Cabo de extensão USB 2.0 1,8M PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001791128 Cabo eletrico eletronico flexivel, 4mm. METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001791133 Cabo bifilar 4x1,5mm2 (em metros) METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001791139 Cabo elétrico eletrônico com tomada PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001791162 Cabo elétrico eletrônico CCI 2P PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001791163 Cabo elétrico eletrônico multi-lan U/UTP 24AWGX4P CAT.5E CM PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001821001 Camisa para lampião (liquinho) de tela de amianto PECA 33 Iluminação ativo
001856025 Luminária modelos diversos com coluna flexível, med.Aproximadamente 1.50m altura. PECA 33 Iluminação ativo
001864001 Reator convencional, 1 X 40 W, 220V PECA 33 Iluminação ativo
001864002 Reator convencional, 1 X 20 W, 220V PECA 33 Iluminação ativo
001864003 Reator partida rápida, 2 x 20w, 220v PECA 33 Iluminação ativo
001864005 Reator para lâmpada vapor de sódio, 400 w, 220 v. PECA 33 Iluminação ativo
001864006 Reator ara lampada vapor mercurio, 400w, 220v.. PECA 33 Iluminação ativo
001864007 REATOR PARTIDA RÁPIDA, 1 X20W, 220V PECA 33 Iluminação ativo
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001864008 REATOR PARTIDA RÁPIDA, 1 X40W, 200V PECA 33 Iluminação ativo
001864009 REATOR PARTIDA RÁPIDA, 2X65 W, 220 V PECA 33 Iluminação ativo
001864011 Reator partida rápida, 2 x 40w, 220v. PECA 33 Iluminação ativo
001864013 Reator convencional 40 x 220w PECA 33 Iluminação ativo
001864014 Reator duplo partida rápida, 20 watts. PECA 33 Iluminação ativo
001864016 Reator partida rápida, 1x110 w, 220 volts PECA 33 Iluminação ativo
001864017 REATOR CONVENCIONAL 20 X 220 WATTS PECA 33 Iluminação ativo
001864019 Reator eletrônico partida rápida 2 x 32 watts, 200 volts. PECA 33 Iluminação ativo
001864020 REATOR PARTIDA RÁPIDA, 2 X 20 W PECA 33 Iluminação ativo
001864023 Reator eletrônico, partida rápida 2x36 - 40 watts, 220 volts PECA 33 Iluminação ativo
001864025 Reator eletrônico partida rápida 1 x 18/20w - 220v PECA 33 Iluminação ativo
001864026 Reator referencia ho 1x110 w PECA 33 Iluminação ativo
001864029 Reator eletrônico 2 x 36/40 w, bivolt. PECA 33 Iluminação ativo
001864031 Reator eletrônico partida rápida 2 x 40W PECA 33 Iluminação ativo
001864032 Reator eletrônico partida rápida 2 x 20 w, 220 volts PECA 33 Iluminação ativo
001864033 Reator eletrônico partida rápida 1 x 40 w PECA 33 Iluminação ativo
001864034 REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 1 X 20 W PECA 33 Iluminação ativo
001864035 Reator para lâmpada a vapor de sódio 250 w,220 volts. PECA 33 Iluminação ativo
001864037 Reator de partida rápida 2 x 16 w, 220 v PECA 33 Iluminação ativo
001864041 Reator para lâmpada a vapor de mercúrio, 250 watts. PECA 33 Iluminação ativo
001864047 Reator para lâmpada fluorescente 2x20w. PECA 33 Iluminação ativo
001864056 Reator eletrônico  para lâmpada fluorescente tubular - 2x14W

Fator de potencia >0.99; tensão de alimentação de 100 ate 242V sem alteração do fluxo luminoso;
potencia máxima de 32W; distorção harmônica total=10%; freqüência de operação da lâmpada: 35 kHz;
fator de fluxo: 1,0; fator de eficácia: 3,10; vida mediana: 50.000 horas; atende as normas de desempenho:
NBR 14418; atende as normas de segurança: NBR 14417.-Garantia de 2 anos.

PECA 33 Iluminação ativo

001864088 Reator eletrônico  para lâmpada fluorescente tubular - 1x14W
Fator de potencia >0.99; tensão de alimentação de 100 ate 242V sem alteração do fluxo luminoso;
potencia máxima de 17W; distorção harmônica total=10%; freqüência de operação da lâmpada: 35 kHz;
fator de fluxo: 1,0; fator de eficácia: 5,90; vida mediana: 50.000 horas; atende as normas de desempenho:
NBR 14418; atende as normas de segurança: NBR 14417.
-Garantia de 2 anos.

PECA 33 Iluminação ativo

001864089 Reator eletrônico  para lâmpada fluorescente tubular - 1x28W
Fator de potencia >0.99; tensão de alimentação de 100 ate 242V sem alteração do fluxo luminoso;
potencia máxima de 32W; distorção harmônica total=10%; freqüência de operação da lâmpada: 35 kHz;
fator de fluxo: 1,0; fator de eficácia: 3,10; vida mediana: 50.000 horas; atende as normas de desempenho:
NBR 14418; atende as normas de segurança: NBR 14417.-Garantia de 2 anos.

PECA 33 Iluminação ativo

001864090 Reator eletrônico  para lâmpada fluorescente tubular - 2x28W
Fator de potencia >0.99; tensão de alimentação de 100 ate 242V sem alteração do fluxo luminoso;
potencia máxima de 62W; distorção harmônica total=10%; freqüência de operação da lâmpada: 35 kHz;
fator de fluxo: 1,0; fator de eficácia: 1,60; vida mediana: 50.000 horas; atende as normas de desempenho:
NBR 14418; atende as normas de segurança: NBR 14417.-Garantia de 2 anos.

PECA 33 Iluminação ativo

001880001 Start para lâmpada fluorescente, 20 watts. PECA 33 Iluminação ativo
001880002 Start para lâmpada fluorescente, 40 watts PECA 33 Iluminação ativo
001899001 Suporte para lâmpada fluorescente PECA 33 Iluminação ativo
001902004 Lampada eletrica a vapor de mercurio,400 w,220 v. PECA 33 Iluminação ativo
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001902006 Lâmpada elétrica, luz mista, base e-27, 250 watts   PECA 33 Iluminação ativo
001902007 Lampada eletrica luz mista,500 watts,220 volts PECA 33 Iluminação ativo
001902009 Lâmpada elétrica incandescente, para câmara escura,15 watts. PECA 33 Iluminação ativo
001902010 LÂMPADA ELÉTRICA INCANDESCENTE, MINI-SPOT, 60 WATTS,220 VOLTS PECA 33 Iluminação ativo (bloqueado)
001902011 Lâmpada incandescente, base E-27, 40w, 220v. PECA 33 Iluminação ativo
001902012 LÂMPADA ELÉTRICA INCANDESCENTE, BASE E-27, 150 WATTS, 220 VOLTS PECA 33 Iluminação ativo (bloqueado)
001902013 LÂMPADA ELÉTRICA INCANDESCENTE, BASE E-27, 25 WATTS, 220 VOLTS PECA 33 Iluminação ativo (bloqueado)
001902014 Lâmpada elétrica incandescente leitosa, base  e - 27, 60 watts, 220 volts PECA 33 Iluminação ativo
001902015 Lâmpada elétrica incandescente,vela balão,60 watts, 220 volts. PECA 33 Iluminação ativo
001902017 Lâmpada elétrica fluorescente, cor azul, de 20 Watts, 220 Volts PECA 33 Iluminação ativo
001902018 Lâmpada elétrica fluorescente, 15 watts, 220 volts PECA 33 Iluminação ativo
001902019 Lâmpada fluorescente, luz do dia, 20 watts, compatível com reator de partida rápida e convencional, com

220 volts.
PECA 33 Iluminação ativo

001902020 Lâmpada elétrica fluorescente, 32 watts (formato tubular , fina, medindo aproximadamente 1,20m de
comprimento), com índice de  reprodução de cor igual a 85% , 220 volts.

PECA 33 Iluminação ativo

001902021 Lâmpada fluorescente, luz do dia, 40 watts, compatível com reator de partida rápida e convencional,
compatível com rede de 220 volts.

PECA 33 Iluminação ativo

001902024 Lâmpada elétrica fluorescente, 30 watts, 220 volts PECA 33 Iluminação ativo
001902025 Lâmpada elétrica/ eletrônica, fluorescente, compacta, base e-27, de 9 watts, 220 volts; luz do dia/ branca. PECA 33 Iluminação ativo
001902026 Lâmpada elétrica incandescente, base e-27, 200 watts, 220 volts PECA 33 Iluminação ativo
001902028 Lâmpada elétrica incandescente, base e-27 54/ 60 watts, 220 volts PECA 33 Iluminação ativo
001902030 Lâmpada elétrica luz mista, base e-27, 160 watts, 220 volts. PECA 33 Iluminação ativo
001902031 Lampada eletrica fluorescente, 110 watts , 220 volts,formato tubular, medindo 2,40 metros de

comprimento
PECA 33 Iluminação ativo

001902032 Lâmpada elétrica halogena para retoprojetor PECA 33 Iluminação ativo
001902033 LÂMPADA ELÉTRICA HALÓGENA PARA PROJETOR DE SLIDES PECA 33 Iluminação ativo
001902034 Lâmpada elétrica incandescente 100 watts PECA 33 Iluminação ativo
001902036 Lâmpada elétrica luz mista, base e-40, 250 watts, 220 volts PECA 33 Iluminação ativo
001902040 Lâmpada elétrica fluorescente 16 watts, 220 volts PECA 33 Iluminação ativo
001902041 Lâmpada elétrica/ eletrônica, fluorescente, compacta, base E-27, de 25 watts, 220 volts; (luz do dia/

branca)
PECA 33 Iluminação ativo

001902042 Lâmpada elétrica para farol 12 volts (DIODO). PECA 33 Iluminação ativo
001902050 Lâmpada elétrica halogena 500w 220volts PECA 33 Iluminação ativo
001902052 Lâmpada elétrica incandescente, base E-27 150 watts, 220 volts PECA 33 Iluminação ativo
001902058 Lâmpada elétrica incandescente colorida - 220v 15w PECA 33 Iluminação ativo (bloqueado)
001902060 Lâmpada elétrica incandescente, vermelha, 20 watts PECA 33 Iluminação ativo (bloqueado)
001902061 LAMPADA ELETRICA HALOGENA DE 300  WATTS PECA 33 Iluminação ativo
001902064 LÂMPADA ELÉTRICA ELETRÔNICA, FLUORESCENTE, COMPACTA, E-27, 20 WATTS, 220 V PECA 33 Iluminação ativo (bloqueado)
001902065 Lâmpada elétrica fluorescente de 26 watts PECA 33 Iluminação ativo
001902066 Lâmpada elétrica/eletrônica, fluorescente, compacta, base E-27, de 45 watts, 220 volts; (luz do

dia/branca)
PECA 33 Iluminação ativo

001902068 LÂMPADA ELÉTRICA/ ELETRÔNICA, FLUORESCENTE, COMPACTA, BASE E-27, DE 11 WATTS, 220
VOLTS; (LUZ DO DIA/ BRANCA)

PECA 33 Iluminação ativo (bloqueado)

001902069 Lâmpada elétrica/eletrônica, fluorescente, compacta, base E-27; de 45 watts, 220 volts; luz amarela PECA 33 Iluminação ativo
001902070 Lâmpada elétrica eletrônica compacta, 23 watts, 240 volts. PECA 33 Iluminação ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 70 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
001902073 Lâmpada elétrica para projetor de filmes PECA 33 Iluminação ativo
001902074 Lampada elétrica a vapor de sódio, 250 w, 220 volts. PECA 33 Iluminação ativo
001902083 Lâmpada para fogão / geladeira - pa 45/ e27 - clara 220volts. PECA 33 Iluminação ativo
001902094 Lâmpada elétrica incandescente translúcida, base e-27,25 watts,format.vela PECA 33 Iluminação ativo
001902095 Lâmpada compacta 12w / 220v. PECA 33 Iluminação ativo
001902096 Lâmpada elétrica compacta 13watts, 220 volts PECA 33 Iluminação ativo
001902098 Lâmpada elétrica compacta 20 watts, 220 volts PECA 33 Iluminação ativo
001902099 Lâmpada elétrica compacta 15 watts, 220 volts. PECA 33 Iluminação ativo
001902100 Lampada vapor metalica, branca, 150 wts. PECA 33 Iluminação ativo
001902102 Lâmpada elétrica 6,3 V 150 MA, compatível GE 46 PECA 33 Iluminação ativo
001902103 Lâmpada elétrica para lanterna, potência PR 13 4,8 V, 05A PECA 33 Iluminação ativo
001902110 Lâmpada elétrica bolinha lustre 220X40W PECA 33 Iluminação ativo
001902118 Lâmpada elétrica econômica 24 watts, 220 volts. PECA 33 Iluminação ativo
001902119 Lâmpada elétrica fluorescente compacta, 2 pinos, 9W PECA 33 Iluminação ativo
001902124 Lâmpada elétrica incandescente de 40w PECA 33 Iluminação ativo
001902128  Lâmpada fluorescente super 84 - 32 watts PECA 33 Iluminação ativo
001902130 Lâmpada elétrica para luminária de emergência de 8 Watts PECA 33 Iluminação ativo
001902139 Lâmpada halógena 22, 8V, 80W compatível com foco cirúrgico fixo da marca Maquet modelo Blueline

8080 CT.
PECA 33 Iluminação ativo

001902158 Lâmpada elétrica eletrônica/fluorescente, compacta, entre 30 e 35 watts, 220 v. PECA 33 Iluminação ativo
001902172 Lâmpada fluorescente compacta 15w

Fluxo luminoso de 933 lumens; rosca E-27; potencia nominal 15W; fator de potencia maior que 0,5;
220v/60hz; temperatura de cor de 6.400 K; vida mediana de 8.000 horas; reator de partida incorporado a
base e partida rápida; com selo procel/Inmetro; atender especificações contidas nas tabelas "tabela de
consumo/eficiência energética"  do PBE.
-garantia de um ano contra defeitos de fabricação.

PECA 33 Iluminação ativo

001902173 Lâmpada elétrica, capacidade de 11w. PECA 33 Iluminação ativo
001902196 Lâmpada elétrica econômica 25w. PECA 33 Iluminação ativo
001902226 Lâmpada fluorescente compacta 25W.

Fluxo luminoso de 1.435 lumens; rosca E-27; potencia nominal 25W; fator de potencia maior que 0,5;
220v/60hz; temperatura de cor de 6.400 K; vida mediana de 8.000 horas; reator de partida incorporado a
base e partida rápida; com selo procel/Inmetro; atender especificações contidas nas tabelas "tabela de
consumo/eficiência energética"  do PBE.
-garantia de um ano contra defeitos de fabricação.

PECA 33 Iluminação ativo

001902235 Lâmpada elétrica fluorescente ho 110w, 220volts. PECA 33 Iluminação ativo
001902237 Lampada eletrica,eletronica branca 25W,220V,50-60Hz,base E 27 PECA 33 Iluminação ativo
001902257 Lâmpada compatível com projetor Epson Powerlite 77C, durabilidade de aproximadamente 3.000 horas,

id da lâmpada V13H010L41, potência 170 w e tipo uhe.
PECA 33 Iluminação ativo

001902262 Lâmpada elétrica fluorescente, 36 watts, 220 volts PECA 33 Iluminação ativo
001902273 Lâmpada Fluorescente tubular de 14W

Fluxo luminoso: 1.350 lumens; índice de reprodução de cores: 85%; temperatura de cor: 4.000 K; vida
mediana de: 20.000 horas; base: G5.-Garantia de um ano.

PECA 33 Iluminação ativo

001902274 Lâmpada Fluorescente tubular de 28W
Fluxo luminoso: 2.700 lumens; índice de reprodução de cores: 85%; temperatura de cor: 4.000 K; vida
mediana de: 20.000 horas; base: G5.-Garantia de um ano.

PECA 33 Iluminação ativo

001910001 Calha metálica para lâmpada 2 x 40 watts PECA 33 Iluminação ativo
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001910002 Calha metálica para lâmpada fluorescente de 2x20 w PECA 33 Iluminação ativo
001945001 Triglicerídeos de cadeia média com ácidos graxos essenciais, para uso oral e enteral. PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
001945006 Alimento nutricionalmente completo polimérico, líquido, para uso oral e enteral, para patologias

respiratórias, hiperlipídico, contendo entre 40 e 60% de lipídios, distribuídos entre ácidos graxos
essenciais procedentes de óleos ou misturas destes, fontes de ácidos graxos monoinsaturados e
poliinsaturados do grupo ômega 6 e 3, contendo entre 20 e 50% da fração lipídica em triglicerídeos de
cadeia média, sacarose até 5% do total de carboidratos, proteínas de alto valor biológico. 

cal 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001945007  Alimento nutricionalmente completo para uso enteral, polimérico, para pacientes com insuficiência
hepática, com 1,0 a 1,5 kcal/ml, rico em aminoácidos de cadeia ramificada, cuja fonte de gordura sejam
triglicerídeos de cadeia média e ácidos graxos essenciais, isento de lactose, sacarose e glúten. Obs.: se a
apresentação do produto for pó, embalagem de no máximo 500 g.

cal 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001945008  Alimento nutricionalmente completo, polimérico, para uso enteral, para imunodeprimidos, com adição de
nutrientes imunomoduladores (arginina, ácidos graxos poliinsaturados ômega-3, incluindo o de origem
marinha, selênio, zinco e molibdênio), cuja fonte de gorduras sejam triglicerídeos de cadeia média e
ácidos graxos essenciais, isenta de fibras, isenta de lactose e sacarose, com relação ômega 6 e 3 menor
ou igual a 5:1.Obs.: se a apresentação do produto for pó. Embalagem de no máximo 500 g.

Usar código do sistema fechado: 1945047

cal 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

001945010 Alimento nutricionalmente completo, polimérico, líquido, para uso oral, com sabor baunilha, hipercalórico
(1,5 kcal/ml), para crianças de 1 a 10 anos, isento de lactose. Embalagem com no máximo 250 ml.

cal 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001945013 Fórmula para nutrição enteral, sistema aberto, polimérica, líquida, nutricionalmente completa. Isenta de
lactose, sacarose, glúten e fibras. Proteína de 10 a 20% do valor energético total, com no mínimo 70% de
proteína animal. Lipídeo até 35%do valor energético total, sendo ácidos graxos saturados menor ou igual
a 10%. Embalagem de 1000 ml.

cal 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001945015 Suplemento nutricional líquido, para uso oral, densidade calórica de no mínimo 1,5 kcal/ml, para pacientes
com insuficiência renal sob diálise. Proteínas de 15 a 20%, com pelo menos 50% de proteínas de origem
animal, conteúdo de sódio até 2400 mg e potássio até 2500 mg em 2000 kcal, com no máximo 10% das
calorias provenientes de gordura saturada, e no máximo 10% das calorias provenientes de sacarose.
Embalagem com no máximo 250 ml.

cal 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001945016 Suplemento nutricional líquido, para uso oral, para pacientes com insuficiência renal em tratamento
conservador. Proteínas até 10%, com pelo menos 50% de proteínas de origem animal, conteúdo de sódio
até 2500 mg e potássio até 2500 mg em 2000 kcal, com no máximo 10% das calorias provenientes de
gordura saturada, e no máximo 10% das calorias provenientes de sacarose. Embalagem com no máximo
250 ml.

cal 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001945017 Alimento nutricionalmente completo, polimérico, líquido, para uso enteral, hiperprotéico, com relação
calorias não protéicas por grama de nitrogênio (kcal/N) entre 80 e 100, sendo 70% de proteínas de origem
animal, contendo triglicerídeos de cadeia média, sem adição de arginina, isenta de sacarose. 

cal 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001945018  Alimento nutricionalmente completo, polimérico, líquido, para uso enteral, para pacientes com distúrbios
do trânsito intestinal, com densidade calórica entre 1,0 e 1,3 kcal/ml, proteínas de 12 a 16%, sendo no
mínimo 60% de proteína animal, no máximo 35% de lipídios, sendo no máximo 10% das calorias
provenientes de gordura saturada. Isento de lactose e sacarose, contendo no mínimo 20 g de fibras
solúveis e insolúveis em 1500 kcal.

cal 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001945019 Dieta sintética polimérica para uso enteral, para pacientes que necessitam de restrição de sódio e
sacarose. Proteínas de 10 a 16%, com ate 60% de carboidratos, com até 30% de lipídeos. Sendo no
máximo 10% das calorias totais provenientes de gordura saturada, conteúdo de sódio até 2000mg em
2000cal, isenta de sacarose, com no mínimo 25% de proteína animal, nutricionalmente completa. OBS.:

cal 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
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se a apresentação do produto for pó, embalagem rígida de no máximo 500 g, com colher medida ou
sache de no máximo 100 g.

001945021 Alimento nutricionalmente completo, polimérico, líquido, para uso enteral em pediatria, nutricionalmente
completo, com 1,0 kcal/ml, a base de proteína animal, isoosmolar (máximo de 350 mOsm/l), isenta de
lactose e sacarose. Embalagem de no máximo 500 ml.

cal 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001945022 Alimento nutricionalmente completo, polimérico, líquido, para uso enteral em pediatria, densidade calórica
de 1,5 kcal/ml, a base de proteína animal, isoosmolar (máximo de 350 mOsm/l), isento de lactose e
sacarose. Embalagem de no máximo 500 ml.

cal 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001945025 Alimento nutricionalmente completo, polimérico, líquido, para uso oral, com sabor chocolate, hipercalórico
(1,5 kcal/ml), para crianças de 1 a 10 anos, isento de lactose. Embalagem com no máximo 250 ml.

cal 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001945026  Alimento nutricionalmente completo, polimérico, líquido, para uso oral, com sabor morango, hipercalórico
(1,5 kcal/ml), para crianças de 1 a 10 anos, isento de lactose. Embalagem com no máximo 250 ml.

cal 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001945029 Alimento nutricionalmente completo, em pó, a base de proteína animal, sem lactose, para crianças de 1 a
10 anos, sabor baunilha. Embalagem de 400g aproximadamente.

cal 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001945030 Alimento nutricionalmente completo, em pó, com sabor, para uso oral e enteral, para crianças de 1 a 10
anos, a base de hidrolisado protéico, isenta de lactose. Embalagem de no máximo 450g.

cal 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001945031 Dieta sintética polimérica liquida para uso enteral, proteínas 14 a 18%, sistema fechado, isenta de lactose
e sacarose densidade calórica de 1,0 a 1,2, conteúdo de sódio até 1000mg/litro.

cal 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001945035 Alimento nutricionalmente completo para uso enteral, hidrolisado, composto exclusivamente de di e/ou
tripeptídeos associados ou não a aminoácidos livres. Deverá conter também ácidos graxos essenciais e
triglicerídeos de cadeia média e, no mínimo 80% de carboidratos hidrolisados, isento de lactose, sacarose
e glúten. Acrescentar junto à proposta o perfil do hidrolisado protéico.

cal 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001945036 Dieta liquida para uso oral ou enteral, isenta de sabor com densidade calórica entre 1,2 e 1,5 cal/ml,
proteínas entre 17 e 20%, sendo estas compostas por dipeptideos e ou aminoácidos, contendo ácidos
graxos essenciais, no mínimo 40% de tcm da fonte lipídica e no mínimo 80% de carboidratos hidrolizados,
nutricionalmente completa, embalagem de no máximo 300 ml.

cal 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001945037 Alimento nutricionalmente completo para uso oral ou enteral, para pacientes com doença inflamatória
intestinal, composto exclusivamente de proteínas de origem animal, contendo entre 12 e 16% de proteína,
isenta de glúten, lactose e colesterol, apresentando na sua composição TGF beta 2. Embalagem com no
máximo 400 g.

cal 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001945038 Dieta sintetica polimérica para uso enteral, proteínas de10 a 16%, com até 60% de carboidratos, com até
35% de lipídeos. Sendo no máximo 10% das calorias totais provenientes de gordura saturada.

cal 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001945039 Fórmula para nutrição enteral, polimérica, em pó, nutricionalmente completa. Isenta de lactose, sacarose
e glúten. Proteína de 10 a 20% do valor energético total, com no mínimo 20%de proteína animal. Lipídeo
até 35%do valor energético total, sendo ácidos graxos saturados menor ou igual a 10%. Sódio de 29mg a
115mg por 100kcal. Embalagem rígida de 400g a 1000g, com colher medida.

cal 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001945041 Alimento nutricionalmente completo para uso enteral, polimérico, líquido, em sistema fechado, com
densidade calórica entre 1,0 e 1,2 kcal/mL, proteínas de 14 a 17%, sendo no mínimo 50% de proteína
animal. Valor máximo de 35% de lipídios e máximo de 10% das calorias provenientes de gordura
saturada. Isenta de lactose, sacarose, glúten e fibras. Obs: A conexão da embalagem deverá estar de
acordo com a norma ISSO 80369. Apresentação: 1000 mL

cal 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001945042 Alimento nutricionalmente completo para uso enteral,polimérico, líquido, em sistema fechado, para
pacientes com distúrbio de trânsito intestinal, com densidade calórica entre 1,0 a 1,2 kcal/mL, proteínas
de 14 a 17%, sendo no mínimo 50% de proteína animal, no máximo 35% de lipídios e no máximo 10%
das calorias provenientes de gordura saturada. Isenta de lactose, sacarose, glúten, contendo de 15 a 23 g

cal 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
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de fibras em 1000 mL. Obs: A conexão da embalagem deverá estar de acordo com a norma ISSO 80369.
Apresentação: 500 a 1000 mL.

001945043 Alimento nutricionalmente completo para uso enteral,polimérico, líquido, em sistema fechado,
hipercalórico com 1,5 a 2,0 kcal/mL e hiperprotéico com no mínimo 75 g/L de proteínas, sendo pelo
menos 50% de proteína de origem animal, contendo triglicerídeos de cadeia média. Isenta de lactose,
sacarose, glúten e fibras. Obs: A conexão da embalagem deverá estar de acordo com a norma ISSO
80369.  Apresentação: 500 a 1000 mL.

cal 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001945044 Alimento nutricionalmente completo para uso enteral,líquido, em sistema fechado, oligomérico, com
densidade calórica de 1,0 a 1,2 kcal/mL, composto de aminoácido livres e /ou peptídeos. Deverá conter
ácidos graxos essenciais e triglicerídeos de cadeia média. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Obs: A
conexão da embalagem deverá estar de acordo com a norma ISSO 80369.  Apresentação: 1000 mL.

cal 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001945045 Alimento nutricionalmente completo para uso enteral, polimérico, líquido, em sistema fechado, para
hepatopatas, com densidade calórica entre 1,0 e 1,5 kcal/mL, rica em aminoácidos de cadeia ramificada,
cuja fonte de gordura seja a base de triglicerídeos de cadeia média e ácidos graxos essenciais. Isenta de
lactose, sacarose e glúten. Obs: A conexão da embalagem deverá estar de acordo com a norma ISSO
80369. Apresentação: 500 a 1000 mL.

cal 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001945046 Alimento nutricionalmente completo para uso enteral, polimérico, líquido, em sistema fechado para
pacientes em tratamento dialítico, densidade calórica de no mínimo 1,5 kcal/ml, proteínas de 15 a 20%,
com pelo menos 50% de proteínas de origem animal, conteúdo de potássio até 2000 mg, fósforo até 1200
mg, magnésio até 250 mg e sódio até 2000 mg em 2000 kcal, com no máximo 10% das calorias
provenientes de gordura saturada, e no máximo 10% das calorias totais provenientes de sacarose. Isenta
de lactose e glúten. Obs: A conexão da embalagem deverá estar de acordo com a norma ISSO 80369.
Apresentação: 500 a 1000 mL.

cal 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

001953001 Canaleta  passa fio METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001953002 Canaleta medindo 20 x 20 x 220 PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001953003 Canaleta 20mmx10mmx2200mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
001953004 Canaleta sistema x, medindo 2,20 m PECA 86 Transmissão e Distribuição de

Energia Elétrica
ativo

001953005 Canaleta chata em pvc para sistema "x" PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001953006 Canaleta medindo 20 x 10 x 2100 PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001953012 CANALETA EM PVC, FURO OVAL, VENTILADA, COR BEGE, MEDINDO 50 MM X 80 MM X 2000 MM. PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001953014 Canaleta tampa curva 35X60X2000MM       PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001953015 Tampa reta 10x40x2000mm PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001953016  Canaleta curva interna 120x35mm PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001953017  Canaleta curva horizontal 120x35mm PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001953024 Canaleta para fiação 20 x 10 x 2000 com divisória PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo
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001953027 Canaleta passa-fio nylon 20m reforçado com fita de aço. PECA 86 Transmissão e Distribuição de

Energia Elétrica
ativo

001953050 Canaleta em PVC. PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001953051 Canaleta em PVC em metros METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001953052 Canaleta em pvc medindo 110 x 20 x 2000 mm BR eberbras PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001953054 Canaleta 20X10X2000 com fita adesiva. PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001970001 Eletroduto/conexão de plástico pvc, 1" PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001970002 Elétroduto / conexão de plástico pvc 3/4'' PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
001970004 Eletroduto 3/4" (barra) PECA 86 Transmissão e Distribuição de

Energia Elétrica
ativo

001970008 Luva Eletroduto 1 PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001970011 Luva para eletroduto 1 1/2" PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001970015 Luva para eletroduto 3/4" PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001970028 Eletroduto medindo 3/4". PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001970031 Cotovelo interno 20 x 10, sistema X. PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001970033 Eletroduto/conexão de plástico cotovelo externo 20 x 10, sistema x. PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001970050 Curva 90°, sem rosca, para eletroduto de 3 /4", em pvc PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001970057 Eletroduto rigido de 3/4", sem rosca, em pvc, barra com 3m PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001970061 Luva em PVC, sem rosca, para eletroduto de 3/4" PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001970080 Eletroduto/conexao de plástico sistema x cotovelo interno 110 x 20 30401 pial PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001970081 Eletroduto/conexão de plástico sistema x cotovelo externo 110 x 20 30402 PIAL PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001970082 Eletroduto medindo 1". PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

001996003 Caixa de embutir 2x4 cm em PVC. PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

002011001 Fixador de fio em cartela PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002011004 FIXADOR DE FIO PARA FIO PARALELO 2,5 MM PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

002020001 CAIXA DE EMBUTIR PARA 01 DISJUNTOR E UMA TOMADA PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos ativo
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e Eletrônicos

002020002 CAIXA PARA TOMADA TRIFASICA PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

002020003 Caixa com tomada e disjuntor para condicionador de ar PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

002020013 Caixa de sobrepor para 1 disjuntor com tomada 2p + t. PECA 66 Prestação de Serviços de: ativo
002020036 Caixa de cabo Cat.6 PECA 86 Transmissão e Distribuição de

Energia Elétrica
ativo

002038003 Quadro de distribuição para 12 disjuntores embutir PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

002038004 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 DISJUNTORES PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

002038005 Caixa de distribuicao para disjuntor PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002046022 Cantoneira estrutural de aço 1/8 x 3/4 x 6 metros PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002054001 Napa fina, medindo 1,40 x 50,00 metros, cor azul marinho PECA 107 Tecidos ativo
002054002 Napa fina, medindo 1,40 x 50,00 metros, cor branca PECA 107 Tecidos ativo
002054005  NAPA MEDINDO 1,40 X METROS DE LARGURA, COR PRETA METRO 107 Tecidos ativo
002062002 Espuma de nylon densidade 28, med. 0,12 x 1,90 metros METRO 107 Tecidos ativo
002070001 Chapa de ferro medindo 1/2" KG 121 Materiais metálicos para

transformacão
ativo

002070006 Chapa de ferro galvanizado peca 121 Materiais metálicos para
transformacão

ativo

002089001 Barra de ferro chato 1/2" PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002089002 Barra de ferro aço medindo (5/16). PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002089003 Barra de ferro aço CA 50 para concreto 4,2. KG 118 Materiais metálicos para

transformação
ativo

002089004 Barra de ferro medindo 5/8 KG 46 Materiais para Construção Civil ativo
002089005 Barra de ferro chato 5/8 x 1/4. KG 118 Materiais metálicos para

transformação
ativo

002089006 BARRA DE FERRO CHATO 1 1/2x 3/16 KG 46 Materiais para Construção Civil ativo
002089007 Barra de ferro medindo 1/4" PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002089010 Barra de ferro redonda inox V-304 7,94 mm KG 46 Materiais para Construção Civil ativo
002089011 Barra de ferro chata, 1/8 x 3/4. KG 118 Materiais metálicos para

transformação
ativo

002089013 BARRA DE FERRO MEDINDO 3/8 PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002089014 Barra de ferro chato. KG 118 Materiais metálicos para

transformação
ativo

002089016 Barra de ferro cantoneira. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002089018 Barra de ferro medindo 6 metros PECA 118 Materiais metálicos para

transformação
ativo

002089019 Barra de ferro ca-50 1/2" PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002089020 Barra de ferro aço ca 60 para concreto 5mm. PECA 118 Materiais metálicos para

transformação
ativo

002089027 Barra de ferro com rosca 1/4 PECA 118 Materiais metálicos para
transformação

ativo
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002097010 Chapa termica para ctp medindo 1,0mm - 0,12 x 0,08m. PECA 121 Materiais metálicos para

transformacão
ativo

002100004 Barra de alumínio chata 3/4 PECA 118 Materiais metálicos para
transformação

ativo

002100005 Barra de alumínio red 1/2 PECA 118 Materiais metálicos para
transformação

ativo

002127002 Braçadeira de aço de pressão 3/4" PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
002127003 Braçadeira de aço regulável 10 1/2" PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e

Arames
ativo

002127004 BRACADEIRA METALICA TIPO C 1 1/4 PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
002127006 Braçadeira metálica tp d 3/4" com chaveta PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e

Arames
ativo

002127007 Braçadeira metálica para eletroduto 3" com chaveta PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002127008 BRAÇADEIRA PLÁSTICA 14/16, PARA FIO PARALELO PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002127011 Braçadeira de nylon 2,6 x 200mm PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002127012 Braçadeira de nylon 2,6 x 135mm PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002127013 ABRACADEIRA PARA CANO,COM PARAFUSO,3/4 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002127015 Braçadeira plástica PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002127018 Braçadeira medindo 13-19 mm PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002127022 Braçadeira em barra chata com 1 1/2  " x 1/8 ", utilizado p/ fixação de placas de sinalização PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002127024 Abracadeira com cunha 3/4 de metal PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002127025 Abracadeira Com Cunha 3/4 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002127029 Bracadeira 3/4" tipo u PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002127032 Braçadeira - Abraçadeira plástica de fixação de tamanho médio. PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002127035 Braçadeira abraçadeira em metal 1" PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002127050 Braçadeira em pvc PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002127051 Abraçadeira de nylon para atar fiação. PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002127065 Abraçadeira zincada 19-27 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002127067 Braçadeira reforçada para mangueira 22mm PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo
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002127073 Abracadeira com base fixacao e chaveta 3/4" pvc PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e

Arames
ativo

002135001 Chapa de prolipolino 0,008 x 1,00 x 2,00 metros PECA 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002135002 Chapa de polipropileno medindo 1mm x 1000 x 2000mm PECA 107 Tecidos ativo
002135003 Chapa de prolipolino 2mm X 1000 X 2000mm PECA 139 Materiais nao-metalicos para

transformação (52)
ativo

002143004 Arame de aço galvanizado, fio 14 ROLO 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002143010 Arame de aço recozido com. para construção, n.18. KG 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002143018 ARAME DE AÇO NÚMERO 20 KG 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002143030 Arame de aço para calha de hidrossilicato, 1.25mm. METRO 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002151002  CHAPA DE PVC 0,001X1,00X2,00 METROS
 

PECA 107 Tecidos ativo

002151003 Chapa de PVC medindo 2mm x 1 x 2m PECA 107 Tecidos ativo
002151004 CHAPA DE PVC MEDINDO 3MM X 1X 2M PECA 139 Materiais nao-metalicos para

transformação (52)
ativo

002151006 Chapa de PVC, dimensões de 80 x 60. PECA 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002151007 Chapa de PVC, medindo 40 x 16. PECA 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002151008 Chapa de PVC, medindo 1.50 x 0.50. PECA 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002151009 Chapa de PVC medindo 20 x 16 PECA 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002160002 Parafuso metálico para máquina ww cab. red 1/4"x1/2" PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160003 Parafuso metálico para maquina 16x200 mm. PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160005 Parafuso metálico sextavado nc 1/4" PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160006 Parafuso metálico sextavado 5/8" x 2 1/2" PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160009 Parafuso metálico medindo 3,2 x 48 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160010 Parafuso metálico medindo 3,5x16 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160011 Parafuso metálico medindo 3,8 x 23 CAIXA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160013 Parafuso metálico medindo 4,2 x 32 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160014 Parafuso metalico medindo 4,8x50 a.a. PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo
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002160016 Parafuso metálico sextavado  1 x 2 2/4" PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e

Arames
ativo

002160017 Parafuso metálico 1/2 x 10 cm c/ porca e arruela PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160018 Parafuso metálico para bucha nr. 10 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160019 Parafuso metálico para bucha nº 06. PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160021 Parafuso metálico sextavado com porca PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160022 Parafuso metálico medindo 2,5 x 16 para madeira PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160024 Parafuso metálico medindo 4,2 x 40 para madeira. KG 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160026 Parafuso metálico medindo 2,5 x 16mm - cabeça chata PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160027 Parafuso metálico medindo 4,8 x 25mm - cabeça chata PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160028 Parafuso metálico medindo 4,8 x 50 mm - cabeça chata PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160029 Parafuso metálico medindo 4,8 x 25mm - cabeça de panela PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160030 Parafuso metálico medindo 48 x 25 x 45 - cabeça de panela PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160032 Parafuso metálico medindo 3,5 x 13 - cabeça chata PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160034 Parafuso metálico zincado 4,2 x 25 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160035 PARAFUSO METÁLICO MEDINDO 3,8 X 40MM  PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160036 Parafuso metalico medindo 3,9 x 19 caixa c/100 unidades CAIXA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160039 Parafuso metalico medindo 4 x 50 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160041 Parafuso metálico medindo 5,5 x 45 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160042 Parafuso metálico para fixação de vaso sanitário, com bucha, 90mm PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160049 Parafuso metálico zincado 1/4 x 21/2, cabeça redonda PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160050 Parafuso metálico medindo 3,9 x 16mm - cabeça de panela PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160051 PARAFUSO METÁLICO MEDINDO 4,2 X 32 MM - CABEÇA DE PANELA PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160052 Parafuso metálico medindo 5,5 x 50mm cabeça de panela PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo
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002160054 Parafuso metálico medindo 3,8 x 30mm PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e

Arames
ativo

002160055 Parafuso metálico para bucha número 08. PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160056 Parafuso metálico zincado 4,5 x 3,0 CAIXA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160057 Parafuso metálico zincado 4,2 x 45 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160058 Parafuso metálico zincado 4,5 x 45 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160059 Parafuso metálico Frances 5/16" x 3" PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160062 PARAFUSO METÁLICO MED. 4,8 X 25, A.A, CABEÇA CHATA PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160063 PARAFUSO METÁLICO MED.4,8X38,A.A, CABEÇA CHATA PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160064 PARAFUSO METÁLICO MED. 3,9 X2 5, A.A ,CABEÇA CHATA PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160066 PARAFUSO METÁLICO MED. 3,9 X 22, A.A, CABEÇA CHATA PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160067 Parafuso metálico medindo 3,0x16, cabeça chata. PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160068 Parafuso metálico medindo 4X30, cabeça chata PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160069 Parafuso metálico medindo 4X35, cabeça chata PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160072 Parafuso auto atarrachante, medindo 3,5 x 25 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160074 Parafuso cabeça chata para madeira 3,9 x 38mm PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160077 PARAFUSO METÁLICO SEXTAVADO 5/16 X 1 1/2 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160078 PARAFUSO METÁLICO SEXTAVADO 5/8 X 3'' PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160079 PARAFUSO METÁLICO SEXTAVADO  5/8 X 2'' PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160080 Parafuso metálico sextavado 3/4 x 2 1/2 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160081 PARAFUSO METÁLICO SEXTAVADO 3/16 X 3/4 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160082 PARAFUSO METÁLICO SEXTAVADO 3/16 X 2'' PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160083 PARAFUSO METÁLICO SEXTAVADO  1/4 X 1 1/2 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160084 PARAFUSO METÁLICO SEXTAVADO 1/2 X 1 1/2 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo
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002160085 Parafuso metálico para fixar vaso sanitário com arruela e bucha PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e

Arames
ativo

002160088 Parafusos 4,2 x 16 - cabeca de panela CAIXA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160089 PARAFUSO METALICO MEDINDO 4,2 X 26 - CABECA DE PANELA CAIXA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160091 PARAFUSO METÁLICO AUTO ATARRACHANTE MED. 3,5X25 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160095 Parafuso 3,5 x 13, cabeça de panela PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160098 Parafuso metálico medindo 8x50 mm PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160099 Parafuso metálico medindo 4,5 x 30 mm PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160100 Parafuso metálico medindo 3,5 x 40 mm PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160107 Parafuso metálico cabeça chata 4,8 x 32mm PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160112 Parafuso metálico medindo 6x 90 MA PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160114  Parafuso metálico para madeira medindo 4,8 x 65 mm PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160115 Parafuso metálico para madeira, medindo 5,5 x 75 mm PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160117 Parafuso metálico medindo 1/4. PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160118 Parafuso metálico medindo 3,9 x 25 cabeça de panela CAIXA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160121 Parafuso metálico medindo 3,5X14, cabeça chata PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160124 Parafuso metálico para bucha número 05. PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160125 Parafuso metalico para bucha número 07. PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160131 PARAFUSO METÁLICO AUTO ATARRACHANTE, MED. 4,8X32 MM PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160132 Parafuso metálico medindo 3,9 x 13 cabeça panela. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002160133 Parafuso metálico medindo 4X16, cabeça de panela CAIXA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e

Arames
ativo

002160134 Parafuso 4 x 60 - cabeça chata CAIXA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160136 Parafuso metálico medindo 3,5 x 20, cabeça chata PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160139 Parafuso metálico de metal madeira med. 3,8 x 25mm (cabeça chata). PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002160140 PARAFUSO METÁLICO SEXTAVADO 5/16 X 2 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e

Arames
ativo
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002160147 Parafuso para veículo 5 x 30. PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e

Arames
ativo

002160158 Parafuso metálico 4mm PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160159 Prafuso fenda 3x25mm,chato PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160160 Parafuso metalico parafuso fenda 4,2 x 38mm, chato. PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160178 Parafuso metálico tamanhos diversos PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160179 Parafuso metálico tipo philips medindo 4 x 14 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160181 Parafuso metálico tipo philips medindo 3.5 x 35 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160182 Parafuso metálico tipo philips medindo 3.5 x 25 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160183 Parafuso metálico tipo philips medindo 3.5 x 16 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160184 Parafuso metálico tipo philips medindo 3 x 25 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160185 Parafuso Philips 3.5 x 40 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160189 Parafuso metálico tipo Philips, medindo 4.5 x 60 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160193 Parafuso metálico tipo Philips, medindo 6.0 x 60 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002160244 Parafuso metálico flangeado 6 mm com bucha PECA 42 Telecomunicações ativo
002160264 Parafuso metálico escápula aço Galvanizado PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e

Arames
ativo

002178001 REBITE MEDINDO 1"X3" METRO 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002178003 REBITE MEDINDO 3/4"X2 1/2" METRO 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002178004 REBITE MEDINDO 3/4"X3 1/2" METRO 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002178007 Rebite medindo 3,2 x 12" PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002178019 Rebite medindo 7/8"x4" KG 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002178026 Rebite de ferro niquelado n. 2 CAIXA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002178027 Rebite de ferro niquelado n. 3. Caixa c/1000 pç CAIXA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002178028 Rebite de ferro niquelado n. 4.Caixa c/1000 pç CAIXA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002178029 Rebite de ferro niquelado n. 5.Caixa c/1000 pç CAIXA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e ativo (bloqueado)
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Sem requisição desde 11/2013.
Arames

002178030 Rebite para articulação de joelho zincado tamanho pequeno c/arruela PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002178031 Rebite para articulação de joelho zincado tamanho médio c/arruela PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002178032 Rebite para articulação de joelho zincado tamanho grande c/arruela PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002178036 Rebite alumínio 1/8 x 5/8,cabeça lentilha PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002178037 Rebite alumínio 3/16 x 1",cabeça lentilha KG 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002178038 Rebite alumínio 5/32 x 1",cabeça lentilha KG 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002178039 Rebite alumínio 5/32 x 3/4,cabeça lentilha KG 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002178043 Rebite para articulação de quadril,tamanho grande c/ arruela PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002178044 Rebite para articulação de quadril,tamanho médio c/ arruela PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002178046 Rebite medindo 3,2 x 16" PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002178047 REBITE ALUMINIO 6.0 X 10 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002178050 Rebite repuxo alumínio 4,0 x 12 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002178051 Rebite repuxo medindo 4,8 x 25 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002178055 Rebite de alumínio , medindo 3,2 x 10,0 PACOTE 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002178056 Rebite de cobre 5/32 x 1" para confecção aparelho ortopédico. KG 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002186001 Bucha plástica para fixação nº 10 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002186002 Bucha plástica para fixação nº 6. PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002186003 Bucha plástica para fixação nº 8. PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002186004 Bucha plástica para fixação número 7. PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002186005 Bucha plástica para fixação nº 5. PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002186007 Bucha plástica para fixação de nylon, número 12 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002186010 Bucha plastica para fixacao n 4 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo
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002186013 Bucha plástica para fixação de nylon s 6 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e

Arames
ativo

002186014 Bucha plástica para fixação bucha de nylon s-8. PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002186024 Bucha plástica para fixação com parafuso, 10 mm PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002194002 Porca metálica simples 5/16" PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002194003 Porca metálica sextavada 1/2" PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002194005 PORCA METÁLICA SEXTAVADA 1/4 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002194006 Porca metálica zincada 3/16 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002194007 Porca metálica zincada 3/8 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002194008 Porca metálica sextavada 3/4 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002194009 Porca metálica 5/8" PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002194015 Porca metálica tipo borboleta medindo 3/8 nc PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002194019 Porca 5mm para veículo. PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002194020 Porca gaiola m5 metálica Lan Rack. PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002194022 Porca metálica sextavada 1/4" PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002208001 ARRUELA METÁLICA LISA ZINCADA 5/16" PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002208002 Arruela metálica tipo 079 C. PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002208004 Arruela metálica quadrada para parafuso. CENTO 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002208005 ARRUELA METÁLICA LISA ZINCADA 1/4" PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002208006 ARRUELA METÁLICA LISA ZINCADA 1/2" PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002208007 ARRUELA METÁLICA LISA ZINCADA 3/8" PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002208008 ARRUELA METÁLICA LISA ZINCADA 5/8'' PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002208009 Arruela metálica lisa zincada 3/4 PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002208013 ARRUELA METÁLICA DE PRESSÃO MEDINDO 1/2" PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo
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002208014 Arruela metálica medindo zc 3/16" PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e

Arames
ativo

002208017 ARRUELA METÁLICA DE PRESSÃO, MEDINDO 3/8" PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002208020 Arruela metálica para veiculo, 5mm PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002216003 Prego de aço medindo 10 x 10 com cabeça KG 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002216004 Prego de aço medindo 13 x 15, com cabeça KG 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002216005 Prego de aço medindo 13 x 15, sem cabeça KG 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002216006 Prego de aço medindo 13 x 18, com cabeça KG 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002216008 Prego de aço  medindo 15X15 com cabeça KG 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002216009 Prego de aço medindo 15 x 21, com cabeça KG 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002216010 Prego de aço medindo 16 x 24 sem cabeça. KG 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002216011 Prego de aço medindo 17 x 27, com cabeça. KG 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002216012 Prego de aço medindo 18 x 30, com cabeça KG 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002216013 PREGO DE AÇO MEDINDO 19 X 36, COM CABEÇA KG 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002216018 Prego de aço medindo 6 x 7 sem cabeça KG 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002216022 Prego de aço medindo 8 X 8, com cabeça. KG 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002216023 Prego de aço medindo 12 x 12, com cabeça. KG 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002216024 Prego de aço medindo 16 x 24, com cabeça. KG 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002216025 PREGO DE AÇO MEDINDO 10 X 10, CARTELA COM 100 PEÇAS PACOTE 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002216026 Prego de aço medindo 12 x 12, sem cabeça KG 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002216027 Prego de aço medindo 14 x 18, com cabeça KG 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002216028 Prego de aço medindo 14 x 21, com cabeça KG 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002216029 Prego de aço medindo 14 x 21, sem cabeça KG 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002216030 Prego de aço  medindo 11X15 com cabeça chata PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo
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002216036 Prego de aço medindo 11 x 27, pacote 1 kg PACOTE 48 Dispositivos de Fixação, Telas e

Arames
ativo

002216037 PREGO DE ACO MEDINDO 11X12 C/C PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

002224001 LAMINADO FENOLICO MELAMÍNICO (FÓRMICA), COR BRANCA, FOSCA FOLHA 107 Tecidos ativo
002224002 LAMINADO FENÓLICO MALAMÍNICO (FORMICA) MARFIM TEXTURA 0,8MM 125 X 308P PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002224005 Laminado fenolico melaminico (fórmica), cor marfim fosca PECA 139 Materiais nao-metalicos para

transformação (52)
ativo

002224007 LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO (FORMICA) BRANCA BRILHO 308 X 125 PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002224008 LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO (FORMICA), TEXTURIZADA, COR BRANCA PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002224009 LAMINADO FENOLICO MELAMINICO (FORMICA), COR AZUL PECA 107 Tecidos ativo
002224010 Laminado fenolico melaminico (formica), cor gelo PECA 139 Materiais nao-metalicos para

transformação (52)
ativo

002224015 LAMINADO FENOLICO MELAMINICO FOLHA DE FORMICA TEXTURIZADA NA COR VERDE VENEZA FOLHA 107 Tecidos ativo
002224017 Laminado fenolico melaminico chapa de formica lousa line. PECA 139 Materiais nao-metalicos para

transformação (52)
ativo

002259001 Tecido em algodão cru, 100% algodão, pré-encolhido, com urdume e trama totalizando 118 fios por
polegada quadrada, peso de no mínimo 151 gramas por metro quadrado, com 2,50 m de largura,
personalizado com o logotipo padrão da SES na cor preta com pigmento antialérgico . Tanto o tecido
quanto pigmento resistentes à lavagem hospitalar e industrial. Peças com 50 a 60  metros de
comprimento embaladas com plástico resistente e transparente, com etiqueta  identificando  o tipo de
tecido, gramatura e metragem da peça.

METRO 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002259007 TECIDO PARA TOALHA DE MESA NA COR BRANCA, COM ESTAMPA TRABALHADA NO PRÓPRIO
TECIDO, 51% ALGODÃO E 49% POLIÉSTER OU TIPO ADAMASCADO, COM 1,40M DE LARGURA E
PESO DE NO MÍNIMO 195 GRAMAS POR METRO QUADRADO. TECIDO RESISTENTE À LAVAGEM
HOSPITALAR E INDUSTRIAL.
                                                            

METRO 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002259008 Tecido atoalhado felpudo, med. 1,20 metros de largura, cor branca METRO 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002259009 Tecido corta luz para cortina, medindo 1,40 metros de largura,na cor marfim , sem ranhuras, com
gramatura de no mínimo 250 gramas por metro quadrado. Peças com 50 metros de comprimento
embaladas com plástico resistente e transparente, com etiqueta identificando o tipo de tecido, gramatura
e metragem da peça.

METRO 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002259011 Tecido brim 100% algodão, medindo 1,50m de largura, cor azul marinho METRO 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002259013 Tecido  brim, 100% algodão, pré-encolhido, tipo tapé, com urdume e trama totalizando no mínimo 148 fios
por polegada quadrada e peso de no mínimo 210 gramas por metro quadrado,   com 1,60 metros  de
largura , na cor branca, personalizado com o logotipo padrão da SES na cor preta com pigmento
antialérgico. Tanto o tecido quanto o pigmento resistentes à lavagem hospitalar e industrial. Peças com
50 a 60 metros de comprimento embaladas com plástico resistente e transparente, com etiqueta
identificando o tipo de tecido gramatura e metragem da peça.

METRO 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002259014 Tecido  brim, 100% algodão, pré-encolhido, tipo tapé, com urdume e trama totalizando no mínimo 148 fios
por polegada quadrada e peso de no mínimo 210 gramas por metro quadrado, com 1,60 metros  de
largura , na cor caqui, personalizado com o logotipo padrão da SES na cor preta. Tanto o tecido quanto o
pigmento resistentes à lavagem hospitalar e industrial. Deve conter tratamento antimicrobiano. Peças com
50 a 60 metros de comprimento embaladas com plástico resistente e transparente, com etiqueta

METRO 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo
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identificando  o tipo de tecido, gramatura e metragem da peça.

002259021 Tecido cretone, 100% algodão, cabo simples, com urdume e trama totalizando, no mínimo, 118 fios por
polegada quadrada e peso de no mínimo 188 gramas por metro quadrado,  com2,20 metros de largura
na cor azul cirúrgico, personalizado com o logotipo padrão da SES na cor preta tanto o tecido quanto o
pigmento resistentes lavagem hospitalar e industrial. Peças com 50 a 60  metros de comprimento
embaladas com plástico resistente e transparente, com etiqueta identificando o tipo de tecido,gramatura e
metragem da peça.

METRO 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002259022 Tecido cretone, 100% algodão, cabo simples, com urdume e trama totalizando, no mínimo, 118 fios por
polegada quadrada e peso de no mínimo 188 gramas por metro quadrado, com2,20 metros de largura  na
cor verde água, personalizado com o logotipo padrão da SES na cor preta com pigmento antialérgico.
Tanto o tecido quanto o pigmento resistentes à lavagem hospitalar e industrial. Peças com 50 a 60
metros de comprimento embaladas com plástico resistente e transparente, com etiqueta identificando o
tipo de tecido,gramatura e metragem da peça.

METRO 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002259024 Tecido cretone, 100% algodão, cabo duplo, fio retorcido,com trama e o urdume totalizando no mínimo 169
fios por polegada quadrada , com 2,20 m de largura , na cor azul cirúrgico personalizado com o logotipo
padrão da SES na cor preta com pigmento antialérgico . Tanto o tecido quanto o pigmento resistentes à
lavagem hospitalar e industrial. Peças com 50 a 60  metros de comprimento embaladas com plástico
resistente e transparente, com etiqueta  identificando  o tipo de tecido, gramatura e metragem da peça. 

METRO 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002259025 Tecido cretone, 100% algodão, cabo simples, com urdume e trama totalizando, no mínimo, 118 fios por
polegada quadrada e peso de no mínimo 188 gramas por metro quadrado, com 2,20 metros de largura
na cor branca, personalizado com o logotipo padrão da SES na cor preta. Tanto o tecido quanto o
pigmento resistentes à lavagem hospitalar e industrial. Deve conter tratamento antimicrobiano. Peças com
50 a 60 metros de comprimento embaladas com plástico resistente e transparente, com etiqueta
identificando o tipo de tecido,gramatura e metragem da peça.

METRO 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002259043 Tecido com 70% algodão e 30% poliéster, medindo 1,50m de largura, xadrez grande na cor azul/branca.
Peça medindo 50 metros.

METRO 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002259053 Tecido tergal medindo 1,60m de largura, cor azul e branco, xadrez METRO 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002259055 TECIDO PERCAL MEDINDO 2,20 DE LARGURA NA COR BRANCA ROLO 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002259060 Tecido tergal medindo 1,40m de largura, cor branca METRO 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002259065 Tecido cotton para confecção de órteses. KG 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002259066 Tecido couro tipo vaqueta preta peça inteira sem furo, tipo estofador METRO 2 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002259067 Couro tipo vaqueta branca peça inteira sem furo, tipo estofador METRO 2 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002259068 tecido de couro tipo vaqueta natural peça inteira sem furo, tipo estofador METRO 2 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002259069 Tecido de couro tipo vaqueta marrom peça inteira sem furo, tipo estofador METRO 2 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002259070 Tecido de couro forro de porco METRO 2 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002259075 Tecido xadrex para bordar, em algodão, cor branca METRO 139 Materiais nao-metalicos para ativo
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transformação (52)

002259076 TECIDO ETAMINE BRANCO, PARA BORDAR PONTO CRUZ METRO 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002259083 TECIDO APELUCIADO TIPO FLANELA 100% ALGODÃO, ANTIALÉRGICO, PRÉ ENCOLHIDO,
SARJADO, COLORIDO, EM CORES FIRMES AZUL CLARO, VERDE ÁGUA, AMARELO CLARO, SEM
ESTAMPA, COM 0,80 M DE LARGURA, PESO DE NO MÍNIMO 118 GRAMAS POR METRO
QUADRADO, PERSONALIZADO COM LOGOTIPO PADRÃO DA SES NA COR CINZA COM PIGMENTO
ANTIALÉRGICO. TANTO O TECIDO QUANTO O PIGMENTO RESISTENTES A LAVAGEM
HOSPITALAR E INDUSTRIAL.  PEÇAS COM 30 METROS DE COMPRIMENTO EMBALADAS COM
PLÁSTICO RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA IDENTIFICANDO O TIPO DE TECIDO,
GRAMATURA E METRAGEM DA PEÇA. 

METRO 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002259084 Tecido apeluciado tipo flanela 100% algodão,antialérgico pré encolhido, sarjado, na cor branca, para uso
hospitalar, com0,80 m de largura, peso de no mínimo 118 gramas por metro quadrado. tecido resistente à
lavagem hospitalar e industrial.  Peças com30 metros de comprimento embaladas com plástico resistente
e transparente, com etiqueta identificando o tipo de tecido, gramatura e metragem da peça.

PECA 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002259085 Tecido  brim, 100% algodão, pré-encolhido, tipo tapé, com com urdume e trama totalizando no mínimo
148 fios por polegada quadrada e peso de no mínimo 210 gramas por metro quadrado, com 1,60 metros
de largura ,na cor azul cirúrgico personalizado com o logotipo padrão da SES, na cor preta resistentes à
lavagem hospitalar e industrial. Peças com 50 metros de comprimento. Embaladas com plástico
resistente e transparente com etiqueta identificando o tipo de tecido, gramatura e   metragem da peca.

METRO 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002259086 Tecido cretone, 100% algodão, cabo simples, com urdume e trama totalizando, no mínimo, 118 fios por
polegada quadrada e peso de no mínimo 188 gramas por metro quadrado, com 2,20 metros de largura
na cor salmão, personalizado com o logotipo padrão  da SES na cor preta tanto o tecido quanto o
pigmento resistentes a lavagem hospitalar e industrial. Peças com 50 metros de comprimento embaladas
com plástico resistente e transparente, com etiqueta identificando o tipo de tecido,gramatura e metragem
da peca.

PECA 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002259087 Tecido em felpa, 100% algodão, com peso de no mínimo 340 gramas por metro quadrado, com 1,40 m de
largura, na cor branca, personalizado com o logotipo da SES na cor preta com pigmento antialérgico .
Tanto o tecido quanto o pigmento resistentes à lavagem hospitalar e industrial. Peças com 50 a 60
metros de comprimento embaladas com plástico resistente e transparente, com etiqueta  identificando  o
tipo de tecido, gramatura e metragem da peça.

METRO 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002259088 Tecido Murim 100% algodão, fino, na cor branca, com 0,80m de largura em peças com 30 m de
comprimento.

METRO 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002259089 Tecido para cortina 100% algodão, resistente a lavagem industrial, pré-encolhido, tipo lona, na cor crua,
em peças medindo 0,90m de largura por 50m de comprimento. 

PECA 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002259090 TECIDO XADREZ MIÚDO, AZUL MARINHO E BRANCO, 33% ALGODÃO E 67% POLIÉSTER, COM
1,40 M DE LARGURA.          

METRO 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002259092 Tecido tipo feltro c/01 m de largura cor azul. METRO 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002259103 Tecido gorgurinho METRO 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002259127 Tecido Tnt 1,40 mt, branco. PECA 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo
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002259132 Tecido em malha, 100% algodão,fio penteado pré-encolhido,com no mínimo 160 gramas por metro

quadrado  com 2,20 metros de largura , na cor verde oliva, personalizado com o logotipo padrão da SES,
na cor preta. Tanto o tecido quanto o pigmento resistentes à lavagem hospitalar e industrial.  Peças com
50  metros de comprimento embaladas com plástico resistente e transparente, com etiqueta identificando
o tipo de tecido, gramatura e metragem da peça.

PECA 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002259133 Tecido  cretone, 100% algodão, cabo simples, com urdume e trama totalizando, no mínimo 118 fios por
polegada quadrada peso de no mínimo 188 gramas por metro quadrado, com 2,20 metros de largura, na
cor azul claro, personalizado com o logotipo padrão da SES na cor preta tanto o tecido quanto o pigmento
resistentes lavagem hospitalar e industrial.  Peças com 50 metros de comprimento embaladas com
plástico resistente e transporte, com etiqueta identificando o tipo de tecido, gramatura e metragem da
peça.

PECA 107 Tecidos ativo

002259153 Tecido oxford. PECA 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

002275005 Óleo para maquina de costura, tipo super óleo, especial para maquina de costura industrial,grau de
viscosidade isso/vg10, embalagem contendo 1000 ml.

FRASCO 126 Combustíveis e lubrificantes não
veiculares

ativo

002275007 OLEO/LUBRIFICANTE PARA COMPRESSOR LITRO 126 Combustíveis e lubrificantes não
veiculares

ativo

002275010 ÓLEO/LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS LITRO 126 Combustíveis e lubrificantes não
veiculares

ativo

002275011 ÓLEO LUBRIFICANTE GALAO 126 Combustíveis e lubrificantes não
veiculares

ativo (bloqueado)

002275024 Óleo/lubrificante M-1 starret 300mL FRASCO 126 Combustíveis e lubrificantes não
veiculares

ativo

002275055 ÓLEO/LUBRIFICANTE PARA MÁQUINA DE COSTURA, TIPO SUPER ÓLEO PECA 126 Combustíveis e lubrificantes não
veiculares

ativo

002275056 Óleo/Lubrificante para máquina de costura frasco c/ 100 ml. FRASCO 126 Combustíveis e lubrificantes não
veiculares

ativo

002275057 Óleo/lubrificante para maquina de costura frasco c/1000 ml FRASCO 126 Combustíveis e lubrificantes não
veiculares

ativo

002275090 Óleo/lubrificante spray, frasco com 300 ml, específico para equipamento Hilan (dermatótomo) FRASCO 126 Combustíveis e lubrificantes não
veiculares

ativo

002275114 Óleo sterilit em spray, para uso de manutenção em serra de   osso compatível com a marca Aesculap,
frasco de 300ml aproximadamente.

Sem requisição desde 11/2011.

FRASCO 126 Combustíveis e lubrificantes não
veiculares

ativo (bloqueado)

002275117 Óleo/lubrificante sae 40 para 5000 km, frasco de 01 litro. FRASCO 126 Combustíveis e lubrificantes não
veiculares

ativo

002283004 Lubrificante Deslise antiaderente frasco aerosol 480 ml PECA 126 Combustíveis e lubrificantes não
veiculares

ativo

002283011 Lubrificante desingripante, spray, frasco com 300ml. FRASCO 126 Combustíveis e lubrificantes não
veiculares

ativo

002291001 Graxa em galão com 20 kg GALAO 126 Combustíveis e lubrificantes não
veiculares

ativo

002291009 Graxa de rolamento embalagem de 1 kg. PECA 126 Combustíveis e lubrificantes não
veiculares

ativo

002291016 Graxa Branca Spray PECA 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
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002313003 Óleo diesel, combustível xisto tipo OTE. KG 126 Combustíveis e lubrificantes não

veiculares
ativo

002330001 Gás GLP carga para botijão de 45kg PECA 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
002330002 Gás GLP a granel KG 126 Combustíveis e lubrificantes não

veiculares
ativo

002330003 Gás GLP carga para botijão de 13kg PECA 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
002364001 Resistência elétrica para chuveiro metálico                      PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos

e Eletrônicos
ativo

002364002 Resistência para chuveiro 4400 a4800 w PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002372001 Resistência elétrica para ducha simples PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002380003 Capacitor 05 MF para ventilador PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002380004 Capacitor 20 MF PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002399001 Fusível de vidro para empilhadeira, 30 amperes. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002399002 FUSÍVEL PEQUENO, 6 AMPERES PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002399003 Fusível pequeno 0,5 amperes. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002399004 FUSIVEL DIAZEDI 500 VOLTS 16 AMPERES PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002399005 Fusível grande 10 amperes. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002399006 Fusivel grande 15 amperes PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002399009 FUSÍVEL 20 AMPERES PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002399010 FUSÍVEL 2 AMPERES PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002399012 Fusível 5 amperes PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002399013 Fusível de vidro, 1 ampere PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002399014 Fusível de vidro 3 amperes. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002399015 Fusível diazedi 10 ampères PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002399016 FUSÍVEL DIAZEDI 25 AMPERES PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002399017 Fusível diazedi 50 ampères PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002399021 FUSIVEL TIPO "NH" FINH, 125A MATERIAL DE CONSUMO COD. GENERICO SUGERIDO:239-9
UNIDADE:PEçA

PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo
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002399022  FUSIVEL TIPO "NH" FINH, 100A MATERIAL DE CONSUMO CODIGO GENERICO SUGERIDO:239-9

UNIDADE:PEçA
PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos

e Eletrônicos
ativo

002437001 Interruptor com 1 secção, de embutir PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002437002 Interruptor com 2 seções, de embutir PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002437003 Interruptor com 3 seções de embutir. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002437004 Interruptor de embutir, 1 seção com tomada PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002437005 Interruptor de embutir, 2 seções com tomada PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002437006  Interruptor simples PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002437007 Interruptor com 1 tecla de 15 a 30 amperes PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002437008 Interruptor para abajur. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002437009 Interruptor paralelo com tomada 2p + t PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002437010 Interruptor 2 secção, simples com tomada 2p universal PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002437011 Interruptor de sobrepor com 01 tecla simples PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002437014 Interruptor tipo pêra para lâmpada fluorescente 40 watts PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002437016 Interruptor paea campainha. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002437018 Interruptor de embutir 1 tecla paralelo PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002437019 Interruptor de embutir 2 teclas paralelo PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002437020 Interruptor de embutir 3 teclas paralelo PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002437021 Interruptor 3 teclas simples  L/E 308-ES. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002437025 Interruptor 1 tecla paralelo + tomada embutir. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002437033 Interruptor 1 seção simples sistema X PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002437036 Interruptor com 1 seção simples e 1 seção paralela, de embutir. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002437049 Interruptor de embutir simples de 10 amperes, de 1 tecla. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002445001 Campainha elétrica PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo
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002453001 Conector parafuso sentido 6 mm PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos

e Eletrônicos
ativo

002453002 Conector RJ 45 PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002453003 Conector fêmea 25mm PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002453004 Conector para fio 4 mm PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002453005 Conector para fio 2mm. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002453006 CONECTOR E TERMINAL ELÉTRICO, BCN 50 AMPERES, PARA FAZER DIVISÃO DE REDE PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002453008 Conector de bateria 9v PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002453013 Conector para cabo rj 45, macho. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002453015 Conector RJ-045 fêmea PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002453020 Conector para uso em informática PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002453021 CONECTOR MODELO RJ 11 PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002453022 Jogo de ponteiras arteriais com conector JOGO 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002453023 Conector canon macho nc3mx para conexão dos cabos do microfone na mesa de som PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002453024 Conector canon femea nc3fx para conexão na base do microfone PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002453026 Conector PF 16,00 mm PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002453028 Conector PF 35,00mm PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002453033 Conector terminal sapata 10 mm PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002453047 Conector metálico, XLR macho PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002453054 Conector rj 09 PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002453080 Conector fêmea cat.5E standard T568A/B PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002461001 Tomada telefônica 4.p padrão Telebrás PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002461002 TOMADA TELEFÔNICA PADRÃO TELEBRAS, DE SOBREPOR PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002470001 Plugue linha seis cz PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo
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002470002 PLUGUE TRIPOLAR PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos

e Eletrônicos
ativo

002470003 Plugue  2 p adaptador universal. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002470004 Plugue 2p monobloco. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002470005 Plugue 2 p 3 saídas PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002470006 Plugue macho PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002470007 Plugue fêmea PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002470008 Plugue porcelana 3 P 30 A PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002470009 Plugue com rosca 1/2. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002470010 Plugue com rosca 3/4 PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002470011 PLUGUE TRIFÁSICO COM CONTATO CHATO 20A 35C PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002470013 Plugue fêmea simples PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002470014 plugue macho triangular simples PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002470016 Plugue 2P + T cinza 15A 125V 54305 PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002470017 Plugue adaptador 3p , pino chato PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002470018 Plugue para telefone PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002470031 Adaptador 2p+t para novo padrão PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002470032 Plugue adaptador 2p+t para o antigo padrão PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002470040 Plugue 2P+T, 20A/250V (novo padrão) PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002470041 Plugue 2P+T, 10A/250V(novo padrão) PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002470042 Plugue P10 estereo. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002488001 SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 40 WATTS PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002488002 Soquete de pressão para lâmpadas fluorescentes. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002488003 SOQUETE CONVENCIONAL, SIMPLES PARA LAMPADA INCANDESCENTE PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 93 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
002488004 SOQUETE DE PRESSÃO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE C/ BASE P/START PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos

e Eletrônicos
ativo

002488005 SOQUETE FLUORESCENTE TOMADINHA 160 (CEBOLINHA) PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002488009 SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE ANTI VIBRATÓRIO,START PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002488010 SOQUETE PARA STARTERS PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002488016 Soquete para lâmpada fluorescente modelo conect g13 compatível com as luminárias do sistema procel
2x32 watts.

Sem requisição desde 2009

PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo (bloqueado)

002488019 Plafon branco S-27 100w PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002496001 Tomada elétrica sistema "x", tripolar para microcomputador PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002496002 Tomada elétrica universal de sobrepor PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002496003 TOMADA ELÉTRICA TRIPOLAR DE EMBUTIR, SIMPLES PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002496004 Tomada elétrica universal de embutir PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002496005 Tomada elétrica 2 p, universal + term. 20 a 250 volts PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002496007 Tomada elétrica tipo fêmea PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002496008 TOMADA ELETRICA TRIFASICA 3 P 30 A PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002496011 Tomada elétrica sistema "X", tripolar com caixa de sobrepor PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002496012 TOMADA ELETRICA INTERNA REDONDA PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002496016 TOMADA ELÉTRICA 2 P + TERM. 15A/125 VOLTS SISTEMA X PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002496018 Tomada elétrica 3P 20A 125/250 volts, 64355 PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002496019 Tomada elétrica 2p, universal + term. 15 a 250 volts PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002496021 TOMADA ELÉTRICA 2P + T - UNIVERSAL PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002496023 Tomada elétrica de embutir, 2P+T PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002496024 Tomada eletrica modelo rj 45 PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002496025 Tomada elétrica extensão, tn3 PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo
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002496026 Tomada tripolar de porcelana PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos

e Eletrônicos
ativo

002496030 Tomada embutir dupla 027-E. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002496034 Tomada 2p + t , sistema x PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002496035 Tomada elétrica de embutir modelo aquatic PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002496043 tomada elet. multipla tripla PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

002496044 Tomada elétrica 2p + t para caixa de sobrepor PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002496046 Tomada dupla padrão. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002496058 Sistema T caixa 75 x 75 x 42 mm CTX 03 transmobil PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002496059 Sistema T tom. mod.2P + T NBR 13030 BR transmobil PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002496060 Sistema T placa para 2 RJ45 13502 transmobil PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002496061 Sistema T placa para 1 RJ 45 transmobil PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002496063 Tomada rj 45 fêmea. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002496064 Tomada elétrica conjunto de tomada 2P+T 10A CONJUNTO 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002496066 Ponto elétrico, tomada elétrica com cabo flexível 2,5mm. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002496067 Tomada elétrica 2p + t, 10A, padrão Brasil. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002496069 Tomada elétrica de embutir 2P+T 20A PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002496070 Tomada elétrica sobrepor 2P+T20A,250V, sistema X,Branca,com caixa de sobrepor. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002500001 Rele fotoelétrico potência 1000 watts, 220 volts PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002518001 No break potência de 2000 VA, 110/220 freqüência 60HZ PECA 69 Manutenção em Geral ativo
002518002 No Break Potência 1000 VA, 220 Volts, 60 HZ PECA 69 Manutenção em Geral ativo
002518004 No Break - 40 kva PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos

e Eletrônicos
ativo

002518005 No Break PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002518007 NO BREAK POTÊNCIA 1200VA, TE BIVOLT 220/115 VAC,TS BIVOLT 220/115 VAC PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002518009 NO BREAK  SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE EMERGÊNCIA PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo
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POTÊNCIA  DE 1000 VA/ 700 W; COM CONDIÇÕES DE TRABALHAR EM TEMPERATURA AMBIENTE
DE 0ºC A 40ºC E UMIDADE RELATIVA DE 0% a 95% SEM CONDENSAÇÃO;
CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA:
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 120V OU 220V, COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA;
FREQÜÊNCIA: 60Hz + ou - 5% (OPCIONALMENTE 50Hz);
CORRENTE DE ENTRADA: 120V: 7,6 A E 220V : 4,2A;
PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENÇÃO: PROTEÇÃO PROVOCADAS POR SURTOS DE ATÉ 6500A E
300J, ATENUANDO AS SOBRETENÇÕES E DESACOPLANDO PARA O ATERRAMENTO.
CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA:
TENSÃO DE SAÍDA: SELECIONÁVEL EM 120V OU 220V;
PLUGUES E TOMADAS: ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA: PLUGUE PADRÃO NEMA 5-15P
TOMADAS DE SAÍDA: 6 TOMADAS PADRÃO NEMA 5-15R. O LIMITE DE CORRENTE DA TOMADA
PADRÃO NEMA 5-15R É 15A. CORRESPONDENDO A 3300VA EM 220V OU 1800VA EM 120V.
PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO NA SAÍDA, POR DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO E LIMITE
DE CORRENTE ELETRÔNICO.
RENDIMENTO A PLENA CARGA, MAIOR OU IGUAL A 90%, COM POTÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA.
BATERIAS: TESTE AUTOMÁTICO DO NO-BREAK E DAS BATERIAS QUE INFORMA
PREVENTIVAMENTE QUE A BATERIA ESTÁ PRÓXIMA DO FIM DE VIDA. REALIZADO
SEMANALMENTE EM DIA E HORA PROGRAMADOS OU SOLICITADO MANUALMENTE A
QUALQUER TEMPO.
PARTIDA POR BATERIAS: PODE SER LIGADO DURANTE A FALTA DE ENERGIA ATRAVÉS DAS
BATERIAS.
PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS: PROTEÇÃO DAS BATERIAS CONTRA
DESCARGA TOTAL COM SINALIZAÇÃO PREVENTIVA ANTES DO DESLIGAMENTO DO NO-BREAK.

002518010 NO BREAK POTÊNCIA MíNIMA DE 3 KVA PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002518012 Nobreak 1 KVA, tensão de entrada 220/110 Volts
             

PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

002518025 1 OBJETO: NO BREAK.
1.1 Generalidades:
1.2 Equipamento para correção de distúrbios da rede elétrica para uso em conjunto com equipamento de
Gama câmara.
2 Características técnicas mínimas:
2.1 Tipo: no-break dupla conversão(true on line) com saída senoidal pura;
2.2 Potencia mínima de 5KVA;
2.3  Banco de baterias tipo estacionarias do tipo VRLA(valve regulated lead acid batteries);
2.4 Baterias com autonomia de 20 minutos no mínimo;
2.5 Deve conter transformador isolador;
2.6 Deve possuir by pass estático;
2.7 Deve possuir, no mínimo, as seguintes proteções:
2.7.1 Ruídos de linha;
2.7.2 Sub e sobretensão;
2.7.3 Variações  de freqüência;
2.7.4 Sobrecarga;
2.8 Tensão de entrada:220v;

PECA 69 Manutenção em Geral ativo
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2.9 Variação admissível na tensão de entrada: 25%;
2.10 Tensão de saída: 110 e 220v ± 2%;
2.11 Freqüência de saída: 60 Hz;
2.12 Distorção harmônica de saída inferior a 3%;
2.13 Rendimento maior ou igual a 85%;
2.14 Deve ser compatível com operação com gerador a diesel;
2.15 Nível de ruído deve ser menor ou igual a  50dB;
2.16 Deve ter partida sem a presença de rede;
2.17 Indicadores visuais:
2.17.1 Tensão e freqüência de entrada;
2.17.2 Tensão de bateria;
2.17.3 Tensão e freqüência de saída;
2.17.4 Carga de saída em watts e V.A ou percentual;
2.18 Alarmes sonoros ou visuais para:
2.18.1 Sub e sobretensão;
2.18.2 Sobrecarga;
2.18.3 Substituição  de bateria;
2.18.4 By-pass;
2.18.5 No-break funcionando através de baterias;
2.19 Alarmes sonoros e visuais para:
2.19.1 Operação em rede e bateria;
2.20 Chave inibidora de alarme;
2.21 Chave liga/desliga no-break;
2.22 Não deve introduzir distorção harmônica que prejudique a imagem do exame;
2.23 O equipamento deve ser construído (montado) em gabinete único, com rodízios;

002518028   Genérico (2518) unidade - peça impressora
Características mínimas:
a) potencia de 1400 va.
b) monofásico, fase/neutro/terra
c) rendimento de 90%
d) microprocessado
e) operação em freqüência de 60 Hz
f) tensão de entrada nominal operando na faixa de 200 a 240vca
g) tensão de saída nominal operando na faixa de 209 a 231 vca
h) forma de onda senoidal na saída
i) comutação livre de transitórios inferior a 2 milissegundos
j) bateria(s) selada(s) com recarga automática e autonomia de 10 minutos a plena carga, acomodadas no
próprio gabinete do equipamento.
k) indicação visual e sonora para modo de fornecimento de energia (rede ou bateria)
l) sinalização indicativa de fim da carga da bateria
 m) desligamento automático do inversor por tensão baixa da Bateria
n) 3 tomadas fase/neutro/terra para conexão de carga
o) ruído acústico a um metro de distancia, menor que 55 dB, conforme din 45635;
p) software e hardware para desligamento de servidor intel baseado em ms-windows 2000 server;
q) condições de operar em ambiente típico de escritório como estabelece as normas da abnt.

PECA 69 Manutenção em Geral ativo
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002518030 Nobreak para utilização em aparelho móvel de ultrassonografia

Especificações:
1. Potência mínima de 2,0 KVA;
2. Gabinete metálico com rodízios para movimentação;
3. Deve possuir transformador isolador;
4. Tensão de entrada de 220VAC ± 20 %, monofásica, fase/neutro/ terra;
5. Frequência de entrada 60 Hz ± 5%;
6. Fator de potencia de entrada maior que 0,95;
7. Proteção contra curto-circuito, subtensão, sobretensão, na entrada;
8. Rendimento a plena carga maior ou igual a 85%;
9. Tensão nominal de saída 120 VAC ± 2 %, monofásica, fase/neutro/terra;
10. Regulação estática da tensão de saída +/-2%;
11. Taxa de distorção harmônica inferior a 5% (DTH);
12. Frequência de saída 60 Hz ± 0,1 Hz;
13. Fator de crista 3:1;
14. Fator de potência de saída mínimo de 0,70;
15. Proteção contra curto circuito, subtensão, sobretensão, limitação eletrônica de corrente, sobrecarga e
sobretemperatura, na saída;
16. Possuir no mínimo 4 tomadas padrão NBR 14136 20A;
17. Tecnologia on-line de dupla conversão, conforme NBR 15014;
18. Bateria(s) VRLA gel ou AGM internas ao gabinete, com recarga automática;
19. Autonomia de no mínimo de 10 minutos a plena carga;
20. Proteção da bateria com limitação eletrônica da corrente, curto-circuito, sobretensão e subtensão;
21. Proteção contra descarga total das baterias com sinalização antes do desligamento do no-break;
22. Sinalização visual para modo de fornecimento de energia (rede ou bateria);
23. Indicação de fim da carga da bateria;
24. Disjuntor termomagnético de entrada e chave liga/desliga;
25. Ruído acústico a um metro de distância, menor que 60 db;
26. Sistema de by-pass automático.

PECA 69 Manutenção em Geral ativo

002518033 1. Características técnicas mínimas: no-break pot. De 3 KVA
1.1 Tecnologia on-line de dupla conversão, conforme NBR 15014
1.2 Potência de saída: 2100w;
1.3 Tensão de entrada de 220vac +-25%, monofásica, fase/neutro terra;
1.4 Frequência de entrada: 60hz +- 5%;
1.5 Fator de potência de entrada: 0,98;
1.6 Frequência de saída: 60hz +- 0,05%;
1.7 Eficiência em carga total: 85%;
1.8 Tensão de saída senoidal: 120vac +- 2%, monofásica,fase/neutro/terra;
1.9 Regulação estática de saída: +-2%;
1.10 Fator de crista: 3;1;
1.11 Fator de potência de saída: 0,70
1.12 Sistema de by-pass automático;
1.13 Religação automática (retorno da rede com bateria descarregada);
1.14 Proteção contra curto circuito, subtensão, sobretensão, na saída;
1.15 Suporte a sobrecarga do inversor de 125% por 10(dez) segundos;

PECA 69 Manutenção em Geral ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 98 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
1.16 Ruído acústico a um metro de distância, menor que 60 DB (DIN 45635);
1.17 Autonomia de 10 minutos a plena carga;
1.18 Gabinete metálico para montagem em piso e/ou rack 19", proteção ip20;
1.19 Bateria(s)VRLA gel ou AGM com recarga automática;
1.20 Baterias internas ao gabinete ou em gabinete similar ao do equipamento;
1.21 Sinalização visual para modo de fornecimento de energia (rede ou bateria);
1.22 Indicação de fim da carga da bateria;
1.23 Proteção contra descarga total das baterias, com sinalização antes do desligamento do no-break;
1.24 Possibilidade de expansão de autonomia;

002518042 No break senoidal, de no mínimo 2kva PECA 69 Manutenção em Geral ativo
002518044 No break potência de 2 Kva

a) Potência de 2,0 Kva;
b) Tensão de entrada 220V +- 15% monofásica fase+neutro+terra;
c) Freqüência de entrada 60 Hz +-5%;
d) Tensão de saída senoidal 110V +-5% e 220V +-5% monofásica fase+neutro+terra;
e) Tensões de entrada e saída isoladas galvanicamente;
f) Rendimento a plena carga 85%;
g) Freqüência de saída 60 Hz +- 0,01%;
h) Regulação estática da tensão de saída de +-2%;
i) Distorção harmônica máxima de 5%, para carga linear;
j) Fator de potência de saída 0,80;
k) Proteção contra curto circuito, subtensão, sobretensão, na saída;
l) Ruído acústico a um metro de distância, menor que 55db, conforme norma DIN 45635;
m) Autonomia de dez minutos a plena carga;
n) Bateria(s) selada(s) chumbo-ácido, livre de manutenção, a prova de vazamento, recarga automática de
dez minutos a plena carga;
o) Baterias acomodadas no próprio gabinete do equipamento ou em gabinete de mesmo padrão;
p) Sinalização visual para modo de fornecimento de energia pela rede elétrica ou bateria;
q) Sinalização indicativa de fim da carga da bateria;
r) Proteção contra descarga total das baterias com sinalização antes do desligamento do no-break;
s) Condições de operar em ambiente típico de escrit[orio como estabelece as normas da ABNT;
t) Software e hardware para gerenciamento e comunicação com servidor Windows 2000Server.

PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002518052 No break dupla conversão (true on line),potencia mínima 3 kva

1.1 equipamento para correção de distúrbios da rede elétrica para uso em conjunto com equipamento de
ultra-som.
2.caracteristicas tecnicas minimas:
2.1 tipo: no-break dupla conversão (true on line) com saída senoidal pura;
2.2 potencia mínima de 3 kva;
2.3 banco de baterias tipo estacionarias do tipo vrla (valve regulated lead acid batteries);
2.4 baterias com autonomia de 20 minutos no minimo;
2.5 deve conter transformador isolador;
2.6 deve corrigir os seguintes problemas de rede;
2.6.1 ruidos de linha;
2.6.2 sub e sobretensao;

PECA 69 Manutenção em Geral ativo
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2.6.3 curto-circuito;
2.6.4 variacoes de frequencia;
2.6.5 sobrecarga;
2.7 tensao de entrada: 220V
2.8 variacao admissivel na tensão de entrada: 25%;
2.9 tensao de saida: 110 e 220 v +/- 2%;
2.10 frequencia de saida 60 hz;
2.11 distorcao harmonica de saida inferior a 3%;
2.12 rendimento de _> 85%;
2.13 deve ser compativel com operacao com gerador e diesel;
2.13. deve ser compatível com operação com gerador a diesel;
2.14. nível de ruído deve ser _< 45 db;
2.15. deve ter partida sem a presença da rede;
2.16. indicadores visuais:
2.17.1. tensão e freqüência de entrada;
2.17.2. tensão de bateria;
2.17.3. tensão e freqüência de saída;
2.17.4. carga percentual de saida em watts e v.a.;
2.18. alarmes sonoros ou visuais para:
2.18.1. sub e sobretensao;
2.18.2. sobrecarga;
2.18.3. substituição de bateria;
2.18.4. by-pass;
2.18.5. no-break funcionando através das baterias;
2.19. alarmes sonoros e visuais para:
2.19.1. operação em rede e bateria;
2.20. chave inibidora de alarme;
2.21. chave liga/desliga no-break;
2.22. não deve introduzir distorção harmônica prejudicando a imagem do exame;
2.23. O equipamento deve ser construído (montado) em gabinete único, com rodízios.
          O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua
portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários sem ônus para a administração.

002534001 ESTABILIZADOR DE TENSÃO AUTOMÁTICO, POTÊNCIA 1 KVA PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

002534004 ESTABILIZADOR DE TENSAO ENTRADA 220 V. SAIDA 110 V. POTENCIA 3 KVA PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002534005 NOBREAK 3 KVA
Especificações Técnicas:
Saída:
- Capacidade de Potência de saída: 3,000 VA
- Capacidade de Potência de saída: 2,250 Watts
- Potência Máxima Configurável: 3,000 VA
- Potência Máxima Configurável: 2,250 Watts
- Tensão nominal de saída: 120VA
- Conexões de saída: (8) Nema 5-15R
Entrada:

PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo
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- Tensão nominal de Entrada: 120V
- Freqüência de entrada: 50/60Hz +/- 3Hz( autosensing)
- Tipo de Conexão de Entrada: Nema L5-30P
- Comprimento do cabo: 1,8 metros
- Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações 92-147V
Bateria:
-Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Ácido livre de manutenção: a prova de vazamento.
-Cartucho de substituição de bateria: RBC11
-Tempo de autonomia típico em meia carga: 19.2 minutos (1125Watts)
-Tempo de autonomia típico em carga total: 5.7 minutos (2250Watts)
Comunicação e gerenciamento:
- Porta de interface: DB-9 RS-232, SmartSlot
- Quantidade disponível de interfaces SmartSlot: 1
- Painel de controle: Display de LED com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de On line,
Troca de bateria : e Sobre Carga
- Alarme sonoro: Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : Configuração de
`delays`
- Desligamento de Emergência(EPO): opcional

Proteção contra surtos e filtragem:
- Classe de surto de energia: 880 joules
- Filtragem: ull time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time :
meets UL 1449

Conformidade:
Aprovações: CSA, FCC Parte 15 classe A, UL 1778

002534012 Estabilizador de tensão potencia 500 VA, rede 220 V. PECA 69 Manutenção em Geral ativo
002534026 Estabilizador de tensão 1KVA, potência mínima de saída 1000VA PECA 86 Transmissão e Distribuição de

Energia Elétrica
ativo

002534029 stabilizador de tensão monofásico 220x220V 300W PECA 69 Manutenção em Geral ativo
002534035 Estabilizador

caracteristicas minimas:
a) tensao de entrada 220v / 110v;
b) tensao de saida 110v;
c) potencia minima de 1kva, com filtro de linha interno;
d) led informativo de rede eletrica normal, baixa ou alta
e) minimo 03 (tres) saidas.

PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002534036 Nobreak 2 KVA
Características mínimas:
a) Potência de 2,0 KVA;
b) Tensão de entrada 220V +/- 15% monofásica fase + neutro + terra;
c) Frequência de entrada 60 Hz +/- 5%;
d) Tensão de saída senoidal 110V +/- 5% e 220V +/- 5% monofásica fase + neutro + terra;
e) Tensões de entrada e saída isoladas galvanicadamente;
f) Rendimento a plena carga 85%;
g) Frequência de saída 60 Hz +/- 0,01%

PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo
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h) Regulação estática da tensão de saída de +/- 2%;
i) Distorção harmônica máxima de 5% para carga linear;
j) Fator de potência de saída 0,80;
k) Proteção contra curto circuito, subtensão, sobretensão na saída;
l) Ruído acústico a um metro de distância, menor que 55db, conforme norma DIN 45635;
m) Autonomia de dez minutos a plena carga;
n) Bateria(s) selada(s) chumbo-ácido, livre de manutenção, a prova de vazamento, recarga automática e
autonomia de dez minutos a plena carga;
o) baterias acomodadas no próprio gabinete do equipamento ou em gabinete de mesmo padrão;
p) Sinalização visual para modo de fornecimento de energia pela rede elétrica ou bateria;
q) Sinalização indicativa de fim da carga da bateria;
r) Proteção contra descarga total das baterias com sinalazação antes do desligamento do nobreak;
s) Condições de operar em ambiente típico de escritório como estabelece as normas da ABNT;
t) Software e hardware para gerenciamento e comunicação com servidor Windows 2000 Server.

002534038 ESTABILIZADOR DE TENSAO POTENCIA DE 1,2 KVA PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

002534045 Estabilizador de tensão potencia de 700 va PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002534058 Estabilizador de tensão PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

002534059 Estabilizador de tensão, capacidade 600 VA PECA 69 Manutenção em Geral ativo
002542001 Transformador estabilizador de tensão automático, potência 1 kva, entrada 220 v. saída 110/220 v PECA 86 Transmissão e Distribuição de

Energia Elétrica
ativo

002542026 Transformador estabilizador de tensão - auto transformador 200w 110/220v PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002550001 Fita isolante de auto fusão. ROLO 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002550002 Fita isolante medindo 33 mm x 20 metros. ROLO 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002550003 FITA ISOLANTE COM 5,00 METROS ROLO 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002550004 Fita isolante medindo 10 metros ROLO 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002550005 Fita isolante com cola, medindo 19mm x 20m ROLO 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002550007 Fita isolante com cola anti-chama, medindo 10 metros PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002550008 FITA ISOLANTE TÉRMICO MEDINDO 60 METROS PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002550009 Fita isolante PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002550010 Fita isolante - uso geral ROLO 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002550012 Fita isolante fusão 10m. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002550013 Fita isolante rolo 50 metros PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos ativo
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e Eletrônicos

002585001 Placa de circuito com componente montado tipo d 203 PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
002585008 Placa de circuito integrado modelo envision tr board compátivel com o aparelho de ultrassom da marca

philips modelo envísion
PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos

e Eletrônicos
ativo

002593001 Tesoura doméstica aço forjado com aprox.15 cm PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

002593002 TESOURA DOMÉSTICA, AÇO FORJADO COM APROX. 20CM PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

002607001 Placa (espelho) cega 2x4 PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
002607002 PLACA (ESPELHO) CEGA 4X4 PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos

e Eletrônicos
ativo

002607003 Placa (espelho) cega, redonda - 4'' PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

002623001 Chuveiro elétrico tipo ducha. PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
002666001 Lima chata PECA 34 Ferramentas ativo
002666002 LIMA TRIANGULAR PARA AMOLAR DE 4 E 1/2" PECA 61 Medicamentos ativo
002666003 LIMA DE ENXADA 8", SEM CABO PECA 61 Medicamentos ativo
002666005 Lima triangular 5,0" PECA 61 Medicamentos ativo
002666008 Lima chata de 20cm. PECA 61 Medicamentos ativo
002666010 Lima serrote nº4 PECA 34 Ferramentas ativo
002674004 Cortador manual para fórmica PECA 61 Medicamentos ativo
002674005 Cortador de vidro. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002712001 Colher de pedreiro PECA 61 Medicamentos ativo
002712002 Colher de pedreiro, em ferro, medindo 20 cm, com cabo de madeira (Genérico 271/2 G/C 2801) PECA 34 Ferramentas ativo
002712003 COLHER DE PEDREIRO MEDINDO 25 CM, EM FERRO, COM CABO DE MADEIRA PECA 34 Ferramentas ativo
002720001 Chaves diversas gripo 18" PECA 61 Medicamentos ativo
002720004 Chave de teste (neon) PECA 61 Medicamentos ativo
002720006 Tetra - chaves diversas PECA 34 Ferramentas ativo
002720007 Yale - chaves diversas PECA 34 Ferramentas ativo
002720009 Virgem - chaves diversas PECA 34 Ferramentas ativo
002720010 Chave inglesa 10" PECA 61 Medicamentos ativo
002720016 Chave estrela 10 X 11MM PECA 34 Ferramentas ativo
002720020 Chave de grifo , com 14 polegadas PECA 61 Medicamentos ativo
002720022 Chave de boca 21 x 23 mm PECA 34 Ferramentas ativo
002720026 Chave biela 13 mm. PECA 34 Ferramentas ativo
002720037 Jogo chave torx t-10 a t50 JOGO 34 Ferramentas ativo
002720043 Chave Allen curta 4mm. PECA 34 Ferramentas ativo
002763002 Plaina elétrica potencia 580w - 220v (profissional) PECA 34 Ferramentas ativo
002771001 Furadeira elétrica de impacto PECA 34 Ferramentas ativo
002771002 Furadeira elétrica, p/ concreto, aço, madeira, pot.500w, tensão 220v PECA 34 Ferramentas ativo
002771004 Furadeira movida a bateria PECA 34 Ferramentas ativo
002771008 Furadeira super hobby 36 B PECA 34 Ferramentas ativo
002771009 Furadeira tipo parafusadeira, industrial eletrônica 650 w PECA 34 Ferramentas ativo
002771013 Martelete pistola redonda (encaixe 10,4mm), 3000 bpm, peso2,5kg, energia por impacto. ferramenta

usada em oficina ortopédica de reabilitação (confecção de orteses e próteses).
PECA 34 Ferramentas ativo

002771014 Furadeira de impacto potência 600 watts PECA 34 Ferramentas ativo
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002780001 Esquadro referencia 160 para pedreiro PECA 34 Ferramentas ativo
002798001 Prumo para pedreiro PECA 34 Ferramentas ativo
002798002 Prumo de pedreiro em plástico 430g e fio de polipropileno PECA 34 Ferramentas ativo
002801001 Pedra para amolar ferramentas de corte de amolar (afiar). PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
002810001 Macho jogo 5/32 - 32 JOGO 26 Conservação e limpeza (18) ativo
002810002 Macho jogo 3/16 PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002828001 Cabo de madeira para enxada. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002828002 CABO DE MADEIRA PARA ROLO DE PINTURA PECA 61 Medicamentos ativo
002828008 Cabo de madeira para picareta PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002836001 LIXA REFERÊNCIA N.400 PECA 61 Medicamentos ativo
002836002 Lixa para ferro nr.180 PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002836003 LIXA PARA FERRO NR.240 PECA 61 Medicamentos ativo
002836005 Lixa para ferro nr.100 PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002836006 Lixa grão nr.220 ROLO 26 Conservação e limpeza (18) ativo
002836007 LIXA GRÃO NR.50 FOLHA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002836008 Lixa grão nr. 100 FOLHA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002836009 Lixa grão nr. 60 ROLO 26 Conservação e limpeza (18) ativo
002836011 Lixa grão nr. 150 FOLHA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002836012 Lixa grão nr. 80 PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002836013 Lixa par ferro nº 80 FOLHA 61 Medicamentos ativo
002836014 Lixa d'água grão 320 PECA 61 Medicamentos ativo
002836015 LIXA PARA MADEIRA GRÃO 220 PECA 61 Medicamentos ativo
002836016 Lixa para madeira grão 120 PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002836017 LIXA D' AGUA NÚMERO 220 PECA 61 Medicamentos ativo
002836018 Lixa de ferro número 120 PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002836020 Lixa fina 220 PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002836022 Lixa madeira norton 100 FOLHA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
002836023  LIXA DE PANO N.50 PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002836024 Lixa d'água n 180. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002836025 Lixa G 125 madeira 80 - média PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002836026 LIXA D´ÀGUA 150 PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002836027 Lixa para massa nr. 100 PECA 61 Medicamentos ativo
002836028 Lixa para massa,150. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002836029 Lixa para massa,220. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002836031 Lixa d'agua 600 PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
002836032 Lixa para ferro nr. 150 PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
002836033 LIXA PARA MASSA N.120 PECA 61 Medicamentos ativo
002836034 Lixa ferro 50 PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002836035 Lixa para massa número 80. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002836041 Lixa d'água e de ferro, tamanhos diversos PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002844001 Broca de Videa medindo 4mm PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002844002 Broca de videa medindo 5,00 mm PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002844003 Broca de videa medindo 6,00 mm PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002844004 Broca de videa medindo 7,00 mm PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002844005 Broca de videa medindo 10,00 mm PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002844006 Broca de videa medindo 8,00 mm PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
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002844007 Broca de videa medindo 12 mm PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002852001 Broca de aço rápido medindo 2,00mm PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002852002 Broca de aço rápido medindo 10,00mm PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002852003 Broca de aço rápido medindo 2,50 mm    PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002852004 Broca de aço rápido  medindo 3,00mm PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002852005 Broca de aço rápido medindo 4,50mm PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002852006 Broca de aço rápido medindo 6,00mm PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002852007 Broca de aço rapido medindo 7,00 mm PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
002852008 Broca de aço rápido medindo 7,50 mm. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002852009 Broca de aço rápido medindo 8,50mm PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002852010 BROCA DE AÇO RÁPIDO MEDINDO 1,00 MM     PECA 61 Medicamentos ativo
002852011 Broca de aço rápido medindo 3,2 mm. PECA 61 Medicamentos ativo
002852015 Broca de aço rápido medindo 8mm PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002852016 Broca de aço rápido medindo 5,00 mm. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002852017 Broca de aço rápido medindo 4,00mm PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002852018 Broca de aço rápido medindo 6,5 mm PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002852019 Broca de aço rapido medindo 9,00 mm PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
002852020 Broca de aço rápido medindo 3,5mm.             PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002852022 Broca de aço rapido medindo 12 mm PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
002852023 Broca de aço rápido medindo 1,5mm PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002852024 Broca de aco rapido medindo 3,0 mm. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002852025 Broca de aço rápido medindo 5,5mm PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002852026 Broca de aço rápido medindo 8,5 mm   PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002852027 Broca de aço rápido medindo 11,00 mm PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002852029 BROCA DE AÇO RÁPIDO MEDINDO 6 MM       PECA 61 Medicamentos ativo
002852031 BROCA DE ACO RAPIDO DE ACO RAPIDO PECA 61 Medicamentos ativo
002852032 Broca de aço rápido medindo 15mm PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002852033 Broca de aço rápido com 17mm PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002909001 BROCA DENTÁRIA MODELO FG 107-A PECA 64 Odontológicos ativo
002909002 BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO - N. 557 PECA 64 Odontológicos ativo
002909006 BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO - N. 1/2 PECA 64 Odontológicos ativo
002909007 BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO - N. 1 PECA 64 Odontológicos ativo
002909008 BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO - N. 5 PECA 64 Odontológicos ativo
002909009 BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO - N. 3 PECA 64 Odontológicos ativo
002909010 BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO - N. 6 PECA 64 Odontológicos ativo
002909012 BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO CONTRA ÂNGULO - N. 8 PECA 64 Odontológicos ativo
002909013 BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO CONTRA ÂNGULO - N. 3 PECA 64 Odontológicos ativo
002909014 BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO - N. 4 PECA 64 Odontológicos ativo
002909016 BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO, CONE INVERTIDO N. 1032 PECA 64 Odontológicos ativo
002909017 BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO, CONE INVERTIDO N. 1034 PECA 64 Odontológicos ativo
002909019 BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N. 1012 PECA 64 Odontológicos ativo
002909024 BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N. 1061 PECA 64 Odontológicos ativo
002909028 Broca dentaria alta rotação, diamantada nº 2068. PECA 124 Medicamentos e produtos

químicos de uso em odontologia.
ativo

002909030 BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N. 1042 PECA 64 Odontológicos ativo
002909031 BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N. 1045 PECA 64 Odontológicos ativo
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002909032 BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N. 1046 PECA 64 Odontológicos ativo
002909034 BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N. 1014 PECA 64 Odontológicos ativo
002909035 BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N. 1015 PECA 64 Odontológicos ativo
002909038 BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO - N. 33 1/2 PECA 64 Odontológicos ativo
002909039 BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N. 1302 PECA 64 Odontológicos ativo
002909040 BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N. 1043 PECA 64 Odontológicos ativo
002909041 BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N. 1016 PECA 64 Odontológicos ativo
002909042 BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N. 1023 PECA 64 Odontológicos ativo
002909043 BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N. 1031 PECA 64 Odontológicos ativo
002909045 BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N. 1035 PECA 64 Odontológicos ativo
002909053 BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N. 1011 PECA 64 Odontológicos ativo
002909054 BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N. 1033 PECA 64 Odontológicos ativo
002909059 BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO CONTRA ÂNGULO - N. 2 PECA 64 Odontológicos ativo
002909060 BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO - N. 8 PECA 64 Odontológicos ativo
002909062 BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO - N. 1 PECA 64 Odontológicos ativo
002909063 BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO - N. 1/2 PECA 64 Odontológicos ativo
002909064 BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO - N. 556 PECA 64 Odontológicos ativo
002909065 BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO - N. 558 PECA 64 Odontológicos ativo
002909066 BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO - N. 56 PECA 64 Odontológicos ativo
002909067 BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO, TRONCO CÔNICA INVERTIDO, AÇO CARBIDE, N. 33 1/2 PECA 64 Odontológicos ativo
002909068 BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO, ESFÉRICA, AÇO CARBIDE N. 2 PECA 64 Odontológicos ativo
002909069 BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO, ESFÉRICA, DIAMANTADA N.3 PECA 64 Odontológicos ativo
002909070 BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO, CILÍNDRICA, AÇO CARBIDE N. 56 PECA 64 Odontológicos ativo
002909071 BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO, CILÍNDRICA, AÇO CARBIDE N. 57 PECA 64 Odontológicos ativo
002909072 BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO, ESFÉRICA, AÇO CARBIDE N. 2 PECA 64 Odontológicos ativo
002909074 BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO,TRONCO CÔNICA INVERTIDA, AÇO CARBIDE N. 34 PECA 64 Odontológicos ativo
002909075 BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO,TRONCO CÔNICA INVERTIDA, AÇO CARBIDE N. 37 PECA 64 Odontológicos ativo
002909076 BROCA DENTÁRIA FG-204 PRIMEIRA SÉRIE PECA 64 Odontológicos ativo
002909078 BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO, ESFÉRICA, AÇO CARBIDE N.3 PECA 64 Odontológicos ativo
002909079 BROCA DENTÁRIA ALTA ROTACAO, ESFÉRICA, AÇO CARBIDE N. 4 PECA 64 Odontológicos ativo
002909080 BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO, ESFÉRICA, AÇO CARBIDE N.6 PECA 64 Odontológicos ativo
002909082 BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO, ESFÉRICA, DIAMANTADA TAM. G PECA 64 Odontológicos ativo
002909084 BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO, ESFÉRICA, DIAMANTADA TAM. P PECA 64 Odontológicos ativo
002909087 BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N. 1312 PECA 64 Odontológicos ativo
002909089 BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO - N. 9 PECA 64 Odontológicos ativo
002909090 BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO, CONE INVERTIDO N. 1036 PECA 64 Odontológicos ativo
002909091 BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N. 1022 PECA 64 Odontológicos ativo
002909092 BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, N. 1024 PECA 64 Odontológicos ativo
002909107 BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO, TRONCO CÔNICA INVERTIDA, AÇO CARBIDE, N. 35 PECA 64 Odontológicos ativo
002909108 Broca baixa rotacao,tronco conica invertida,aco carbide n.36 PECA 64 Odontológicos ativo
002909109 BROCA DENTÁRIA BAIXA ROTAÇÃO, TRONCO CÔNICA INVERTIDA, AÇO CARBIDE, N. 38 PECA 64 Odontológicos ativo
002909110 BROCA DENTÁRIA CIRÚRGICA DE MÃO, RETA, N. 703 PECA 64 Odontológicos ativo
002909111 BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, HASTE LONGA, ESFÉRICA, N. 2146 PECA 64 Odontológicos ativo
002909112 BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO, TRONCO CÔNICA INVERTIDO, AÇO CARBIDE, N. 34 PECA 64 Odontológicos ativo
002909113 BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO, TRONCO CÔNICA INVERTIDO, AÇO CARBIDE, N. 37 PECA 64 Odontológicos ativo
002909115 BROCA DENTÁRIA DE LENTULO PARA TRATAMENTO DE CANAL JOGO 64 Odontológicos ativo
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002909117 BROCA DENTÁRIA ALTA ROTAÇÃO, ESFÉRICA, AÇO CARBIDE N.8 PECA 64 Odontológicos ativo
002909124  BROCA DENTARIA BROCA CAPAZ DE CORTAR ESMALTE DENTARIO, HEL, PM DIAMETRO N.8 PECA 64 Odontológicos ativo
002909125  BROCA DENTAR BROCA CAPAZ DE CORTAR ESMALTE DENTARIO, HEL, PM, SU N.8 PECA 64 Odontológicos ativo
002909126  BROCA DENTARIA CAPAZ DE CORTAR ESMALTE DENTARIO, HEL, PM, SU N. 700L PECA 64 Odontológicos ativo
002909127  BROCA DENTARIA BROCA CAPAZ DE CORTAR ESMALTE DENTARIO, PM, SU N. 10

 
PECA 64 Odontológicos ativo

002909128  BROCA DENTARIA BROCA CAPAZ DE CORTAR ESMALTE DENTARIO, PM, SU N. 8
 

PECA 64 Odontológicos ativo

002909129  BROCA DENTARIA  BROCA CAPAZ DE CORTAR ESMALTE DENTARIO, OM, SU N. 6 PECA 64 Odontológicos ativo
002909130 BROCA DENTARIA BROCA CAPAZ DE CORTAR ESMALTE DENTARIO, PM, SU N. 701L PECA 64 Odontológicos ativo
002909131  BROCA DENTARIA BROCA CAPAZ DE CORTAR ESMALTE DENTARIO, PM, SU N. 702L PECA 64 Odontológicos ativo
002909132  BROCA DENTARIA BROCA CAPAZ DE CORTAR ESMALTE DENTARIO, FRESA SU, E. G PECA 64 Odontológicos ativo
002909133  BROCA DENTARIA BROCA CAPAZ DE CORTAR ESMALTE DENTARIO, FRESA, SU, G PECA 64 Odontológicos ativo
002909134 Brocas carbide nº 701 PECA 123 Equipamentos, instrumentos e

materiais odontológicos (68)
ativo

002909135 Broca carbide nº 703 PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

002909136 Broca esferica diamantada nº 1 PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

002909137 Broca esferica diamantada nº 2 PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

002909138 Broca esferica diamantada nº 4 PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

002909193 Broca Carbide n° 702 PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

002917001 ALICATE DE AÇO PECA 61 Medicamentos ativo
002917002 Alicate de aço com cabo isolante PECA 61 Medicamentos ativo
002917003 Alicate de aço com bico de papagaio 10" PECA 61 Medicamentos ativo
002917004 Alicate de aço para grimpagem de RJ 45/RJ 11 com corte. PECA 34 Ferramentas ativo
002917005 ALICATE DE ACO DE CORTAR E TORCER, MEIA CANA 160 MM PECA 61 Medicamentos ativo
002917007 Alicate bico meia canoa PECA 34 Ferramentas ativo
002917008 Alicate de pressão PECA 34 Ferramentas ativo
002917010 Alicate crimpar RJ II PECA 34 Ferramentas ativo
002917011 Alicate de aço de inserção para corte de fios PECA 61 Medicamentos ativo
002917014 Alicate de aço corte diagonal 6 PECA 61 Medicamentos ativo
002917015 Alicate de aço universal 8" PECA 61 Medicamentos ativo
002917016 Alicate de aço tipo eletricista 8" com isolamento PECA 61 Medicamentos ativo
002917017 ALICATE DE AÇO DE CORTE PECA 61 Medicamentos ativo
002917018 Alicate de bico. PECA 34 Ferramentas ativo
002917020 Alicate decapador de cabo ethernet. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
002917022 Alicate bomba d'água PECA 34 Ferramentas ativo
002917023 Alicate de crimpar rj45 com catraca. PECA 34 Ferramentas ativo
002917024 Alicate bico meia cana 4,5" ou 5" com mola, isolado. PECA 34 Ferramentas ativo
002917025 Alicate corte diagonal 110mm com mola,cabo emborrachado,cromo vanádio. PECA 34 Ferramentas ativo
002917037 Alicate punch  down ht-314 b PECA 34 Ferramentas ativo
002917039 Alicate de inserção para fêmea RJ 45 punch down com regulagem, serve para Patch Panel e Keystone PECA 34 Ferramentas ativo
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RJ45, para uso em rede de dados e cabeamento estruturado 

002925002 Dominó - legal JOGO 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

002941001 Tábua de madeira cedro, medindo 2,5 x 20 x 3,00 cm PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002941002 TÁBUA DE MADEIRA TIPO ANGELIN MED. 3 X 30 X 4M PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002941006 Tábua de pinus de 1º qualidade de 3cm de espessura e 25cm de largura. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002941010 tábua de madeira medindo 30cm x 2,5m x 3m peca 46 Materiais para Construção Civil ativo
002941012 Tabua de madeira Cedrinho 20 x 200 cm. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002941016 TÁBUA DE MADEIRA DE CEDRO, MEDINDO 3M X 30CM X 2CM, PLAINADA PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002941019 TÁBUA DE MADEIRA PINUS, MEDINDO.3,00 X 0,20 X 2,5 CM PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002941024 TÁBUA DE MADEIRA DE LEI PLEINADA MED. 30 X 2,5 X 450 CM PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002941029 Tábua de madeira Itaúba,medindo 2,5 X 25 X 4,00 PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002941034 Tábua de madeira tipo angelin, medindo 2,5 x 30 x 3,00 mts PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002941043 Tábua de madeira tipo angelim med 3cm x 20 cm x 400 cm PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002941044 Tabua de madeira em angelim, pleinda e arredondada nos dois lados, medindo 15cm largura por 2cm de

espessura e 4 metros de comprimento (envernizada).
PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo

002941047 Tábua de madeira Angelin METRO 2 46 Materiais para Construção Civil ativo
002968001 Compensado de virola 10 mm PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002968002 Compensado de virola 4 mm. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002968003 Compensado virola 18 mm. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002968004 COMPENSADO DE MOGNO,15 MM PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002968005 Compensado de virola,15 mm. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002968006 Compensado virola 12mm PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002968007 COMPENSADO DE VIROLA  MEDINDO 20MM PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002968009 COMPENSADO DE VIROLA, 25MM PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002968010 Compensado de mescla 160x220x18mm PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002968012 Compensado virola 6mm PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002968013 Folha de compensado sarrafiado, 18mm PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002968014 Compensado sarrafiado em folha de 15mm PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002968015 Folha de compensado sarrafiado, 12mm PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002968016 Folha de compensado sarrafiado, 04mm PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002968017 Compensado de 2,20 x 1,60 x 18 mm sarrafiado FOLHA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002968019 Compensado de 2,20 x 1,60 x 12 mm FOLHA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002968020 Compensado medindo 2,20x1,60x04mm FOLHA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002968021 CHAPA MDF,0,9 MM ,CRU,1.83 X 2.75 PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002968022 Folha de mdf de 15mm com uma face em marfim FOLHA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002968023 Folha em mdf de 04mm, com uma face em marfim. FOLHA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002968024 Compensado MDF 1,83m x 2,75m, 15mm branco, dupla face. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002968025 Compensado mdf, duas faces, 1, 83x2, 75cm - 18mm, cor marfim PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002968026 Compensado MDF, duas faces, 1,83x2,75 cm, 5mm. Cor marfim PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002968027 Compensado MDF, duas faces, 1,83x2,75 cm, 12mm. Cor marfim PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002968028 Compensado MDF, duas faces, 1,83x2,75 cm, 6mm. Cor marfim PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
002968030 Compensado tipo mdf, duas faces, medindo 1,83cm x 2,75cm, com 15mm de espessura na cor marfim. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
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002968031 Compensado - mdf, duas faces, 1.83x2.75 - 6mm, cor branca. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003034001 Cimento cola KG 46 Materiais para Construção Civil ativo
003034002 Cimento, saco com 50 kg. SACO 46 Materiais para Construção Civil ativo
003034003 Cimento saco com 25 kg SACO 46 Materiais para Construção Civil ativo
003034004 BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003034005 Bloco de cimento com elemento vazado PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003069002 BOLA PARA TENIS DE MESA MODELO OFICIAL, COR BRANCA PECA 92 Recreação, Desporto e Material

Artístico
ativo

003166001 TELHA DE FIBRA DE VIDRO MED. 1,53x1,10 METROS PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

003166004 TELHA BRASILIT MEDINDO 1,53 X 1,10 PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003166005 Telha em chapa ondulada de fibro cimento PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003166007 Telha francesa. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003166009 Telhoes de ceramica para cumieeira PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003166010 Telha de cimento amianto - Brasilit, medindo 2,13 x 1,10 m x 60 mm.                                   PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003166018 Telha em chapa ondulada de fibro cimento,med.244 x 110 x 5 mm. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003166025 Telha de fibrocimento amianto 1,83 x 1,10 x 5mm PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003166031 Telha em chapa ondulada de fribro cimento medindo 1,83 x 1,10 x 6mm PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003166033 Telha translúcida (unitario). PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003166037 Telhão de encaixe de fibrocimento 6mm. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003190002 Porta de madeira externa com almofadas. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003190003 PORTA DE MADEIRA INTERNA, LISA PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003190004 Porta de madeira maciça PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003190005 Porta de madeira medindo 0.80 X 2.10CM PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003190006 Porta de madeira lisa, medindo 0,70x2,10 PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003190007 PORTA DE MADEIRA INTERNA 70 X 2,10 (ANGELIN) PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003190008 Porta de abrir de madeira Angelin 100 x 210cm, semi - oca PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003190009  Porta de madeira completa com divisória med.82 x 2,11 m PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003190024 Porta de madeira angelin, interna med. 80cm x 210cm PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003190025 Porta de madeira angelin, interna med.100cm x 210cm PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003190026 Porta de lambri tipo mexicana, madeira angelin pedra, com encaixe tipo macho-femea, com reguas de

9cm, com 4 travessas com as espigas ate a extremidade, 3cm de espessura,100cm de largura, 170 cm
de altura

PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo

003190027 Porta de madeira angelin pedra, de lambri, tipo mexicana, med. 60X170 cm, com encaixe tipo
macho-femea, com reguas de 9cm, com 4 travessas com as espigas ate a extremidade, 3cm de
espessura.

PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo

003190028 Porta de madeira angelin, interna med. 0.60cm x 2.10 cm PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003204002 Janela metálica basculante de ferro PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003204004 Janela metálica de alumínio,com vidro incolor,02 folhas PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003204007 Janela metálica Basculante de aluminio com vidro med.1X0,60m PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003204008 Janela metálica de alumínio PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003212001 Calha de plástico em pvc rígido, para beiral PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003220001 Suporte para calha em pvc rígido PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003220002 Suporte para sustentação horizontal. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003239001 Impermeabilizante para argamassa, lata de 18 litros LATA 46 Materiais para Construção Civil ativo
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003239002 Impermeabilizante para reboco, embalagem com 1 litro PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003247001 Tarjeta metálica tamanho médio. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003255001 Porta cadeado metálico tamanho médio PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003255002 Porta cadeado metálico medindo 5cm PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003263001 Fechadura metálica em aço inoxidável, para interior. KJDSDFJSDFJSA PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003263002 Fechadura metálica em aço inoxidável para exterior. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003263003 Fechadura metálica cilíndrica, pequena para armário PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003263005 Fechadura metálica para gaveta PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e

Arames
ativo

003263006 Fechadura metálica tubular,cor preta PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003263007 Fechadura metálica para divisórias, tubular cor cinza PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003263009 Fechadura metálica com chave, para armário PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003263010 Fechadura metálica para porta de banheiro. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003263013 Fechadura acionada através de cartão, fechamento automático internamente a fechadura permanece

liberada, tranqueta interna para impedir o acesso mesmo com o cartão,  sinalizador de presença interna
se a tranqueta estiver acionada, chave interditora para liberar ou interditar o acesso com tranqueta
acionada.

PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo

003263014 Fechadura metálica PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003263015 Fechadura metálica cilíndrica tetra chave auxiliar em latão PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003263016 FECHADURA METÁLICA PARA FECHADURA BOLA PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003263017 Fechadura metálica tubular cromada PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003263020 Fechadura arouca 6920 para  porta de correr  - peça PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003263021 Fechadura Brasil  f-1933 p/ porta giro -interna     PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003263023 Fechadura metalica para porta externa completa PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003271001 Dobradiça metálica em latão cromado, tamanho grande PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003271003 Dobradiça metálica caneco grande PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003271004 DOBRADIÇA METÁLICA TIPO PIANO PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003271005 Dobradiça metálica para porta L.P. 3 PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003271006 dobradiça metalica mola 4" vai-vem PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003271007 Dobradiça metálica (ferro) medindo 3 1/2 PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003271008 Dobradiça metálica de caneco, 35mm com parafuso PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003271009 Dobradiça metálica em inox,medindo 03 polegadas

 
PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo

003271010 Dobradiça metálica caneco pequena PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003271011 Dobradiça metálica em aço inox,04 polegadas. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003271014 DOBRADIÇA METÁLICA GALVANIZADA 3.1/2 C/ PARAFUSOS PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003271015 DOBRADICA METALICA TAMANHO 60 MM PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e

Arames
ativo

003271016 DOBRADIÇA METÁLICA TAMANHO 75MM PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003271017 DOBRADIÇA METÁLICA TAMANHO 85MM PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003271019 Dobradiça metálica , tamanho grande, com parafuso PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003280001 CADEADO METÁLICO DE LATÃO 45 MM PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003280003 CADEADO METÁLICO NÚMERO 25 (25 MM) PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
003280004 CADEADO METÁLICO EM AÇO INÓX, COM ASTE NORMAL, 40 MM PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
003280005 CADEADO METALICO EM ACO INOX, COM ASTE NORMAL, 50 MM PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
003280006 Cadeado metálico em aço inox, com haste normal, 20mm PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
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003280007 Cadeado metálico de latão maciço 30mm PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003280008 Cadeado metálico de latão, 25 mm PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003280011 Cadeado metálico para microcomputador PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003280012 Cadeado metálico haste normal tipo tetra 60 mm PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003298002 Rolo de esponja para pintura med. 9cm c/cabo. PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003298003 Rolo de esponja para pintura medindo 15cm com cabo PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003298005 Rolo de esponja p/ pintura pequeno 5cm PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

003301002 Brocha para pintura nr. 901 PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003301003 Brocha para pintura número 3 PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003301004 Brocha para pintura numero 2 PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003310001 Trincha para pintura 1 1/2" polegadas PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003310002 Trincha para pintura 3 polegadas PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003310003 Trincha para pintura 572 x 2 polegadas. PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003310005 Trincha para pintura. 1/2 polegadas. PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003310006 Trincha para pintura 2" polegadas PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003310007 Trincha para pintura. 3/4" polegadas. PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003310008 Trincha para pintura4 polegadas. PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003310009 Trincha para pintura 1 polegada PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003310010 Trincha para pintura. Tamanhos diversos. PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003328001 TINTA PARA SERIGRAFIA EM TECIDO, COR VERDE LATA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003328002 Tinta de serigrafia para tecido, branca, resistente a lavagem industrial, embalagem contendo 900 gramas. FRASCO 71 Materiais de Costura, Rouparia,

Guarnições de Cama, Mesa e
Banho

ativo

003328003 Tinta de serigrafia para tecido, cor vermelha, resistente a lavagem industrial, embalagem contendo 900
gramas.

FRASCO 51 Material de Pintura e Preservação ativo

003328004 Tinta de serigrafia para tecido, cor preta, resistente a lavagem industrial, embalagem contendo 900
gramas

FRASCO 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

003328005 Tinta de serigrafia para tecido, cor verde, resistente a lavagem industrial, embalagem contendo 900
gramas.

FRASCO 51 Material de Pintura e Preservação ativo

003328006 Tinta de serigrafia  para tecido, cor azul escuro, resistente a lavagem industrial, embalagem contendo 900
gramas.

FRASCO 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

003344001 Tinta para tecido, cor preta FRASCO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003344002 Tinta para tecido cor vermelha FRASCO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003344005 Tinta para tecido, cor azul FRASCO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003344006 Tinta para tecido na cor verde PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003344010 Tinta para tecido, cor branca PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003352001 Tinta de fundo zarção, galão de 3,6 litros GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003352003 TINTA DE FUNDO PARA OLEO GALAO C/ 3,6 LITROS  GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003379004 Corante para tinta base d'água frasco com 50 ml PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003425004 Tinta guache, cor azul, frasco com 270 cc. FRASCO 92 Recreação, Desporto e Material

Artístico
ativo

003425007 Tinta guache caixa com 6 cores CAIXA 92 Recreação, Desporto e Material ativo
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Artístico

003425018 Tinta guache, frasco com 250 ml na cor marrom. FRASCO 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

003433001 Pincel para pintura artística tamanho 6. PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

003433002 Pincel para pintura artistica tamanho 18. PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

003433005 Pincel para pintura artística número 08. PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

003433006 PINCEL PARA PINTURA ARTISTICA NUMERO 12 PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

003433011 Pincel para pintura artística chato, r. 718, n. 04. PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

003433014 Pincel para pintura artística chato, R. 718, n° 20. PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

003433015 PINCEL PARA PINTURA ARTISTICA NUMERO 0 PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

003433016 PINCEL PARA PINTURA ARTISTICA NUMERO 00 PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

003433017 PINCEL PARA PINTURA ARTISTICA NUMERO 14 PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

003433019 Pincel para pintura artística numero 2. PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

003433027 PINCEL PARA PINTURA ARTISTICA NUMERO 10 PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

003433028 PINCEL PARA PINTURA ARTISTICA NUMERO 5 PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

003433029 Pincel para tinta guache numero 10. PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

003441001 SELANTES SELADOR PARA MADEIRA, GALÃO 3,6 LITROS GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003441002 Selador para madeira, lata com 18 litros LATA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003441003 Selador acrílico galão com 18 litros GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003441004 Selador em acrilico, galao c/ 3,6l GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003441005 Selador lata com 3600ml LATA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003450001 Fixador para tinta usado em pintura PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003476001 Pincel para pintura 1'' PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003476002 Pincel para pintar de 1/2" (polegada) PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003476003 Pincel para pintura de 2" (polegadas) PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003476004 Pincel para pintura 3'' (polegadas) PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003476005 Pincel para pintura de 3/4 polegada PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003476006 Pincel para pintura de 1 1/2" (polegada),de seda PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003476007 Pincel para pintura de 2 1/2" (polegadas). PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003476009 Pincel para pintura 326 1/12 atlas. PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003476010 Pincel para pintura de 4" PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

003476011 Pincel para pintura  tipo chato, nr.10. PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
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003476012 Pincel para pintura tipo chato nr. 02 PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003476019 Pincel trincha 1/2" para verniz, 13mm. PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003484002 Registro de esfera 3/4 PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484004 Conexao metalica adaptador 1/2" PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484006 CONEXAO METALICA TE 3/4" PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484008 Acabamento para cano de chuveiro PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484011 Registro de passagem para chuveiro 3/4 PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484019 TEE 611, COBRE, 22MM PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484023 Conector 604 de cobre 22 x 3/4 PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484025 Bujão galvanizado 1" PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484029 Conexão metálica niple duplo galvanizado 3/4. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484033 Joelho de cobre 28mm, 90 graus PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484035 Conexao metalica luva de reducao, medindo 50 x 40 mm - esgoto. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo

003484036 LUVA PARA CANO DE COBRE MED. 22 MM PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484037 JOELHO PARA CANO DE COBRE, MEDINDO 22 MM PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484043 Curva soldável 20 mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484044 JOELHO DE FERRO GALVANIZADO 2" PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484045 Joelho galvanizado de 1/2" PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484054 Nipel de ferro galvanizado 1 1/4. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484059 Registro para gás 3/8, com saída para mangueira. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484063 REGISTRO DE METAL 3/4" PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484068 Conexão metálica de ligação para vaso sanitário PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484069 Redução de cobre PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484070 Joelho de cobre medindo 35mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484072 união de cobre medindo 35mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484073 união de cobre medindo 42mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484074 Luva de cobre medindo 28mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484075 luva de cobre medindo 35mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484076 luva de cobre medindo 42mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484082 Conexao metalica luva de cobre 79mm. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo

003484083 Conexao metalica joelho de cobre 79mm. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484084 Conector de cobre modelo 604 com 79 mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484085 Te galvanizado de 1/2" PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484086 Uniao galvanizada de 1/2" PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484087 Conexão metálica TEE de cobre de 28 mm. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484088 Conexão metálica TEE de cobre de 32 mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo

003484113 Cotovelo de cobre 90 graus, 28mm. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484114 Cotovelo de cobre 90 graus, 22mm. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484115 Cotovelo de cobre 90 graus, 42mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484116 Cotovelo de cobre 45 graus, 28mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484117 União em bronze, soldável, 28mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484118 União em bronze, soldável, 42mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484119 Te de cobre, 42mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
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003484120 Te de cobre, 28mm. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484121 Luva bronze, 22mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484122 Luva de aço galvanizado, 1.1/2' PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484123 União galvanizada, 1.1/2' PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484124 Te aço galvanizado 1.1/2' PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003484125 Cotovelo, aço galvanizado, 1.1/2' PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003492001 Tubo metálico (haste) cromada para chuveiro PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003492002 Tubo metalico de ferro, bitola de 2 polegadas, com 6 m de comprimento. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003492003 Tubo metalico de ferro, bitola de 3 polegadas, com 6 m de comprimento. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo

003492005 Tubo metálico industrial 3/4 1.2 mm KG 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003492007 Tubo metálico curto,alumínio com adaptador em aço forjado PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003492008 Tubo metálico longo,alumínio com adaptador em aço forjado PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003492010 Tubo metálico de cobre 28mm, classe A METRO 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003492013 Tubo metálico de Cobre 22mm. METRO 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003492014 Tubo Metálico galvanizado de 1/2" x 6M PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003492019 Tubo metalico de cobre classe a 79mm METRO 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003492026 Tubo metálico de aço com costura 5580 2" gv bsp METRO 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003492027 Tubo metálico de aço com costura 5580 1.1/4" METRO 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003492028 Tubo metálico de aço com costura 5580 3/4" gv bsp METRO 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003492029 Tubo metálico de aço carbono sem costura METRO 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003492030 Tubo metálico em aço inox para sustentação de tampo de marcenaria. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003492031 Tubo metálico em aço galvanizado, diâmetro 1.1/2. METRO 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003492032 Tubo metálico em aço galvanizado, diâmetro 01. METRO 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003492036 Tubo metálico de cobre classe A , 28mm. METRO 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003506001 Tinta acrílica cor branca-gelo, lata 18 litros. LATA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003506003 Tinta acrilica cor branca, lata 900ml LATA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003506006 Tinta acrílica fosco, galão com 18 litros GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003506008 Tinta acrilica cinza 3,6 litros LATA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003506011 Tinta acrilica semi-brilho, cor pessego, c/ 3,6 litros GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003506013 TINTA ACRILICA COR BRANCA SEM BRILHO,GALAO DE 3.6 LITROS GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003506014 TINTA ACRILICA COR PALHA,GALAO DE 3.6 LITROS GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003506015 Tinta acrílica semi-brilho,com branca 18 litros GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003506016 TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO,SALMAO,18 LITROS GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003506017 Tinta acrílica semi-brilho azul claro,18 litros GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003506018 Tinta acrílica semi-brilho amarela, 18 litros. GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003506019 Tinta acrílica semi-brilho verde água,18 litros GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003506026 Tinta acrilica semi brilho cor gelo GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003506028 Tinta acrílica. Semi-brilho, base, 18 litros. galão. GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003506029 Tinta acrílica na cor palha fosco, galão com 18 litros GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003506030 Tinta acrilica na cor verde fosco, galão com 18 litros. GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003506035 Tinta acrílica semi brilho 3,6 litros LATA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003506036 TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COM 16 LITROS LATA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003506039 Tinta acrilica cor branca, galao de 18 litros GALAO/LIT

RO
51 Material de Pintura e Preservação ativo

003506041 Tinta acrílica cor branca 3,6 litros lata 51 Material de Pintura e Preservação ativo
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003506051 Textura acrílica com quartzo, hidrorepelente para uso externo e interno, galão com 18 litros. GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003506087 Tinta acrilica osmocolor mogno GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003514001 Tubo plástico de pvc, soldável, 50mm, esgoto PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003514002 Tubo plástico de pvc, soldável, 60mm, barra 6 metros KG 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003514003 Tubo plástico de queda para caixa de descarga. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003514004 Tubo plástico flexível ref.2252958701 PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003514005 Tubo plastico de esgoto em pvc 150mm METRO 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003514006 Cano pvc 25mm, barra com 6 metros PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003514007 Cano pvc 40 mm barra com 6 metros PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003514008 Tubo plástico de pvc, soldável, 75 mm, esgoto PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003514009 TUBO PLÁSTICO DE PVC, SOLDÁVEL, 100 MM, ESGOTO PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003514010 Tubo plástico de ligação com anel (que liga o bacio) PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003514012 TUBO PLÁSTICO EM PVC SOLDÁVEL 20 MM, BARRA DE 06 METROS PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003514013 Cano pvc 100mm barra com 6 metros PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003514014 Tubo plástico cano de esgoto, 40mm METRO 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003514015 TUBO PLASTICO DE LIGACAO S/ANEL (QUE LIGA O BACIO) PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003514018 TUBO PLASTICO EM PVC PBA CL 20 DE 60 MM PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003514021 Tubo plástico 3/4 METRO 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003514022 Tubo plástico - Cano plástico 1/2 METRO 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003514024 Luva de correr pvc para esgoto 50mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003514027  Tubo pvc, para água, 32mm, barra de 6 metros PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003514036 Tubo pvc para esgoto 100mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003514045 Duto circular diâmetro 100mm. METRO 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003514046 Duto circular flexível diâmetro 100mm. METRO 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003522003 Tinta a óleo cor gelo, galão de 3,6 litros GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003522005 Tinta a óleo concretina, galão com 3,6 litros LATA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003522006 TINTA A ÓLEO COR VERDE COLONIAL, GALÃO COM 3,6 LITROS GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003522007 Tinta a óleo cor branca, galão com 3,6 litros GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003522008 TINTA A ÓLEO COR AMARELA,GALÃO COM 3,6 LITROS GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003530001 Solvente (tipo Izaraz), para limpeza de tinta e cola, embalagem com 5 litros LITRO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003530002 SOLVENTE PARA LIMPEZA DE RESQUICIOS DE TINTA, EMB.C/5 LITROS (TINNER) GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003530003 Solvente para tinta, embalagem com 5 litros (para diluição de tinta) PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003530004 SOLVENTE AUTO MOTIVO LATA COM 05 LITROS  LATA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003530006 Solvente em lata com 18 litros LATA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003530007 Solvente especial para datador/numerador-MS-MAC LITRO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003530011 Solvente para tinta, lata com 900ml. PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
003549001 Adaptador br 25mm x 3/4"                       PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549002 Adaptador br 32mm x 1"                                   PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549003 Adaptador br 50mm x 1"                              PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549005 Adaptador 3/4 PVC roscável. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549009 Te em pvc, soldável 32mm x 3\4" PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549010 Te em pvc soldável 20mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549011 Flange em PVC soldável 25mm x 3/4" PECA 47 Equipamentos e aparelhos

hidráulico-Sanitários (46)
ativo

003549012 JOELHO EM PVC ROSCÁVEL 3/4"                                  PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549013 Joelho em pvc soldável 25mm, 90 graus PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
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003549014 CONEXÃO DE PLÁSTICO PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-SANITÁRIAS JOELHO EM PVC

ROSCÁVEL 1/2"                                
PECA 47 Equipamentos e aparelhos

hidráulico-Sanitários (46)
ativo

003549015 Conexão de plástico joelho 25mm x 3/4 para instalações hidráulicas -sanitárias PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549016 Joelho em PVC soldável 40mm PECA 47 Equipamentos e aparelhos

hidráulico-Sanitários (46)
ativo

003549017 Joelho esgoto em pvc, 90 graus, 40mm           PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549018 TE 3/4" EM PVC ROSCAVEL PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549019 Luva em pvc soldável 20mm x 1/2" PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549020 Luva em pvc soldável 25mm                                PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549021 Luva em PVC soldável 32mm                                  PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549022 Registro soldável 50mm. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549023 Tampão soldável pvc 25mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549026 Joelho em pvc, esgoto 90 graus 75 mm                       PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549027 Tê em pvc, esgoto, 40mm                                   PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549028 Luva em pvc, esgoto 40mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549029 Luva em pvc, esgoto, 50mm                              PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549030 Cabaceira direita para calha em PVC. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549033 Te em pvc soldável 25 x 1/2 PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549034 Conexão de plástico para instalações hidráulicas-sanitárias adaptador em PVC de 25mm com rosca. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549036 Curva em pvc 25 mm                 PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549037 Joelho 90° em PVC soldável 25 mm  PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549038 Redução de 50x40mm para esgoto PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549039 Tee 32 mm soldável PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549040 Tee 50mm pvc soldável PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549042 JOELHO PARA ENCANAMENTO DE AGUA MEDINDO 25X1/2 PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549043 Joelho em pvc soldável 50mm,para encanamento de água PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549046 Curva pvc de 50mm                 PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549050 Joelho em pvc 90mm x 20mm" PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549052 Adaptador em pvc 20 x 1/2 PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549053 Tampão pvc 1/2 PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549055 Tee FF galvanizado 1/2" PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549056 Tee em pvc 40mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549059 União em pvc com rosca 3/4 PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549063 Nipel em pvc 1/2 PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549065 TAMPÃO PVC 3/4 PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549066 Luva pvc, esgoto, 100mm                                 PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549067 Joelho em pvc 90 graus 50mm p/esgoto              PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549068 Joelho em PVC 90, soldável, 25 x 1/2", cor azul PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549072 Joelho em PVC 90, soldável, 40 mm.                           PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549073 Conexão de plástico para instalações hidráulicas-sanitárias, joelho em PVC soldável, 45 graus, 25mm. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549074 Joelho em pvc soldavel, 45 graus, 50mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549075 Redução em pvc p/ esgoto 100 x 50mm. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549078 Joelho 90 graus,PVC soldável.20 mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549080 Joelho 90 graus, em PVC sold. 32mm                       PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549081 Tee de 100mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549082 Joelho de 100                                          PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
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003549083 Luva,pvc sold.20 mm. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549086 Te, pvc soldável 25 mm                     PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549087 Luva em pvc, esgoto, 75 mm. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549088 CONEXÃO DE PLÁSTICO PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-SANITÁRIAS CAP PVC, SOLDÁVEL

25MM                                     
PECA 47 Equipamentos e aparelhos

hidráulico-Sanitários (46)
ativo

003549089 Joelho em PVC, 90 graus, 50 mm.                           PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549090 Conexão de plástico para instalações hidráulicas-sanitárias cap PVC - esgoto, 100mm. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549096 Te em pvc, esgoto, 100mm                                  PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549097 Conexão de plástico para instalações hidráulicas, sanitárias joelho em PVC, esgoto 90 graus, 100mm. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549098 Conexao de plastico para instalacoes hidraulicas-sanitarias uniao em pvc, soldavel, 50mm. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549099 Flange caixa d'água, 50 x 1.1/2.                            PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549100 Curva pvc de 75mm p/esgoto PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549101 Te em pvc, esgoto, 75mm                               PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549104 Conexao de plastico para instalacoes hidraulicas-sanitarias adaptador curto em pvc, soldavel 50 x 1.1/2. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549105 Spudi Ideal Stander PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549106 Conexão de plástico para instalações hidraulicas - sanitarias curva PVC 3/4 90 graus PECA 47 Equipamentos e aparelhos

hidráulico-Sanitários (46)
ativo

003549107 Joelho em pvc, 20mm x 1/2" PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549108 Joelho em pvc 88mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549109 Conexao de plastico para instalacoes hidraulicas-sanitarias luva em pvc, correr, 32mm. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549110 Luva em pvc, correr, 25mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549112 ADAPTADOR 40 MM CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549113 TAMPÃO DE ROSCA, PVC, MEDINDO 40 MM PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549115 Curva longa, medindo 40 mm                        PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549116 Tee 90, soldável 25 sem rosca.                     PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549118 LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549119 Curva 100 mm                                           PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549122 Joelho de pvc soldável, 90 graus, 75mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549123 União de pvc soldável 25 mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549128 Conexão de plástico para instalações hidráulicas sanitárias TEE soldável 60 mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549129 Adaptador com flange 50 mm. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549130 Curva pvc 20 mm x 45 graus soldavel PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549132 Curva pvc 40 mm x 45 graus soldável PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549133 Luva pvc 40 mm,soldável                                 PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549134 CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS LUVA PVC 50 MM

SOLDÁVEL
PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo

003549135 CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS LUVA PVC/ROSCA 3/4"
 

PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo

003549138 CONEXÃO DE PLÁSTICO PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-SANITÁRIAS ADAPTADOR
SOLDÁVEL B/R,40X1.1/4"                           

PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003549139 Tampão PVC soldável 20 MM conexão de plástico para instalações hidráulicas-sanitárias PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549140 Conexão de plástico para instalações hidraulicas-sanitarias tampão pvc soldável 32 mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549141 TAMPÃO PVC SOLDÁVEL 50 MM PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549144 Conexão de plástico para instalações hidraulicas-sanitárias tubo de pvc soldável 32 mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549145 Tubo de pvc soldável esgoto 50 mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549146 CONEXÃO DE PLÁSTICO PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-SANITÁRIAS TUBO PVC PARA PECA 47 Equipamentos e aparelhos ativo
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ÁGUA, SOLDÁVEL 50 MM                             hidráulico-Sanitários (46)

003549148 Conexão de plástico para instalações hidraulicas-sanitarias tampão pvc soldável 40 mm p/água. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549149 Conexão de plástico para instalações hidráulicas-sanitárias registro tipo gaveta 25mm PVC. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549150 Conexao de plastico para instalacoes hidraulicas-sanitarias luva reducao pvc soldavel 40 x 25 mm. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo

003549151 Luva de redução PVC soldável PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549153 CONEXÃO DE PLÁSTICO PARA INSTALAÇÃO HIDRAULICA LUVA EM PVC DE CORRER DE 40 mm. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549154 Conexao de plastico para instalacoes hidraulicas-sanitarias luva em pvc,de correr 50 mm. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549158 CONEXÃO DE PLÁSTICO PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-SANITÁRIAS LUVA DE REDUÇÃO,

MED. 25X1/2"                                
PECA 47 Equipamentos e aparelhos

hidráulico-Sanitários (46)
ativo

003549159 LUVA AZUL MED.25MM X 3/4" PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549160 Luva azul,med.25 mm x 1/2" PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549162 Conexão de plástico para instalações hidraulicas-sanitárias tee azul,med.25x3/4" PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549163 Luva PVC 60mm, soldável PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549165 Te em pvc, esgoto, 50 mm   PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549167 Luva azul pvc 20 x 3/4 PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549172 CONEXÃO DE PLÁSTICO, UNIÃO PVC DE 60/50MM PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

003549173 Luva redução PVC soldável 60/32mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549174 Luva redução PVC soldável 60/40mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549176 Luva redução pvc soldável 50/25 mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549178 Joelho de PVC azul, para água, medindo 25mm x 3/4" PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549187 Luva pvc solda/rosca 20mmx1/2" PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549190 Registro de 25mm, soldável PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549191 Conexão de plástico para instalações hidráulicas-sanitárias registro 40mm soldável. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549197 União PVC soldável 32 mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549200 Curva de esgoto 45 graus 100 mm. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549201 Bujão com rosca 25mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549228 Cap pvc 40 mm. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549237 União em PVC, soldável, 75 mm. Grupo/classe: 49 02. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549241 Adaptador de mangueira PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549267 Joelho 25 água 45º. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549296 Curva em pvc PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549358 Registro esfera PVC 60mm VS PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003549475 União soldável 20mm. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003565006 MANGUEIRA GÁS CARBÔNICO PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003565014 Mangueira de gás medindo 1,25 m PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003565015 MANGUEIRA PARA LAVA JATO PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003565020 Mangueira medindo 3' PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003565030 Mangueira para água quente, para tubulação 22mm. METRO 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003573001 Reparo para torneira simples PECA 47 Equipamentos e aparelhos

hidráulico-Sanitários (46)
ativo

003573002 BUCHA 3/4" PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003581002 Porta papel higiênico do tipo rolao para 600/800 metros PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo
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003581003 Porta papel higiênico de plástico, para rolão de 300 a 600 metros PECA 47 Equipamentos e aparelhos

hidráulico-Sanitários (46)
ativo

003611001 Sifão para lavatório PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003611002 Sifão plástico flexível PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003611003 Sifão sanfonado 1.1/2" x 40mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
003620001 PORTA PAPEL TOALHA, EM METAL PINTADO NA COR BRANCA, PARA TOALHA DE PAPEL

INTERCALADA, MEDINDO 27 x 23CM, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ACONDICIONADO EM CAIXA

***Bloqueado, sem requisição desde 2011***

PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo (bloqueado)

003620002 Porta papel toalha tipo dispensador PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003620003 Porta papel toalha em plástico, alto impacto branco (anti-chamas) PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003620004 Porta papel toalha inter folhas

***Não adquirido desde 2013***

PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo (bloqueado)

003620007 PORTA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COM 1/3 DOBRAS

***Bloqueado, não adquirido desde 2007***

PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo (bloqueado)

003620009 Porta papel toalha em plástico abs com 1/3 dobras, para  toalhas de papel intercaladas que tenham a
medida de 23x27cm aproximadamente.

PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003638001 Válvula para pia (lavatório) simples PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003638002 Válvula para pia (lavatório) de metal                  PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003638003 Válvula para pia (lavatório) de plástico
                   

PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003638004 VALVULA PLASTICA PARA LAVATORIO/TANQUE PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003654001 Torneira para bebedouro em plástico cromado PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003654002 TORNEIRA PLáSTICA PARA BEBEDOURO. PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003654004 Torneira para bebedouro tipo esguicho PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003662001 Torneira de plástico para jardim, com bico 1 1/2" PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003662002 Torneira de plástico para jardim com bico 3/4" PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003662003 Torneira de plástico para jardim, medindo 1/2" PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003662004 Torneira de plástico para lavatório. PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003670001 Registro de metal latão cromado, (válvula esférica 3/4") PECA 47 Equipamentos e aparelhos ativo
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hidráulico-Sanitários (46)

003670002 Registro de metal de gaveta c/ 1 polegada PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003670003 REGISTRO DE METAL DE GAVETA 3/4 COMPLETO PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003670005 Registro de metal gaveta 40mm. PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003670006 Registro de metal gaveta 50mm. PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003670008 Registro galvanizado de gaveta 1/2" PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003670009 Registro de metal, tamanhos diversos. PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003689001 Registro de plástico pvc, 25 mm (3/4") PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003689002 Registro de plástico pvc, 20mm (1/2") PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003689004 Registro de plástico pvc, 1/4 npt x 3/8 sae PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003689006 REGISTRO DE PLASTICO DE GAVETA, PVC 32MM X 1" PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003689009  Registro de plástico pvc, 50mm PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003697002 Torneira com acionamento eletrônico, através de sensor de infra-vermelho que possibilite o acionamento
do fluxo de água sem o contato físico do usuário.

PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003697008 TORNEIRA MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO COM MISTURADOR 1/2¨ PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003700001 Lavatorio de louca cor branca, sem coluna PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003700002 Lavatório de louça com coluna, cor branca PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003700003 Lavatório de louça cor branca para banheiro. PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003719001 Coluna para lavatorio cor branca PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003727001 Bacia sanitária (vaso sanitário) de louça com caixa acoplada PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003727002 Bacia sanitária de louça PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003743001 Ralo para esgoto sinfonado 100 x 100 x 40 mm PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003743002 Ralo para esgoto medindo 10x10 PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003743003 Ralo para esgoto medindo 150 mm PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003743005 Ralo para esgoto escamoteável PECA 47 Equipamentos e aparelhos ativo
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hidráulico-Sanitários (46)

003743006 Ralo para esgoto em aço inox, quadrado, medindo 15 x 15 PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003751001 Engate plástico flexível, curto de 1 1/2" PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003751002 Engate plástico flexível lavatório 30 cm 1/2¨ PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003751003 Engate plástico medindo, 40cm x 1/2" PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003751004 Engate plástico flexível com anel de 50 cm PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
003751005 Engate plástico flexível com anel 40 cm. PECA 47 Equipamentos e aparelhos

hidráulico-Sanitários (46)
ativo

003751006 Engate plástico flexível 60 cm x 1/2 PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003760001 Válvula para caixa de descarga de embutir PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003760002 Válvula para caixa de descarga em metal cromado PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003760003 Valvula para caixa de descarga kit acionamento medindo 1 1/4" PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003760004 Kit acionamento medindo 1 1/2" PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003760005 Acabamento para válvula de descarga em plástico. PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003760007 Acabamento de válvula de descarga PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003760010 Válvula para mictório PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003778005 Torneira bóia plástica para caixa d´água-dimensão 3/4 PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003786001 Assento sanitário (tampa) em plástico, cores diversas. PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003786002 Assento sanitário (tampa) sem referência PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003786005 Assento sanitario PVC, cor branco, oval. PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003794001 CAIXA SIFONADA MEDINDO 100 X 100 X 50 MM. PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003794004 Caixa sanfonada qua. simples, 150x150x50/101, para tubulação  de esgoto. PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

003816001 Adesivo bicomponente à base de resina epóxi, com alto poder de adesão para colagens de grandes
superfícies lisas, porosas ou irregulares. Cor bege, secagem total em 24 horas, tempo de manuseio de 90
minutos.

PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003816003 Cola cascorez lata com 1 kg KG 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003816004 Cola Durepox PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais ativo
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para Vedação

003816006 COLA VARIADAS PARA TRAVAR PARAFUSOS TIPO PRISIONEIROS  PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003816007 Cola tipo super bonder PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003816008 Cola tipo cascorez, galao com 10 kg GALAO 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003816009 Cola plastica para pvc TUBO 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003816012 Cola de silicone com aproximadamente 100 gramas. TUBO 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003816013 Cola branca - embalagem com aproximadamente 200 gr

Sem requisição desde 07/2013.

TUBO 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo (bloqueado)

003816014 Cola para fórmica KG 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003816015 Cola fórmica com 3,6 litros GALAO 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003816016 Cola Cascola lata 3.6 ml PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003816017 Cola para madeira. KG 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003816018 Cola cascorez lata com 5 kg METRO 2 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003816025 Cola com gliter

Sem movimentação no SCCD.

PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo (bloqueado)

003816028 Cola em bastão PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003816031 CASCOLA LATA 750 G  LATA 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003816033 COLA BRANCA, LAVÁVEL, USO ESCOLAR, PESO LÍQUIDO 40G PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003816034 Cola variadas cacola, lata 300g PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003816039 Cola, cascola instantânea embalagem 20 gr

Sem requisição desde 2012.

PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo (bloqueado)

003816041 Cola branca com 1Kg PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003816046 Pasta térmica para Cooler, frasco de 50 gramas. FRASCO 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003816050 Cola bisnaga compativel 3m 72mg PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003816051 Cola carboxi, welil celulose 140gr PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo
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003816065 Cola para madeira, extra forte LITRO 44 Retentores, Adesivos e Materiais

para Vedação
ativo

003816066 Cola de contato, 2.8kg PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003816072 Cola colorida 23g, sem glitter, caixa com 06 cores CAIXA 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003832001 Adesivos para cano tipo cola PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003832004 Adesivos líquido para junta de motor, embalagem com 73gr. PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003832006 Adesivo trava rosca, para uso em parafusos PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003832007 Adesivo para pvc(bisnaga) 75 gramas PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003840001 Vedante para torneira (hidráulico-sanitário). PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003840002 Vedante para torneira 3/4 PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003840003 Vedante para torneira castelinho PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003840005 Vedante para caixa de água PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003840006 Vedante para decida de descarga (Hidraulico-Sanitário). PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003867001 Fita veda rosca para vedação ROLO 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003867002 Fita para vedação 3/4 x 10m ROLO 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003867003 Fita veda rosca para vedação 3/4 x 25. ROLO 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003867004 Fita veda rosca para vedação 3/4 x 50 ROLO 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003883001 BUCHA DE REDUCAO GALVANIZADA COM DIMENSOES PARA 3/4, 1/2 PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003883002 Bucha de Redução Galvanizada com dimensões 1 1/2" X 1" PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003883003 Bucha de redução galvanizada com dimensões de 1" x 3/4". PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003883005 Bucha de redução galvanizada com dimensões de 2x1 1/2" PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003883017 Bucha de redução galvanizada em cobre, 28mm - 22mm PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003883018 Bucha de redução galvanizada em cobre, 22mm - 1/2"(rosca) PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003883019 Bucha de redução galvanizada em bronze, 28mm - 1/2" PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo
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003883020 Bucha de redução galvanizada dimensões 3/4 1/2' PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais

para Vedação
ativo

003883021 Bucha de redução galvanizada de bronze, 1.1/2 28mm PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

003921001 Mastro para bandeira, em madeira de lei. PECA 72 Condecorações, Bandeiras,
Galhardetes, Brindes

ativo

003948011 BOTÃO SIMPLES, NA COR BRANCA, DE PLÁSTICO, COM 02 FUROS, Nº 18 PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

003948012 BOTÃO SIMPLES, NA COR BRANCA, DE PLÁSTICO, COM 02 FUROS, Nº 22 PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

003948013 BOTÃO SIMPLES, NA COR BRANCA, DE PLÁSTICO, COM 02 FUROS, Nº 24 PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

003956001 CONE DE LINHA EM 100% POLIÉSTER COM 5.000 JARDAS DE FIO, PARA MÁQUINA DE COSTURA
INDUSTRIAL RETA, FIO 120, NA COR CAQUI

PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

003956003 Cone de linha em 100% poliéster com 5.000 jardas de fio, para máquina de costura industrial reta, fio 120,
na cor branca.

PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

003956004 CONE DE LINHA EM 100% POLIÉSTER COM 5.000 JARDAS DE FIO, PARA MÁQUINA DE COSTURA
INDUSTRIAL RETA, FIO 120, NA COR AZUL MARINHO

PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

003956005 CONE DE LINHA EM 100% POLIÉSTER COM 5.000 JARDAS DE FIO, PARA MÁQUINA DE COSTURA
INDUSTRIAL RETA, FIO 120, NA COR PRETA

PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

003956006 CONE DE LINHA EM 100% POLIÉSTER COM 5.000 JARDAS DE FIO, PARA MÁQUINA DE COSTURA
INDUSTRIAL RETA, FIO 120, NA COR VERDE MÉDIO

PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

003956007 CONE DE LINHA EM 100% POLIÉSTER COM 5.000 JARDAS DE FIO, PARA MÁQUINA DE COSTURA
INDUSTRIAL RETA, FIO 120, NA COR AMARELA MÉDIO

PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

003956008 Cone de linha em 100% poliéster com 5.000 jardas de fio, para maquina de costura industrial reta, fio 120,
na cor rosa claro.

PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

003956009 CONE DE LINHA EM 100% POLIÉSTER COM 5.000 JARDAS DE FIO, PARA MÁQUINA DE COSTURA
INDUSTRIAL RETA, FIO 120, NA COR CINZA MÉDIO

PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

003956010 Cone de linha em 100% poliéster (balon) com 5000 jardas  de  fio, para maquina de costura overlok, na
cor branca.

PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

003964001 AGULHA PARA MÁQUINA DOMÉSTICA 2045, Nº 11 PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

003964002 AGULHA PARA MÁQUINA DOMÉSTICA 2045, Nº 14 PECA 43 Equipamentos e Artigos para ativo
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Costura, Estofamentos e Calçados

(42)
003964004 AGULHA ESPECIAL PARA MÁQUINA INDUSTRIAL DP X 5 Nº 14 PECA 43 Equipamentos e Artigos para

Costura, Estofamentos e Calçados
(42)

ativo

003964007 AGULHA ESPECIAL PARA MÁQUINA INDUSTRIAL DP X 5 Nº 11 PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

003964008 AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL RETA Nº 16 PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

003964009 AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, DC X 27 PARA COSTURA DO TIPO OVERLOK, Nº 14 PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

003964010 AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, DC X 27, PARA COSTURA DO TIPO OVERLOK, Nº 11 PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

003964011 AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, DP X 5 PARA COSTURA RETA Nº 11 PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

003964012 AGULHA PARA MÁQUINA SEMI INDUSTRIAL PARA COSTURA RETA, Nº 11 PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

003964013 AGULHA PARA MÁQUINA GALONEIRA (COBERTURA) DV X 63  Nº 11 PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

003964014 AGULHA PARA MÁQUINA GALONEIRA (COBERTURA) DV X 63  Nº 14 PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

003964015 AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, DP X 5 PARA COSTURA RETA Nº 14 PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

003972001 Agulha de aço inoxidável para costura a mão nº 06. PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

003972005 AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA COSTURA A MÃO Nº 03 PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

003980001 Elástico do tipo chato 100% algodão, cor branca, nº 08 PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

003980002 Elástico do tipo chato 100% algodão, cor branca, nº 12 PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

003980003 ELÁSTICO DO TIPO "CHATO", COM REVESTIMENTO EM 100 % ALGODÃO, PEÇA COM 10M DE
COMPRIMENTO, Nº 10 NA COR BRANCA 

PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

ativo
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(42)

003980004 ELÁSTICO DO TIPO "CHATO", COM REVESTIMENTO EM 100 % ALGODÃO, PEÇA COM 10M DE
COMPRIMENTO, Nº 14 NA COR BRANCA 

PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

003980005 ELÁSTICO DO TIPO "CHATO", COM REVESTIMENTO EM 100 % ALGODÃO, PEÇA COM 10M DE
COMPRIMENTO, Nº 16 NA COR BRANCA 

PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

003980006 Elástico do tipo chato 100%algodão medindo 48cm comp. 4cm larg. e 1 mm altura(espessura). PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

004006005 LINHA DE COSTURA DE NYLON, Nº 60, COR BRANCA, 80 GRAMAS PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

004006006  LINHA DE COSTURA NYLON NA COR PRETA NR. 60
 

PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

004006014 LINHA DE COSTURA DE NYLON, Nº 60, COR MARROM, 80 GRAMAS PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

004006015 Linha de costura tipo urso, 100% algodão, número zero, com 183 m ou 200 jardas PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

004006020 Linha de costura tipo urso, 100% algodão nº 01 com 183 m ou 200 jardas PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

004006021 Linha de costura tipo urso, 100% algodão, número: 00, com 183 m ou 200 jardas PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

004006033 Linha de costura tipo urso,100% algodão nº 000 com 183 metros ou 200 jardas PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

004030003 LINHA PARA CROCHE NA COR VERMELHA, EM NOVELO PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

004030004 LINHA PARA CROCHE NA COR AZUL, EM NOVELO PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

004030005 LINHA PARA CROCHE NA COR VERDE, EM NOVELO PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

004030006 LINHA PARA CROCHE NA COR ROSA, EM NOVELO PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

004057001 Metro em madeira, medindo 01 metro PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
004057002 Metro em madeira, medindo 2 metros PECA 47 Equipamentos e aparelhos

hidráulico-Sanitários (46)
ativo
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004081012 Transceptor UHF digital PECA 42 Telecomunicações ativo
004103001 Aparelho telefônico eletrônico com teclado, com sistema discagem decadica. PECA 42 Telecomunicações ativo
004103002 APARELHO TELEFÔNICO ANALÓGICO PECA 42 Telecomunicações ativo
004103007 APARELHO TELEFÔNICO EMFT 15 TECLAS      PECA 42 Telecomunicações ativo
004103008 Aparelho telefônico digital com:

1. 24 teclas programáveis associada a um pictograma;
2. tecla navegação. permite ver navegar as páginas ou as linhas (para cima ou para baixo) de informação
das teclas dinâmicas;
3. tecla menu (programa do telefone e controles);
4. 05 teclas de função dinâmica (oferece opções diferentes em função do contexto);
5. visor alfanumérico (02 linhas de 40 caracteres);
6. teclado alfabético (chamada por nome, mini-mensagens, programação dos números abreviados e da
lista de contatos);
7. tecla fixa de fim de chamada (desliga);
8. viva-voz (mãos livres);
9. teclas fixas de volume sonoro (toque e monofone);
10. tecla fixa de colocação em sigilo/anulação do microfone (mute);
11. 06 teclas pré-programadas;
12. 24 teclas programáveis símbolos (06 modos de toque, chamada em espera, etc)

PECA 42 Telecomunicações ativo

004103009 Aparelho telefônico sem fio PECA 42 Telecomunicações ativo
004103010 Aparelho telefônico de mesa.

1. Características técnicas mínimas:
1.1 aparelho telefônico com teclas;
1.2 blindagem interna que evite interferências eletromagnéticas (rádio, por exemplo);
1.3 campainha eletrônica ajustável;

PECA 42 Telecomunicações ativo

004103012 APARELHO TELEFÔNICO COM FONE DE OUVIDO PECA 42 Telecomunicações ativo
004103013 APARELHO TELEFÔNICO ANALÓGICO, COM BOTÃO DE RETENÇÃO DE CHAMADA PECA 42 Telecomunicações ativo
004103016 Aparelho telefônico digital PECA 42 Telecomunicações ativo
004103022 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 900 MHZ COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS PECA 42 Telecomunicações ativo
004103024 APARELHO TELEFÔNICO PARA TELEMARKETIG MOD. PLUS II PECA 42 Telecomunicações ativo
004103028 Aparelho telefônico com pelo menos 16 teclas livremente programáveis com led's associados, equipado

com display para apresentação de mensagens totalmente em portugues, programação de teclas de
chamada direta para ramais. Devve ser comptível com head-sets. (fones de cabeça)

PECA 42 Telecomunicações ativo

004103029 Aparelho telefônico com fio, 14 memo, 3 vol, 3 camp, func. flash/mute/redial/pausa PECA 42 Telecomunicações ativo
004103030 Aparelho telefônico sem fio, 2,4 Ghz, com identificador de chamadas, secretaria eletronica, viva voz. PECA 42 Telecomunicações ativo
004103031 Aparelho telefonico s/fio,900mhz,40 canais de busca automatica,110/220v PECA 42 Telecomunicações ativo
004103033 Aparelho Headset, com teclado alfanumérico funções: mute com led, indicador de uso, flash

(100,300,600ms) compatível com CPCT DAC ou CPA. Servidor de rede IBM, baseado no processador
Xeon x 3400,2 ghz com fonte.

PECA 42 Telecomunicações ativo

004103042 Aparelho telefônico analógico com fio PECA 42 Telecomunicações ativo
004103047 Aparelho telefônico IP intermediário PECA 42 Telecomunicações ativo
004103049 Aparelho telefônico IP básico PECA 42 Telecomunicações ativo
004103051 Aparelho telefônico sem fio, com 2 ramais PECA 42 Telecomunicações ativo
004103054 Aparelho telefônico IP top PECA 42 Telecomunicações ativo
004120001 ANTENA PARABÓLICA PECA 42 Telecomunicações ativo
004120012 Antena magnética trunking utilizada em radio móvel PECA 42 Telecomunicações ativo
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004120016 Antena para radiocomunicação PECA 42 Telecomunicações ativo
004120017 Antena parabolica com no minimo 1,80, em aluminio e estrutura. galvanizada de alta resistencia,

multiponto com no minimo 4 pontos de receptor.
PECA 42 Telecomunicações ativo

004120019 Antena interna para tv - uhf/vhf. PECA 42 Telecomunicações ativo
004120025 Antena extena digital PECA 42 Telecomunicações ativo
004146001 Exaustor com aproximadamente 50 cm. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004146004 Exaustor para parede, cromado, 30 cm de diametro PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004146005 Exaustor para parede, motor 1/2 CV, 50cm diâmetro PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004146016 Exaustor em linha, para instalação de dutos circulares. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004154001 Circulador de ar tipo turbo com diâmetro de helice 40cm, 3 velocidades 220V/60Hz PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004154003 CIRCULADOR DE AR COM HÉLICE, DIÂMETRO DE 40 CM. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004162002 Condicionador de ar quente e frio, com capacidade de 12.000 BTU's/h, rede de 110/220 volts. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004162003 Condicionador de ar capacidade para 10.000 BTUS, quente e frio PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004162004 Condicionador de ar quente e frio,capacidade de refrigeração de 18.000 btus;chassi deslizante, silencioso

(baixo nível de ruído);gabinete e chassi galvanizados; compatível  a rede de 220 volts;garantia mínima de
01 (um) ano, assistência técnica local.

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

004162006 Condicionador de ar frio, capacidade 3500 kcal/h (14.000 btu), 220 v PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004162008 Condicionador de ar tipo split,capacidade 30.000 btus,ciclo quente/frio,220 v. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004162012 CONDICIONADOR DE AR, MODELO SPLIT, 7.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO, FUNÇÃO

DESUMIDIFICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE AR AUTOMÁTICA, COMPRESSOR ROTATIVO MENOR
CONSUMO, INSTALADO. VERSÃO FRIO, VOLT. 220.

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

004162013 Condicionador de ar quente/frio. Capacidade de 10.000 Btus PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

004162014 CONDICIONADOR DE AR QUENTE/FRIO, 21.000 BTUS/H, DE JANELA, 220V PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004162015 Condicionador de ar quente/frio, de janela, capacidade de 7.500 BTUs, rede de 220 Volts. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004162019 CONDICIONADOR DE AR QUENTE/ FRIO, DE JANELA. CAPACIDADE DE 15000 BTUS.

REDE DE 220 VOLTS
PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

004162020 Condicionador de ar(de janela), so frio,sem controle remoto, capacidade de refrigeracao de 18.000
btu's/hora; chassi  deslizante, silencioso (baixo nivel de ruido), gabinete e chassi galvanizados, compativel
a rede de 220 volts,  garantia  minima de 01(um) ano, assistencia tecnica local.

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

004162021 Condicionador de ar quente/frio cap. 60.000 btus PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004162022 Condicionador de ar split hi-wall(parede)30.000 btus,ciclo frio,c/controle remoto. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004162023 Condicionador de ar tipo Split teto, com 18.000 BTUS, com 03 velocidades de insuflamento. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004162024 Condicionador de ar capacidade para 10.000 BTUS, frio PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004162027 CONDICIONADOR DE AR COMPATÍVEL COM A LINHA MULT-SLIT, CAPACIDADE 2 X 24.000 BTU's,

QUENTE/FRIO
PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

004162028 CONDICIONADOR DE AR COMPATÍVEL COM A LINHA MULT-SLIT, CAPACIDADE 2 X 8500 BTU's
QUENTE/FRIO

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

004162029 CONDICIONADOR DE AR, MODELO SPLIT, 60.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO, FUNÇÃO
DESUMIDIFICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE AR AUTOMÁTICA, COMPRESSOR ROTATIVO MENOR
CONSUMO, INSTALADOS. VERSÃO FRIO, VOLT 220

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
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004162031 CONDICIONADOR DE AR QUENTE/ FRIO, DE JANELA. CAPACIDADE DE 18.000 BTU'S

REDE DE 220 VOLTS
PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

004162032 Condicionador de ar, versão frio, split, 9.000 btu/h, com controle remoto. 220V PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004162033 Condicionador de ar tipo Split teto, com 24.000 BTU`s PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004162036 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000

BTU'S, 220V
PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

004162037 CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE PARA 7500 BTUS, FRIO PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004162041 Condicionador de ar modelo split, capacidade 7.000 btu's, 220 v. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004162042 Condicionador de ar mod.split 12.000 bts, quente e frio com classificação energética a de acordo com a

tabela do INMETRO Procel. Compressor alta eficiência tipo rotativo, serpentina das unidades
condensadoras e evaporadoras com filme azul que previne corrosão, filtro de ar de fácil remoção para
limpeza purificam o ar assegurando a saúde no ambiente,condicionado, função auto diagnóstico, função
auto proteção, função restart automático,após súbita interrupção de alimentação elétrica a função restart
automático permite o religamento do condicionador função swing no controle remoto para paletas vertical
e horizontal, função bio filtro. Três (03) anos de garantia total da máquina. O equipamento de medir no
máximo altura 550mm, largura 720mm, profundidade 240mm, e um peso máximo de 29kg. a instalação
de todo o equipamento com serviço de alvenaria, vidros, elétrica e drenos com todo tipo de acabamento
conforme solicitação do setor competente. a instalação elétrica fica a cargo da contratada com a
instalação de um quadro de comando auxiliar alimentado pela  / subestação com cabo 16mm, o quadro
de comando deve ser de  / acordo com as normas da ABNT. A rede de drenagem inclui todo o sistema da
saída da maquina até o ponto exigido pelo setor competente, caso haja necessidade de bombas de
drenagem a contratada arcará com todas as despesas sem ônus a contratante.

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

004162043 Condicionador de ar mod. split capacidade 30.000 btu's 220 v. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004162044 Condicionador de ar, modelo Split, 36.000 BTUH, controle remoto, função desumidificação, distribuição de

ar automática, compressor rotativo menor consumo, instalado, 220 Volt.
PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

004162046 Condicionador de ar tipo split capacidade de 60.000 BTUs, ciclo reverso, 220 Volts com controle remoto. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004162047 Condicionado de ar tipo Slip capacidade 18.000 BTUS, ciclo reverso, 220 volts, com controle remoto. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004162048 Condicionador de ar modelo split capacidade 24 000 btus, 220 v. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004162049 Condicionador de ar, modelo split capacidade 48.000 btus, 220 v. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004162052 Condicionador de ar tipo split qunte/frio, capacidade de 9.000 btus PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004162053 Condicionador de ar piso teto 60.000 btus trifasico PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004162054 Condicionador de ar piso-teto cap.36.000 btus quente/frio evaporadora PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004162057 Condicionador de ar tipo split 9000 btu's, 220 v. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004162058 Condicionador de ar, modelo split,capacidade de 18.000 btus, 220 V. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004162060 Condicionador de ar modelo split, capacidade 10.000 btu's PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004162064 Aparelho de ar condicionado tipo piso teto com capacidade de 48000 btus. compressor de alta eficiência

tipo rotativo com cinco anos de garantia. Perfil trapezoidal da tubulação no trocador de calor que
proporcione uma refrigeração mais adequada, oferecendo maior efeciência de troca de calor e menos
consumo de energia. Evaporador dotado de alertas inteligentes, que possibilitam a absorção do ar
ambiente também pelas aletas frontais, e design que favoreça a fácil limpeza da evaporadora. Ventilador
de funcionamento eficiente e silencios o com hélice em formato de rabo de peixe. Desumidificador in
dependente, que deva operar alternativamente de modo esfriar e ventilar, assegurando a eliminação da
umidade do ar. Função ar anti frio, em que a umidade interna pode ser controlada, evitando o isuflamento
de ar frio. Funcao swing, onde os flaps da unidade podem oscilar continuamente. Condensadora com
sistema anti-corrosivo, que aumente a vida útil do equipamento.Válvulas protegidas com acabamento que
impede o gotejamento de água. Sistema de reinício automático em caso de falta de energia o

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
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equipamento deverá retornar automaticamente. Sistema de auto diagnóstico (em caso de falhas). Opção
com e sem controle. Função de proteção, para que não tenha risco de dano ao compressor. VersÃo
quente/frio. Tensão 220 mono. Corrente máxima de operação 7,7A. Consumo máximo 4750W. Vazão de
ar 2000m3/h. Nível de ruído máximo 56db. Instalação, dreno e rede elétrica inclusos.

004162065 Condicionador de ar split 12.000 btus, frio, com controle
Sistema de climatização de ar composto de split 12.000btus, frio com controle, com sistema de filtragem
especial (g4), pressão estática, vazão de ar (mínima de ar exterior 6(m3/h)/m2), vazão mínima de ar total
18(m3/h)/m2), umidade relativa entre 40 a 60%, temperatura entre 21 a 24ºc, dutos e grelhas de
insuflamento e retorno de ar tratado, tubos de cobre classe a, sem costura primeira linha, dutos de aço
galvanizado , grelhas e venezianas em alumínio, isolante térmico blindado, suporte metálico reforçado,
com calço em borracha antivibratória, com pintura eletrostática, peças e componentes acessórios de
primeira qualidade, com instalação de todo o sistema de climatização no ambiente e teste de
balanceamento após o produto instalado.

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

004162073 Condicionador de ar tipo split cap.30.000btu/h
descrição geral:
Deve ser composto por uma unidade interna (evaporadora) e externa (condensadora);
capacidade de no mínimo 30.000 btu/h;
deve apresentar indice de eficiência igual ou superior a 10,00 kj/w.h, informação disponível no manual ou
apresentado cálculo do valor, através da relação (quociente) entre a capacidade de resfriamento (em kj/h)
e a potência solicitada pelo aparelho (em w);
possuir sistema de desumidificação independente, permitir operar em modo esfriar e ventilar;
possuir sistema de reinicio automático em caso de falta de energia elétrica;
acompanhar controle remoto (com pilha), que permita controle completo das funções do equipamento;
permitir esfriar e ventilar;
possuir no mínimo duas velocidades do condicionador de ar;
consumo máximo de 3600 w;
possui a função timer.
Caracteristicas técnicas mínimas para unidade interna (evaporadora):
tipo teto;
sistema de fácil desmontagem para favorecer a limpeza da evaporadora;
permitir a retirada do(s) filtro(s) de limpeza periódica sem a desmontagem da evaporadora;
função que permita que os flaps oscilem continuamente;
permitir a regulagem da posição dos flaps, em diferentes posições, para direcionar o fluxo de ar;
baixo nível de ruido;
deve ser possível o controle de funções emergenciais sem uso do controle remoto.
Caracteristica técnicas mínimas para unidade externa (condensadora):
possuir compressor de alta eficência, tipo rotativo;
desejável apresentar perfil trapezional;
construida com material e/ou tratamento anti-corrosivo;
sistema de proteção que permita evitar risco de danos ao compressor;
baixo nível de ruido;
Alimentação elétrica: 220v/60hz;
o equipamento deve ser disponibilizado instalado em plenas condições de uso, acompanhado de manual
de operação;
acompanhar suporte, todas as partes e peças necessárias para fixação da unidade interna e externa,
drenos, tubulação e demais itens para instalação.

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
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004162074 Condicionador de ar tipo split cap.60.000btu/h

descrição geral:
Deve ser composto por uma unidade interna (evaporadora) e externa (condensadora);
capacidade de no mínimo 60.000 btu/h;
deve apresentar indice de eficiência igual ou superior a 10,00 kj/w.h, informação disponível no manual ou
apresentado cálculo do valor, através da relação (quociente) entre a capacidade de resfriamento (em kj/h)
e a potência solicitada pelo aparelho (em w);
possuir sistema de desumidificação independente, permitir operar em modo esfriar e ventilar;
possuir sistema de reinicio automático em caso de falta de energia elétrica;
acompanhar controle remoto (com pilha), que permita controle completo das funções do equipamento;
permitir esfriar e ventilar;
possuir no mínimo duas velocidades do condicionador de ar;
consumo máximo de 7.600 w;
possui a função timer.
Caracteristicas técnicas mínimas para unidade interna (evaporadora):
tipo teto;
sistema de fácil desmontagem para favorecer a limpeza da evaporadora;
permitir a retirada do(s) filtro(s) de limpeza periódica sem a desmontagem da evaporadora;
função que permita que os flaps oscilem continuamente;
permitir a regulagem da posição dos flaps, em diferentes posições, para direcionar o fluxo de ar;
baixo nível de ruido;
deve ser possível o controle de funções emergenciais sem uso do controle remoto.
Caracteristica técnicas mínimas para unidade externa (condensadora):
possuir compressor de alta eficência, tipo rotativo;
desejável apresentar perfil trapezoidal;
construida com material e/ou tratamento anti-corrosivo;
sistema de proteção que permita evitar risco de danos ao compressor;
baixo nível de ruido;
Alimentação elétrica/fase/frequência: 380v/60hz;
o equipamento deve ser disponibilizado instalado em plenas condições de uso, acompanhado de manual
de operação;
fixação da unidade interna e externa, dreno, tubulação e de acompanhar suporte, todas as partes e peças
necessárias para fixação da unidade interna e externa, drenos, tubulação e demais itens para instalação.

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

004162077 Condicionador de ar resfriar, ventila, desumidifica e aquece o ambiente com maior conforme térmico nas
diferentes estações climáticas. Display de temperatura digital que facilita a visualização da temperatura
selecionada, trazendo conforto e praticidade. Controle remoto com display em cristal líquido dando maior
comodidade para operar o ar condicionado, escolhendo as funções no próprio controle. Sistema especial
de tripla filtragem: filtro de nylon: filtro de ar, retirando a poeira e outras particulas maiores. Filtro de
carvão ativado: elimina os odores do ar, como fumaça e cheiro de cigaros. filtro hepa: filtro de alta
perfomace que retem, do ar que passa pelo filtro, até 99% das bactérias, fungos e acaros causadores de
alergias.

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

004162078 Condicionador de ar eletrônico, com controle remoto, programação de clima desejado, 12.000btu PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004162084 Condicionador de ar tipo split, quente/frio 12000 btu's, 220 v. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004162085 Condicionador de ar Split Versão Frio 9000 BTU'S PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004162086 Condicionador de ar Split Versão Frio 12000 BTU'S PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004162089 Condicionador de ar split master 22.000, ciclo frio PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos ativo
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para Secagem de Fornos

004162090 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 18.000 BTUS, CICLO FRIO. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

004162094 Condicionador de ar tipo split,cap.18000 BTU,quente e frio-condensador
Sistema de climatização de ar composto de Split 18.000 BTUS, frio com controle, com sistema de
filtragem especial (g4), pressão estática, vazão de ar (mínima de ar exterior 6(m3/h)/m2), vazão mínima
de ar total 18(m3/h)/m2, umidade relativa entre 40 a 60%, temperatura entre 21 a 24ºc, dutos e grelhas de
insuflamento e retorno de ar tratado, tubos de cobre classe a, sem costura, primeira linha, dutos de aço
galvanizado, grelhas e venezianas em alumínio, isolante térmico blindado, suporte metálico reforçado,
com calço em borracha antivibratória, com pintura eletrostática, peças e com ponentes acessórios de
primeira qualidade, com instalação de todo o sistema de climatização no ambiente e teste de
balanceamento após o produto instalado.

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

004162096 Condicionador de ar piso-teto cap. 50000 btu, quente/frio, unid. ext. (condensador) (peça - material
permanente)

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

004162100 Condicionador de ar tipo Split,cap.9.000 btus,quente/frio,unid.ext.condensador. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004162104 Condicionador de ar tipo bi-split, 12.000 BTU. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

004162110 Condicionador de ar modelo Split, capacidade 9.500 btu´s, 220 v. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004162111 Condicionador de ar modelo Split, capacidade 7.500 btu´s, 220 v. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004162114 Ar condicionado Split 18000 BTUS quente/frio. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004162121 Condicionador de ar tipo Split, capacidade 24.000 BTUS, quente/frio. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004162122 Condicionador de ar Split piso teto,60.000 BTU/H,cont.remoto,quente/frio,380V. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004162146 Condicionador de ar split 55000 BTUS peca 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004170002 Puxador alça de madeira PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004170003 Puxador alça máquina grande PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos

para Secagem de Fornos
ativo

004170004 Puxador de madeira alça grande, com parafuso, cor marfim PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

004170005 Puxador de latão. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004170006 PUXADOR ALÇA DE ALUMÍNIO, TAMANHO MÉDIO. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso

Médico
ativo

004197001 Frontal largo para refrigerador. PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

004200002 Carga de gás acetileno,para maçarico. KG 126 Combustíveis e lubrificantes não
veiculares

ativo

004200004 Refil descartável de gás butano/ propano 190gr para lampião PECA 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
004200005 Carga de gás 01 com mistura especial composta de 5,31-5,91% O2, para reposição em cilindro

compatível da marca Radiometer
PECA 126 Combustíveis e lubrificantes não

veiculares
ativo

004200006 Carga de gás 02 com mistura especial composta de 10,62 - 11,82% CO2 e 0 - 0,04% O2 para reposição
em cilindro compatível com cilindro da marca Radiomaeter.

PECA 126 Combustíveis e lubrificantes não
veiculares

ativo

004219001 Câmara frigorífica para cadáveres PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004219006 Câmara de refrigeração para armazenamento e conservação de produtos termolabeis (imunobiológico);

Tipo vertical; Capacidade variável de 900 a 1000 litros; Temperatura interna regulável na faixa de +2 a +8
graus centígrados; Temperatura de trabalho pré-programável; Construção do gabinete externo em aço
inoxidável ou chapa de aço tratado que evite a corrosão, esmaltada a alta temperatura ou pintado com
tinta epoxi; Isolação térmica em poliuretano injetado de alta densidade, com no mínimo 8 (oito) cm de

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
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espessura. No caso de porta de vidro, deve ser do tipo vidro triplo (no fog), anti-embassante e isolada a
vácuo. Dobradiça de encaixe com acabamento cromado. Gabinete interno em plástico pré-moldado ou
aço inoxidável e que permita acomodação de prateleiras (no mínimo 8) em aço tratado e pintado a pó
eletrostático ou em aço inoxidável. Sistema de refrigeração isento de CFH, com refrigerante ecológico.
Sistema de refrigeração, unidade selada, com silencioso compressor para funcionamento contínuo,
montado de forma que evite a transmissão de vibrações para o sistema. De baixo consumo de energia.
Controle automático, com sistema de degelo automático com evaporação do condensado; Sistema de
circulação de ar forçado; Com um ou mais sensores internos para leitura digital da temperatura máxima e
mínima conectados aos controladores de temperatura do próprio equipamento; Leitura das temperaturas
máxima e mínima diretamente no painel digital do próprio equipamento, memória dos valores
pré-programados, mesmo com o desligamento da câmara e seu reinício manual; Termômetro digital com
subdivisão de leitura de no mínimo 0,1 graus centígrados; Sistema eletrônico de travamento, que evita
alterações inadvertidas na programação; Filtro contra ruídos eletromagnéticos, provenientes da rede de
alimentação elétrica, protegendo o sistema microprocessado; Sistema de monitorização de rede,
restabelecendo os parâmetros de programação, caso ocorra uma variação brusca de energia elétrica;
Alarme sonoro para porta aberta e para alteração de temperatura, calibrados automaticamente 2,0 graus
centígrados acima ou 2,0 graus centígrados abaixo da temperatura de trabalho; alarme sonoro de falta de
energia com bateria recarregável, carregador de bateria; indicações visuais, para ligado geral refrigeração
e alarme inibido; Tecla para inibir o som dos alarmes, reativando-se automaticamente, com tempo
programável, chave geral, para alimentação elétrica; voltagem: 220v, 60hz, iluminação interna com
acionamento automático durante a abertura da porta ou com porta fechada; mecanismo de manutenção
da temperatura até 8 graus centígrados positivo em caso de falta de energia por no mínimo 2 horas.

004219007 Câmara frigorífica cientifica, temperatura controlada, capacidade 500 litros.
Características técnicas mínimas:
- equipamento em disposição vertical;
- porta em vidro transparente com sistema anti-embaçamento;
- capacidade de armazenamento útil de no mínimo 500 litros;
- comando digital microprocessado programável com tecla tipo membrana;
- temperatura controlada automaticamente entre 02 a 08° C;
- alarme sonoro de máxima e mínima temperatura de fácil ajuste;
- alarme sonoro e visual de falta de energia e botão silenciador do alarme sonoro com tempo
programável;
- câmara interna em aço inoxidável com no mínimo sete prateleiras em aço inox reguláveis;
- gabinete externo em aço tratado e esmaltado a alta temperatura;
- dobradiças de encaixe;
- puxador anatômico em material não oxidante de alta resistência;
- equipado com rodízios e freio;
- degelo automático para uso contínuo com evaporação de condensado;
- com termômetro digital de máxima e mínima;
- sistema de refrigeração livre de CFC;
- refrigeração com circulação de ar forçado, sentido vertical;
- controlador micro processado digital com saída serial RS232;
- interface programável por computador e sistema de controle via rede para Windows;
- voltagem monofásica 220 Volts ou trifásica 380 Volts;
- luz interna temporizada com acionamento automático na abertura da porta e acionamento externo (com
porta fechada);

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
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- sistema ou Software para gerenciamento que permita emitir relatório e gráficos, inclusive retroativos;
- chave geral de energia - liga e desliga;
- sistema de emergência em caso de falta de energia elétrica, que mantenha a temperatura de
refrigeração adequada dos medicamentos nas condições de uso, com autonomia de no mínimo 16 horas,
seja através de sistema interno (banco de baterias) ao equipamento ou dispositivo externo como nobreak.
Caso a autonomia seja garantida por sistema externo, este deve ser plenamento compatível com a
câmara, a garantia envolve este dispositivo conforme condições e prazo previsto em edital.
Para fins e critérios de análise técnica não será exigido registro na ANVISA para o sistema externo,
mesmo que não esteja relacionado como acessório da câmara no registro do equipamento. Sistema
automático que realize ligações telefônicas três números no mínimo, para alarmes de temperatura crítica.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem
ônus para a administração.

004219010 Câmara frigorífica científica, temperatura controlada automática entre 02 a 08ºc, 280 litros;
Características técnicas mínimas:
1. Equipamento em disposição vertical;
2. Porta em vidro transparente com desembaçador;
3. Capacidade de armazenamento de no mínimo 280 litros;
4. Comando digital microprocessado programável com teclas tipo membrana;
5. Temperatura controlada automaticamente, permite configuração entre 02 a 08ºc;
6. Alarme sonoro de máxima e mínima temperatura de fácil ajuste;
7. Alarme sonoro e visual de falta de energia e botão silenciador do alarme sonoro com tempo
programável;
8. Câmara interna em aço inoxidável com no mínimo quatro prateleiras em aço inox reguláveis;
9. Gabinete externo em aço tratado e esmaltado a alta temperatura;
10. Paredes com isolamento térmico em poliuretano injetado;
11. Dobradiças de encaixe;
12. Puxador anatômico em material não oxidante de alta resistência;
13. Porta com gaveta magnética nos quatro lados;
14. Equipamento com rodízios e freio;
15. Degelo automático para uso contínuo com evaporação do condensado;
16. Com termômetro digital de máxima e mínima;
17. Refrigerador ecológico livre de cfc;
18. Refrigeração com circulação de ar forçado;
19. Luz interna temporizada com acionamento automático na abertura da porta e acionamento externo
(com porta fechada);
20. Controlador microprocessado digital com saída serial rs 232, interface programável por computador e
sistema de controle via rede para windows;
21. Certificado de calibração rbc e certificado de boas práticas de fabricação de acordo com rdc nº
59/anvisa;
22. Tensão de alimentação: 220v/60hz;
23. Sistema ou software para gerenciamento que permita emitir relatório e gráficos, inclusive retroativo;
24. Sistema de emergência em caso de falta de energia elétrica, autonomia de no mínimo 16 horas;
25. Sistema automático que realize ligações telefônicas via celular, três números no mínimo, para alarmes
de temperatura crítica;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa. O

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
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licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem
ônus para a administração.

004219011 Câmara frigorífica científica, temperatura controlada automática entre 02 a 08ºc, 30 litros;
Características técnicas mínimas:
1. Equipamento em disposição horizontal;
2. Porta de acesso superior, permitindo abertura total com descanso;
3. Capacidade útil de armazenamento de no mínimo 30 litros;
4. Comando digital microprocessado programável com teclas tipo membrana;
5. Temperatura controlada automaticamente em 4ºc, permite configuração entre 02 a 08ºc;
6. Alarme sonoro de máxima e mínima temperatura de fácil
Ajuste;
7. Alarme de falta de energia;
8. Botão silenciador do alarme sonoro;
9. Câmara interna em aço inoxidável;
10. Gabinete externo em aço tratado para evitar processos de corrosão;
11. Paredes com isolamento térmico em poliuretano injetado;
12. Deve possuir contra tampa interna para reduzir perdas, sistema de fechadura automática;
13. Puxador anatômico em material não oxidante de alta resistência;
14. Equipamento com rodízios e freio;
15. Degelo automático para uso contínuo com evaporação do condensado;
 16. Com termômetro digital de máxima e mínima;
17. Refrigerador ecológico livre de CFC;
18. Controlador microprocessado digital com saída serial rs 232, interface programável por computador e
sistema de controle via rede para Windows;
19. Certificado de calibração RBC e certificado de boas práticas de fabricação de acordo com a RDC Nº
59/ANVISA;
20. Deve ser acompanhado com no mínimo dois racks para vacinas;
21. Deve possuir rodízios, mínimo de 2 polegadas, freio em diagonal;
22. Tensão de alimentação: 220v/60hz;
23. Sistema ou software para gerenciamento que permite emitir relatório e gráficos, inclusive retroativos;
24. Sistema de emergência em caso de falta de energia elétrica, autonomia de no mínimo 16 horas;
25. Sistema automática que realize ligações telefônicas via celular, três números no mínimo, para alarmes
de temperatura crítica;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem
ônus para a administração.

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

004219013 Câmara frigorífica de resfriamento de resíduos PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004219014 Câmara frigorífica conservadora de alimentos congelados PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004219015 Câmara frigorífica conservadora de alimentos resfriados PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004219016 Câmara frigorifica científica, temperatura controlada, capacidade 500 litros. caracteristicas mínimas:

- capacidade de armazenamento útil de no mínimo 500 litros
- equipamento em disposição vertical;
- câmara interna em aço inoxidável,de fácil manutenção,limpeza e assepsia;
- isolamento térmico mínimo com 5cm de espessura nas paredes em poliuretano injetado,livre de cfc;
- equipamento com sete gavetas em aço inoxidável, removíveis
- sistema de gavetas com triçhos telescópicos)com perfuração hermética;

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
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- refrigeração com circulação de ar forçado que proporcione temperatura uniforme para todas as gavetas;
- porta vidro triplo transparente com sistema anti-embaçamento comando digital microprocessado
programável para temperatura controlada automaticamente entre 2º a 8ºc;comando digital
microprocessado com temperatura de momento,máxima e mínima
no painel;
- sistema de alarme sonoro e visual de falta de energia e botão silenciador do alarme sonoro;
- alarme sonoro de máxima e mínima temperatura de fácil ajuste chave geral de energia-liga desliga;
- gabinete externo em aço tratado e esmaltado a alta tempera-dobradiça de encaixe;
- puxador anatômico em material não oxidante de alta resistência.
- equipamento com rodízios e freio;
- degelo automático com evaporação de condensado;
- painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso,com altura máxima de 200cm;
- luz interna temporizada com acionamento automático na abertura da porta e acionamento externo (com
porta fechada);
- equipamento em voltagem monofásica 220volts ou trifásica
- certificado rbc e certificado de boas práticas de fabricação de acordo com a rdc 59/anvisa;
- registro na ANVISA;
- controlador micro processado digital com saida serial rs232;
- interface programável por computador e sistema de controle via rede para windows;
- sistema ou sofware para gerenciamento que permita emitir relatório e gráficos, inclusive retroativos;
- sistema automático que realize ligações telefônicas três números no mínimo, para alarmes de
temperatura crítica;
- sistema de emergência integrado em caso de falta de energia, que mantenha a temperatura de
refrigeração adequada dos produtos nas condições de uso, com autonomia de no mínimo 16hs seja
através de sistema interno (banco de baterias) ao equipamento ou dispositivo externo como no-break;
- o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica,sem
ônus para a administração.

004227002 Bebedouro elétrico tipo pressão, com voltagem 220 volts, com filtros sintetizados com alta capacidade
filtrante, torneiras de jato de copo, pia em aço inoxidável e conexões internas atôxicas, com capacidade
de refrigeração de 4l/h, com dimensões aproximadas de 1.040 mm alt. x 0,355 mm larg. x 0,330 mm prof. 

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

004227004 Bebedouro tipo garrafão,elétrico, capacidade  para 20 litros,  com gabinete em chapa de aço travada e
pintada, suporte  para garrafão, 02 (duas) torneiras cromadas ou de plástico, uma para água em
temperatura normal,e outra, para água refrigerada. Reservatório de água com isolamento térmico,
serpentina de cobre, termostato para controle de temperatura, aparador de  respingos, compressor
hermético, 50/60 hz, compatível a rede  de
220 volts.

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

004227005 Bebedouro tipo garrafão, capacidade 20 litros, com duas torneiras, para água em temperatura ambiente e
gelado, de mesa.

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

004227009 Bebedouro eletrico de coluna c/garrafao, 220 v, PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004227010 Bebedouro de pressão elétrico com 02 torneiras e com filtro de limpeza. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
004227016 Bebedouro elétrico tipo industrial. Gabinete estrutural em aço inox 430, isolamento térmico em

poliuretano, serpentina em aço inox 304, termostato com regulagem de temperatura, voltagem de 220 V,
capacidade de  refrigeração de 200 l/h, para uso externo, servir água natural gelada e mista, pés
reforçados mínimo de 3 torneiras frontais, filtros sintetizados com alta capacidade filtrante, aparador  em
inox e conexões internas atóxicas.

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
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004235006 Bomba para aspiração múltipla PECA 39 Motores, Bombas, Moto-Bombas e

Compressores
ativo

004235007 Bomba de vácuo de funcionamento continuo (palheta rotativa) vazão não inferior a 37 litros por
minuto/2,2m3/h; vácuo final não inferior a 25 polegadas ou 630mmhg; com regulador de pressão
(manômetro) e de vácuo (vacuômetro)
Com chave liga-desliga, alça para transporte e pés de borracha;
Filtro de entrada com lubrificador de óleo contra partículas ou pequenas quantidades de liquido;
Ruído inferior a 62 db a 1m de distância;
Peso máximo: 11kg;
Alimentação: 220 volts;
Manual em português.

PECA 39 Motores, Bombas, Moto-Bombas e
Compressores

ativo

004235023 Bomba de vácuo, operação por diafragma isento de óleo.
Bomba de vácuo/pressão portátil, para operações gerais e de filtração com membranas microporosas em
laboratórios, com as seguintes características: operação por diafragma isento de óleo, construção em
alumínio com cabeçote revestido de PTFE, diafragma com PTFE, válvulas de aço inox, anéis de viton,
pés de borracha com sistema de sucção anti-deslizante, filtro hidrofóbico de 50 mm para proteção contra
líquidos, 70 cm de mangueira de silicone especial para vácuo, dispositivo de proteção para desligamento
automático em caso de sobre aquecimento. Vácuo máximo 24 polegadas de hg, nível de ruído (db) < 60,
potência do motor 1/15 HP. Manual de operação em português. 220 volts, 60hz.

PECA 39 Motores, Bombas, Moto-Bombas e
Compressores

ativo

004235027 Bomba de água para circulação PECA 39 Motores, Bombas, Moto-Bombas e
Compressores

ativo

004243002 Válvula reguladora
1. Generalidades:
Válvula reguladora para rede de oxigênio.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 tipo: oxigênio;
2.2 saída: simples;
2.3 pressão ajustável com faixa mínima de 0 a 7 kgf/centímetros quadrados;

PECA 39 Motores, Bombas, Moto-Bombas e
Compressores

ativo

004243003 Válvula reguladora de ar para rede de óxido nitroso
Características técnicas mínimas:
- tipo: óxido nitroso;
- saída: simples;
- pressão ajustável com faixa mínima de 0 a 7 kgf/centímetros quadrados.

PECA 39 Motores, Bombas, Moto-Bombas e
Compressores

ativo

004243004 Válvula reguladora para rede de ar comprimido.
1. Generalidades:
Válvula reguladora para rede de ar comprimido.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 tipo: ar comprimido;
2.2 saída: simples;
2.3 pressão ajustável com faixa mínima de 0 a 7 kgf/centímetros quadrados.

PECA 39 Motores, Bombas, Moto-Bombas e
Compressores

ativo

004243005 Válvula reguladora de pressão para rede canalizada de O2 PECA 39 Motores, Bombas, Moto-Bombas e
Compressores

ativo

004243006 Válvula reguladora de pressão para rede canalizada de ar comprimido PECA 39 Motores, Bombas, Moto-Bombas e
Compressores

ativo

004243007 Valvula redutora para cilindro de ar comprimido, sem fluxometro, saida simples, pressão ajustavel com
faixa minima de 0 a 200 kgf/cm2

PECA 39 Motores, Bombas, Moto-Bombas e
Compressores

ativo
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004251008 Compressor de ar odontológico c/ cobertura anti-ruido PECA 39 Motores, Bombas, Moto-Bombas e

Compressores
ativo

004308003 Protetor solar/creme de proteção, fator 30,frasco de 120 ml. FRASCO 25 Higiene Pessoal ativo
004308009 Protetor solar fator 50, creme, frasco 120 ml FRASCO 25 Higiene Pessoal ativo
004316001 Luva de borracha para limpeza, n7, com parte interna recpberta de tecido de algodão , ajuste de 3/4, nas

pontas dos dedos apresenta ranhaduras antiderrapantes, embaldas em par, e acondicionada em caixa.

Lista Básica de Materiais/ SEA

PAR 26 Conservação e limpeza (18) ativo

004316002 Luva de borracha para limpeza, n.8, com parte interna recoberta de tecido de algodão, ajuste de 3/4,nas
pontas dos dedos apresenta ranhuras antiderrapantes, embalada em par, e acondicionada em caixa.

Lista Básica de Materiais/SEA

PAR 26 Conservação e limpeza (18) ativo

004316003 Luva de borracha, para limpeza, n.9, com parte interna recoberta de tecido de algodão, ajuste de 3/4,nas
pontas dos dedos apresenta ranhuras antiderrapantes, embalada em par, e acondicionada em caixa.

Lista Básica de Materiais/SEA

PAR 26 Conservação e limpeza (18) ativo

004316010 LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA DE PVC CANO MÉDIO TAMANHO M PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
004316011 LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA DE PVC CANO MÉDIO TAMANHO G PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
004332001 Extintor de incendio tipo h2o capacidade 10 litros PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo (bloqueado)
004332002 EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO GÁS CARBÔNICO CAPACIDADE 6 LITROS PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo (bloqueado)
004332003 EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 4 KG PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo (bloqueado)
004332004 Extintor de incêndio espuma, capacidade 10 litros. PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo (bloqueado)
004332007 Pó químico seco, pressurizado,capacidade 1 kg - extintor de incêndio PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo (bloqueado)
004332012 Extintor de incendio com agua pressurizada, capacidade 4 litros PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo (bloqueado)
004332017 Pó quimico bicarbonato de sódio 6kg PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo (bloqueado)
004332021 EXTINTOR DE INCÊNDIO COM GÁS CARBÔNICO (CO2) 4kg PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo (bloqueado)
004332023 Extintor de incêndio. pó químico seco pressurizado, cap.4kg. PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo (bloqueado)
004332024 Extintor de incêndio com gás carbônico (CO2), capacidade de 6 kg. PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo (bloqueado)
004332025 Extintor de incêndio. Pó químico seco, pressurizado, capacidade 6 kg. PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo (bloqueado)
004340001 Corrente zincada, medindo 6mm KG 45 Cabos, Correntes e Cordoalhas ativo
004340004 Corrente de aço galvanizado METRO 45 Cabos, Correntes e Cordoalhas ativo
004340008 Corrente plástica, 8,00mm, amarela/preta PECA 45 Cabos, Correntes e Cordoalhas ativo
004391001 Barbante de algodão, com 08 (oito) fios, rolo com aproximada mente 400 (quatrocentos)

gramas,embalagem individual.

Lista Básica de Materiais/SEA

ROLO 45 Cabos, Correntes e Cordoalhas ativo

004391006 Barbante de algodão rolo com 200 metros. ROLO 45 Cabos, Correntes e Cordoalhas ativo
004391008 Barbante de algodão em rolo com 50gr. ROLO 45 Cabos, Correntes e Cordoalhas ativo
004430001 Luva de amianto tamanho grande

Sem requisição desde 02/2010.

PAR 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo (bloqueado)

004430002 Luva de amianto tamanho médio

Sem movimentação no SCCD.

PAR 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo (bloqueado)

004456002 Carrinho de mão em ferro com pneu e câmara de ar PECA 98 Movimentação de cargas ativo
004456003 Carro de mão tipo caçamba, com 01 (uma) roda (comum). PECA 98 Movimentação de cargas ativo
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004456004 Carrinho de mão:
Especificações:
- caixa em aço galvanizado, espessura mínima de 1mm, com nervuras frontais e laterais.
- suporte para caixa a frente para melhorar a solidez
- quadro tubular pintado 32mm
- roda pneumática 400mm com pneu insufavel características:
- c x l x a mínimo (mm): 1300 x 650 x 550
- capacidade mínima (l): 90
- capacidade mínima (kg): 100

PECA 98 Movimentação de cargas ativo

004464002 RATICIDA ANTICOAGULANTE FORMULAÇÃO PÓ DE CONTATO KG 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
004464003 RATICIDA ANTICOAGULANTE DOSE ÚNICA, ISCAS PELETIZADA OU GRANULADAS KG 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
004464004 RATICIDA ANTICOAGULANTE DOSE ÚNICA, BLOCOS IMPERMEÁVEIS KG 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
004472001 Inseticida em spray aerosol, com ação eficaz contra insetos voadores, tais como: mosquitos, moscas e

baratas; frasco com no mínimo 300 ml, acondicionados em caixa
FRASCO 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo

004472003 INSETICIDA LÍQUIDO EM AEROSOL, FRASCO COM 400ML FRASCO 66 Prestação de Serviços de: ativo
004472004 Inseticida liquido frasco com 1 litro FRASCO 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
004472025 Inseticida liquido frasco 300ml PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
004480008 Roundup original - herbicida - litro LITRO 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
004502001  Tesoura para jardinagem para cortar grama tam. grande PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
004502003 TESOURA PARA JARDINAGEM DE PODA PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
004510001 Lâmina p/ roçadeira para máquina de cortar grama PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
004529001 VIDRO ESCURO PARA MÁSCARA DE SOLDA PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
004529002 VIDRO PARA SOLDA LENTE CLARA PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
004537001 Máscara protetora para respiração PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
004537002 Máscara protetora descartável, para pintura. PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
004537003 Mascara protetora cirurgica,descart.,retang.,polipropileno,com 3 camadas PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
004537004 MÁSCARA PROTETORA DESCARTÁVEL, ANATÔMICA, ANTI-ALÉRGICA E PERMEÁVEL AO AR PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
004537005 Máscara protetora respiratória para partículas tóxicas, filtro interno e externo de fibra de poliéster,filtro

interno de fibra de polipropileno, com duas tiras elásticas e uma metálica para modelagem ao redor do
septo nasal.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

004537011 Máscara descartável de proteção respiratória, tipo respirador  para partículas,com eficácia mínima na
filtração de 95% de partículas de até 0,3 micras (classe de proteção PFF2 ou N95).

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

004537013 Máscara descartável com elástico

Usar código: 009660008

PACOTE 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo (bloqueado)

004553001 Protetor auricular tipo plug, de inserção, com flanges em silicone lavável, com cordão ligando os plugs,
atenuação de no mínimo 21 dB, embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca,
lote de fabricação, procedência, apresentar certificado de aprovação no Ministério do Trabalho e
Fundacentro.    

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

004553002 Protetor auricular tipo plug com três flanges, em silicone laranja, com cordão em algodão laranja em caixa
de impacto (atenuação nrrsf 17db).

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

004588002 LENTE EM POLICARBONATO, ÚNICA, ACOPLADA A ARMAÇÃO POR MEIO DE ENCAIXES,
TRATAMENTO ANTI-RISCO E ANTI-EMBAÇANTE, INCOLOR, ARMAÇÃO EM NYLON RESISTENTE E
FLEXÍVEL, COMPRIMENTO DAS HASTES AJUSTÁVEL. DEVE ATENDER A NORMA ANSI Z87.1.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
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APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DEVE
ACOMPANHAR ESTOJO

004588003 ÓCULOS DE SEGURANÇA MODELO VAPOR C/LENTE POLICARBONATO INCOLOR UD, COM
ARMAÇÃO PRETA

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

004588005 Oculos de seguranca modelo ampla visao, anti-embacante,visor de policarbonato PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
004600002 LUVA DE RASPA TAMANHO MÉDIO PAR 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
004618001 Conector para periféricos tipo 10 base T PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

004650002 HUB COM 16 PORTAS, VELOC. COMUNIC. 10/100M BITES POR SEGUNDO PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004650006 Hub com 8(oito) portas. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004669009 CONFIGURAÇÃO MONITOR DE VIDEO PARA MICRO COM 17" / TECNOLOGIA  CRT

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS:
1. TIPO MONITOR CRT 17"
2. RESOLUÇÃO MÁXIMA 1280 X 1024 @ 60-68HZ EM 256 CORES;
3. DOTH PITHC VERTICAL .27MM, HORIZONTAL .23MM;
4. DIAGONAL NOMINAL 43 CM;
5. DIAGONAL VISÍVEL 40 CM;
6. VOLTAGEM / ALIMENTAÇÃO COM FONTE EMBUTIDA DE 90 - 264 VAC, 47 - 63 HZ;
7. PESO LÍQUIDO MÁXIMO 15,5 KG;
8. COMPATIBILIDADE VESA, XGA, SVGA, VGA;
9. INTERFACE D-SUB 15 PINOS;
10. PLUG & PLAY DDC;
11. CONSUMO MÁXIMO: 80 W, MODO OFF 5W, MODO STANDBY 15W;
12. FUNÇÕES OSD;
13. BASE DESCARTÁVEL COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO;
14. CONTROLES MANUAIS LIGA-DESLIGA, TECLA DE AUTO AJUSTE, TECLA MENU, FUNÇÕES
OSD, BRILHO, CONSTRASTE, POSIÇÃO HORIZONTAL - VERTICAL, FOCO, CLOCK, LINGUAGEM;
15. SINAL DE VÍDEO RGB ANALÓGICO.

OUTROS REQUISITOS PARA O EDITAL:
16. CERTIFICAÇÕES DE: ISO 9241-X, IEC 60950, UL, CSA, FCC-B, TUV-X, CE, VCCI-X, GOST;
17. GARANTIA TOTAL 36 MESES ON SITE;
18. SOLUÇÕES DE PROBLEMAS NO HARDWARE EM ATÉ 72 HORAS.   

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004669011 Monitor de video para microcomputador 19 polegadas PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004669014 MONITOR DE VÍDEO COM TELA LCD POLICROMÁTICA, TELA PLANA, 17" DE ÁREA EXIBIÇÃO PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004669015 Monitor 17¨ tecnologia LCD

Características Mínimas:

1 - Tipo monitor TFT Matriz ativa LCD 17", gabinete Slim;
2 - Resolução máxima 1280 x 1024 @ 75Hz;

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo
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3 - Pixel Pitch 0,264mm x 0,264mm;
4 - Brilho 250 cd/m2;
5 - Contraste 400.1;
6 - Voltagem/alimentação com fonte interna no monitor a 90-264 VAC, 47-63Hz;
7 - Dimensões da tela 337 x 270mm;
8 - Peso líquido máximo 5,1kg;
9 - tempo de resposta 20ms;
10 - Compatibilidade VESA, XGA, SVGA, VGA;
11 - Suporte a 16.7 milhões de cores;
12 - Conectores D-sub 15 pinos;
13 - Plug & Play DDC;
14 - Consumo máximo 45 W, modo off/standby 4.5 W;
15 - Base de ajuste de inclinação;
16 - Controles Liga-Desliga, auto ajuste, Menu, Left, Right, VOL-, VOL+;
17 - Sinal de vídeo RGB Analógico;
18 - Certificação de PPB, EPA Energy Star, UL, FCC, IEC 60950, ISO9241, ISO13406-2;
19 - Garantia total de 36 meses on site;
20 - Solução de problema no hardware em até 72 hs.

004669016 Monitor de video com tela lcd policromatica tela plana 19 polegadas PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004669018 Monitor de video com tela lcd,policromatica,plana 21". PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004669020 Monitor LCD 15" PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004669021 Monitor LCD 17'16 WY Wide Screen PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004669025 Monitor de lcd de 14 polegadas PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004669034 Monitor LCD 24 polegadas, requisitos técnicos mínimos:

          1. monitor lcd 24 polegadas ou superior, wsga tela 100% plana;
          2. resolução mínima 1920x1080;
          3. pixel pitch máximo 0,28mm;
          4. brilho mínimo de 250 cd/m2 típico;
          5. contraste dinâmico de no mínimo 3000:1;
          6. tensão/alimentação automática a 100-240vac, 50-60hz;
          7. tempo de resposta máxima 8ms;
          8. compatibilidade VGA e DVI;
          9. suporte a 16 milhões de cores;
          10. conectores entrada mínimo: 01 analógico d-sub 15 pinos e 01 dvi;
          11. consumo máximo 110watts;
          12. base com ajuste de giro (rotação do pivê em 90 graus), inclinação, altura;
          12.1. a rotação do pivô poderá ser adaptada por meio de um pedestal externo;
          13. garantia total de 12 meses on site;
          14. solução de problemas no hardware em até 48 horas;
          15. catálogo técnico oficial do produto, do fabricante, que apresente as  características técnicas em

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo
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conformidade com as descritas no edital e seus anexos em todos os seus itens, sendo que cada item
exigido deverá estar grifado em destaque neste catálogo, a fim de facilitar a identificação;
          16. caso os catálogos técnicos omitirem alguma informação ou exigência técnica em relação aos
descritivos do edital e seus anexos, deverão ser anexados aos mesmos declaração do fabricante com
assinatura reconhecida, completando estas informações, em português.

004669038 Monitor LCD 21,5" PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004669041 Monitor de video. Tela LCD 7",formato 16:9,alta definição,sistema NTSC/PAL. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004669048 Televisor de Plasma com 42 polegadas PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004669050 Monitor de 23" led com interface vga e dvi e com resolução full hd (1920* 1080p). PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004669053 Monitor de video 27 polegadas. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004677013 Routher roteador wireless 54 mbps. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004677015 Routher roteador wireless 300 mbps. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004685001 SCANNER DE MESA PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004685004 Scanner de mesa, resolução 9600 DPI, color PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004685019 Scanner digital de mesa scanjet 3770 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004693003 SWITCH 24 PORTAS
Standard Padrão de rede IEEE 802.3 - 10Base-T Ethernet
IEEE 802.3u - 100Base-TX Fast Ethernet
ANSI/IEEE Std 802.3 Nway auto-negotiation
IEEE 802.3 Frame types: Transparent
IEEE 802.3 MAC layer Frame size: 64-1518 Bytes
· Topology Topologia Star
· Protocol Protocolo CSMA/CD
· Data transfer rate Velocidade transferência
Ethernet: 10 Mbps (half duplex) / 20 Mbps (full duplex)
Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex) / 200 Mbps (full duplex)
· Number of ports Número de portas
Switch 24 portas: 24 portas 10/100 Mbps
Porta uplink compartilhada com 1x
· Network media Meio físico - rede
10Base-T: Cabo categorias 3, 4, 5 com 2 pares (100 m)
EIA/TIA-568 100-ohm STP (100 m)
100Base-TX: Cabo categoria 5, com 2 pares (100 m)
EIA/TIA-568 100-ohm STP (100m)
· Power supply Alimentação 110-260 VAC, 50~60 Hz, fonte de alimentação interna;
· Power consumption Consumo 35 W máximo;

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo
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· Dimensions Dimensões 440mm (larg.) x 49,4mm (alt.) x 208mm (compr.)
· Operating temperature Temperatura de operação 0ºC a 50ºC; 

004693005 Switch capacidade de 16 portas PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004693006 Switch capacidade de 08 portas PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004693009 Swicht capacidade de 48 portas. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004693010 Switch com 48 portas 10 Baseset/1000 base-TX-RJ45 com Soft de Geren PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004693012 Switch capacidade 24 portas. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004693015 Switch 24 portas Switched 10/100, base T/TX, gabinete 19". PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004693018 Switch capacidade de 44 portas PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004693021 Switch gerenciavel, 24 portas, 100 MBPS PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004693027 Switch 48 portas 10/100/1000 de acesso gerenciável com uplinks PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004693052 Switch borda sem poe 24p PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004693053 Switch concentrador PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004693065 Switch 48 portas 10/100/1000 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004715001 IMPRESSORA MATRICIAL - MODELO DM 1191, MARCA OLIVETTI PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004715004 IMPRESSORA TECNOLOGIA LASER PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004715016 Impressora Laser PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004715024 IMPRESSORA JATO DE TNTA COLORIDA RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600X600 DPI PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004715039 Impressora multifuncional ( copiadora,impressora e fax) PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004715061 Impressora de termotransferencia para impressao de etiqueta autoadesiva. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004715081 Impressora Lexmark, modelo optra E 322
      

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004715083 IMPRESSORA JATO DE TINTA PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004715089 Impressora multifuncional. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004715095 Impressora para etiqueta (Argox) PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo
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004715097 Impressora laser,com estabilizador PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

004715098 IMPRESSORA LASER COLORIDA PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004715099 Impressora multifuncional,(impressora,copiadora,scaner,fax e pc fax). PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004715101 Impressora laser PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004715103 IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL, FOTOCOPIADORA, SCANNER PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004715119 Impressora Desk Jet,Modelo Hp PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004715124 Impressora matricial Epson EDG - LX350 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004715125 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL,SCANER E COPIADORA PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004715126 IMPRESSORA HP LASERJET MULTIFUNCIONAL 3380 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004715155 Impressora multifuncional (scanner,copiadora e impressora) PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004715184 Impressora de termo transferencia térmica e térmica direta, resolução mínima de 203 dpi, velocidade
mínima de impressão de 8"/seg, largura máxima de impressão 108mm, comprimento máximo 2.280mm,
memória flash de no mínimo 4mb, memória ram de no mínimo 8mb, sensor de gap, falta de ribbom ou
falta de etiqueta, sensor de tarja negra, ribbon in/out, estrutura metálica em aço com janela para
visualização de etiqueta, display lcd, linguagem epl e zpl, real time clock, interface rs232, usb e paralela.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004723001 Microcomputador. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004723002 Microcomputador tipo servidor de arquivos PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004723007 Microprocessador padrão notebook especial PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004723036 MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK MULTIMIDIA, PENTIUM III 600 MHS PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004723045 Microcomputador PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004723064 Notebook, com bateria. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004723073 Microcomputador tipo servidor 450 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004723094 Microcomputador servidor de rede c/dois microprocessadores. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004723098 Microcomputador aplle, modelo imac 600020, graphite, 256mb ram, 40gb hd, cd-rw, faxmodem56k,
firewire, usb. computador formado em seu conjunto por monitor (que engloba cpu), teclado e mouse, não
apresenta torre. utilizado em trabalhos com imagens digitais.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004723103 Microcomputador PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo
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004723115 Microcomputador PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

004723120 Microcomputador notebook completo. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004723134 MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK, 1.7 GHZ, FSB 533MHZ PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004723139 MICROCOMPUTADOR DE MÃO (PALM TOP) PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004723145 MICROCOMPUTADOR PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004723147 MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004723148 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV, 2.4 GHZ PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004723155 Microcomputador baseado em placa mãe PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004723171 MICROCOMPUTADOR PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004723180 Microcomputador,  processador operando a 3.0 ghz c/monitor 15" PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004723187 Microcomputador com processador completo PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004723192 Microcomputador baseado em processador operando a 2.66 GHz PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004723220 Microcomputador pentium 4 com teclado, mause optico, caixa de som e monitor lcd de 17 polegadas PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004723223 Computador completo com monitor, mouse, teclado de no mínimo 2.8 ghz, com hd 320gb e 4gb de
memória.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004723227 Microcomputador com monitor LCD 17", processador c/nucleo duplo. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004723230 Microcomputador com processador núcleo duplo 2ghz. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004723251 Microcomputador. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004723258 Microcomputador
Computador de mesa

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004723273 Microcomputador compacto c/ unidade de processamento integrada ao monitor PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004723293 Microcomputador compacto com unidade de processamento integrada ao monitor. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004723299 Microcomputador baseado em processador de quatro núcleos com clock real de no mínimo 2,3ghz PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004723300 Microcomputador baseado em processador de no mínimo núcleo duplo com clock real de no mínimo
2.93ghz, intel core i3 com memória cachê l2 de 04 mbytes ou amd phenom ii x2 com memória cachê l2
de 1 mbytes e l3 de 3 mbytes, operando a 1066mhz. memória ddr3 4096 mbytes com barramento de
1066mhz, e memória expansível a no mínimo 8 gbytes.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo
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004723321 Microcomputador padrão DGOV avançado. PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

004723327 Microcomputador p/edição,frequência de no mínimo 3,3 Ghz, memória cache 8 mb. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004723332 Computador tipo Tablet. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004723350 Estação de trabalho básica PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004731001 Software (licenca de uso) kit dos vox PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004731075 Software, licença de uso Microsoft Windows 7 Professional 32 bits português. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004731084 Software (licença de uso) licença de ramal analógico PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004731085 Software (licença de uso) licença ramal IP PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004731086 Software (licença de uso) aplicação de softphone IP com licença de ramal PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004731094 Software (licença de uso) Windows Server PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004731095 Balsamiq Mockups PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004731096 Enterprise Arquitect PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004731097 Adobe PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004731098 Coreldraw PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004731099 Artister PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004731100 Sony Vegas Movie PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004731101 Jaws PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004731102 Delphi PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004731103 Red Gate Toolbelt PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004731104 SQL Server PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004731105 Express Quantumpack PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004731106 Windows Server User Cal PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004731107 AutoCAD PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo
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004731108 Building Design Suite Ultimate PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

004731109 Project Professional PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004731110 Volare com 8 módulos PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004731111 QI Builder PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004731112 Eberick V8 Gold PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004731113 Eberick pre-moldado PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004731115 Windows Server 2012 R2 Datacenter. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004740007 CD - ROOM GRAVADO - VIRTUAL VISION PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004740008 CD - ROOM UNIDADE REGRAVÁVEL CD-RW 8X PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004740013 CD - ROOM UNIDFADE DE CD ROM 52X PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004740017 CD gravavel PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004740033 CD - ROOM, capacidade de 700 MB, 80 MIN. 4x12x (virgem e regravável). PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004740034 CD - curso de controle da qualidade - modulos I, II, III PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004740035 CD - RDC da anvisa - como implantar? - modulo i e ii. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004740036 CD - Room  - agua reagente PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004740038 Cd cbhpm (classificação hierarquizada de procedimentos médicos e sua atualizações). PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004758001 Chapa de polipropileno medindo 10mm x 1000 x 2000mm. PECA 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

004758002 Chapa de polipropileno medindo 4mm x 1000 x 2000mm. PECA 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

004758003 Chapa de polipropileno medindo 5mm x 1000 x 2000mm. PECA 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

004758004 Chapa de polipropileno medindo 6mm x 1000 x 2000mm. PECA 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

004758006 Chapa de polipropileno medindo 12mm x 1000 x 2000mm. PECA 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

004758007 Chapa de polipropileno  medindo 3mm x 1000 x 2000mm PECA 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

004758008 Chapa de polipropileno - medindo 8 mm x 1000 x 2000 mm. PECA 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo
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004782001 Teclado para microcomputador PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

004782004 Teclado para computador saída Mini Dimm, padrão ABNT PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004782008 Teclado Enhanced 101 teclas padrão abnt2 USB PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004782017 Módulo de teclado adicional para aparelhos IP com 40 teclas PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004790002 Placa de rede 10/100 PCI Intel Pro OEM PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004790005 Placa de rede referencia PCI 10/100 TX PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004790008 Placa de rede para Notebook, referência PCMCIA - 10/100. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004790013 Placa de rede referencia 10/1000,mp-pf PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004790019 Placa de rede 10/100/1000 pci. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004804025 Cabeca termica para impressora marca agfa, modelo drystar 5300. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004839001 Motor para papel de impressora modelo rima at 500 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855001 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET MODELO 4L, 4ML, 4P, 4MP; PRETO;
REF. HP-92274A; NOVOS E ORIGINAIS.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855002 Cartucho de toner para impressora HP laser jet modelo 4,4m,4 plus,4mplus;5,5m,5n;preto;referencia HP
92298a, novo, original, nao recarregado.

CARTUCHO 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855006 Cartucho de toner para impressora Xerox 4512,ref.106r00088; novo;original; não recarregado * CARTUCHO 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo (bloqueado)

004855009 TONER PARA IMPRESSORA LASER. REFERÊNCIA: TONER C3903A. MODELO: HP DESKJET 5P,
5MP, 6P, 6MP. NOVOS E ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855025 Cartucho de toner para impressora jato de tinta Olivetti,com cabeça de impressão; compatível  com
modelo  Olivetti JP 250 ,JP 150WS,JP 170/S/C,JP 190, JP 350S/WS,JP 360/370, OFX 1000 serie,OFX
3100/3200;novo,original,não recarregado.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855030 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK, MODELO OPTRA K 1220, LASER, PRETO,
REFERÊNCIA 11A4097, NOVOS E ORIGINAIS.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855031 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP- LASER JET, SERIE 2100 TN, REFERENCIA
C4096A; NOVO; NAO RECARREGADO

CARTUCHO 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855033 TONER PARA IMPRESSORA LASER. REFERÊNCIA: 52109001. MODELO: OKIPAGE 12I. NOVOS E
ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855034 Cartucho de toner para impressora okipage 6w,ref.52111701, novo; nao recarregado PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855037 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER XEROX,DOCUPRINT P8E,P8EX,REF.113R296;
PRETO. NOVOS E ORIGINAIS.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855049 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, LEXMARK, MODELO  OPTRA  M410; REFERENCIA
17G0154; PRETA; 15.000CC. NOVOS E ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo
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004855051 Cartucho de toner para impressora laserjet 1200, referencia c7115a hp. novo

Sem requisição desde 11/2009.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo (bloqueado)

004855052 TONER PARA IMPRESSORA LASER. REFERÊNCIA: 13T0101. MODELO: LEXMARK OPTRA 310.
NOVOS E ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855053 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, XEROX P1202, REFERENCIA 106R00398. NOVOS E
ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855063 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LASERJET 1200, REFERÊNCIA C7115X, PRETO HP.
NOVOS E ORIGINAIS.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855073 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK,LASER MOD.OPTRA E 320/322. NOVOS E
ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855089 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER JET, HP, MODELO 2300, REFERÊNCIA
Q2610A. NOVOS E ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855090 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK MODELO E-210, REF. 10S0063. NOVOS E
ORIGINAIS.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855099 TONER LEXMARK 12A7410. NOVOS E ORIGINAIS PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855104 Cartucho de toner para impressora HP, compatível com o modelo HP Laserjet 1300, referência q2613a

Sem requisição desde 07/2011
       

CARTUCHO 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo (bloqueado)

004855117 Cartucho de toner para impressora lexmark e321 e323 ref. 12a7400 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855140 Cartucho de toner para impressora Lexmark, preto, referência 12A8400, novo, original do fabricante da
impressora

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855141 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP MODELO 1160/1320, REFERÊNCIA Q5949A,
PRETO; NOVOS E ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855146 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA SHARP,REFERENCIA AL-100 TD PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855147 Cartucho de toner para impressora HP laser jet referência Q2612A PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855174 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK MODELO OPTRA T 430, REFERÊNCIA
12A8420. NOVOS E ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855176 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA CARTRIDGE,CYAN,STANDART CAPACITY,PHASER
6250,REF.106R00668. NOVOS E ORIGINAIS.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855177 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA CARTRIDGE,MAGENTA,STANDART
CAPACITY,PHASER 6250,R.106R00669. NOVOS E ORIGINAIS.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855178 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA YELLOW,STANDART CAPACITY, PHASER 6250,
REF.106R00670. NOVOS E ORIGINAIS.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855179  CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA BLACH, STANDART CAPACITY, PHASER 6250,
REF.106R00671. NOVOS E ORIGINAIS.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855186 CARTUCHO DE TONER Q2613X ORIGINAL, PARA IMPRESSORA HP 810C, NOVO E ORIGINAL PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855191 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK MODELO E230 A 342, REFERÊNCIA
24018SL - NOVOS E ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855206 Cartucho de toner p/ impressora laser - hp laser jet - 1320, ref. Q5949a - cap cópias 2500. PECA 21 Equipamentos, Programas e ativo
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Suprimentos de Informática

004855207 Cartucho de toner para  impressora laser - HP laser jet 1015 - referência Q2612A. Capacidade de cópias
2000. (novo, original).

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855230 Cartucho toner para impressora Lexmark 12018 sl, compatível com o modelo E 120 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855237 Cartucho de toner para impressora hp ref.2612A, preto, original PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855292 Cartucho de toner para impressora multifuncional laser brother dcp 7020, compatível com a referencia tn
350

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855293 Cartucho de toner para impressora multifuncional modelo lexmark x340,x342.rererencia x340h11g. Novos PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855298 Cartucho de toner p/impressora multifuncional modelo MFC-7420 Brother, Ref. TN-350 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855305 Cartucho de toner para impressora hp modelo laserjet 1018, referencia q2612a,novo,original PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855308           CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUCIONAL MODELO
          LEXMARK E350 E E352, REFERENCIA E352H11L. NOVOS E ORIGINAIS.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855310 Cartucho de toner para impressora brother tn-580, hl580 dnt. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855311 Cartucho de toner para impressora lexmark e250d, modelo e250a21l PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855312 Cartucho de toner para impresoras lexmark E 230a342 referencia 24018sl

Sem requisição desde 09/11/2009

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo (bloqueado)

004855317 Cartucho de toner para impressora lexmark modelo e250, e350  e352, referencia e250a11l.

Sem requisição desde 11/2009.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo (bloqueado)

004855322 Cartucho de toner para impressora xerox phaser 3200mfp/n PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855348 Cartucho de toner Xerox Phaser 10601159 mod. 3117 3122 3124 3125 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855350 Cartucho de toner para impressora Sansung SCX4200, preto, compativel PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855359 Toner impressora Lexmark E120, REF. 120185L, novo, original. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855362 Toner para impressora HP Laserjet 1300 N, novo, original. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855366 Toner hp cb 436a PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855392 Cartucho de toner para impressora hp laser jet 53a original PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855416 Cartucho de toner para impressora xerox modelo phaser 3100mfp. Ref. 106r01379

Sem movimentação no SCCD.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo (bloqueado)

004855449 Cartucho de toner para impressora Lexmark, compatível com a referencia E260A11L. PECA 21 Equipamentos, Programas e ativo
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Suprimentos de Informática

004855450 Cartucho de toner para impressora brother DCP 7020, referência TN350 (Novo, Original)   PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855459 Cartucho de toner para impressora multifuncional Samsung modelo SCX-5530FN PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855551 Toner hp laserjet p1025 magenta cb 126a ce 313a(original) PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855552 Toner hp laserjet p1025 amarelo cb 126a ce 312a(original) PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855553 Toner hp laserjet p1025 ciano cb 126a ce 311a(original) PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004855554 Toner hp laserjet p1025 preto cb 126a ce310a(original) PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004863003 FITA PARA IMPRESSORA DE NYLON EPSON MODELO LQ 1070 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004863007 FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DE NYLON EPSON, MODELO FX80, REF. 54130 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004863008 FITA PARA IMPRESSORA DE NYLON CITIZEN MODELO GX200-15 - REF. 54136 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004863009 FITA PARA IMPRESSORA DE NYLON,MED.13X15,COMPATIVEL C/MODELO EPSON MX80/LX810 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004863013 FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DE NYLON ELEBRA 9 X 10, MODELO SANTOPREME, REF.
61993

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004863015 FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DE NYLON RIMA, MODELO XT 220 PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

004863020 Fita para impressora de nylon rima modelo AT 500 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004863021 Fita de nylon para impressora matricial rima xt-300 e Elebra medindo aproximadamente 9mm x 10 metros PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004863023 Fita para impressora compatível com o modelo DFX 5000+ PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004863025 Fita para impressora matricial, de nylon, compatível com os modelos Olivetti dm-209l/124l, mx-100, na cor
preta, medindo aproximadamente 13mm x 18 metros.

Sem requisição desde 10/2013.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo (bloqueado)

004863051 Fita para impressor de nylon Okidata,mod.ML 591 ou similares PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004863056 FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX 2170-R 1379 - RH PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

004863057 FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX-880 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004863059 FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX 300

Sem requisição desde 02/2010.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo (bloqueado)

004863066 FITA PARA IMPRESSORA MODELO 9208,EPSON FX 2180 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo
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004863072 FITA PARA IMPRESSORA FX 1070 PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

004863084 FITA PARA IMPRESSORA EPSON MODELO  FX 2190. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004863087 Fita para impressora Ribbon resina, med 110x91mm PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004863089 FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON L FX 890X 300 PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

004863097 Fita para impressora Riobbon cera na cor preta medindo 100mmx91m - rolo com 91 metros de
comprimento.
utilizar o código: 4863122

ROLO 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo (bloqueado)

004863115 Fita Ribon de resina preto para impressoras de termo transferência tipo zebra,110mm, com no mínimo
300 metros, tubo 01".

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004863122 Fita para impressora, ribbon cera, medindo 110 mm x 91m. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004880001 DISQUETE DE 3 1/2" , DUPLA FACE, ALTA DENSIDADE, FORMATADO, CAIXA COM 10 UNIDADES CAIXA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo (bloqueado)

004880010 DISQUETE 1.44 MB PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004901010 Fita dat(magnetica) p/gravacao de dados (backup) capacidade de 100 gb PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004901012 FITA DATA (MAGNÉTICA) P/ GRAVAÇÃO DE DADOS (BACKUP), CAPACIDADE 130GB PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004901013 Fita dat (digital audio tape) mafnética p/ gravação de dados (backup) capacidade de 50gb compatível com
gravadora dat sony.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004901014 Fita dat compativel com a marca hp ultimum 1 lto 200 gb PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004910004 CABO PARALELO/PADRAO FIO PARA REDE DE MICROCOMPUTADOR PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

004910010 Cabo USB para computador PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004910015 Cabo multilan UTP 4 pares cat 5/e. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004910017 Cabo de impressora, USB, com 1,80 metros PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004910019 Cabo serial ata sata PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004910025 Cabo flat para HD. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004910031 Cabo paralelo/padrão TY1 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928001 Cartucho de tinta para impressora , modelo hp desk jet serie 310,320,340,400,500c,540,550c,560c;hp
desk writer serie 310, 320,540,550c,560c; colorido; ref.hp-51625a; novo, nao recarr egado  

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928002 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA, MODELO XEROX XJ 4257/4217 E XJC3, PRETO;
REFERÊNCIA 108R00140, NOVOS E ORIGINAIS 

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928003 CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - COR: COLORIDO. REFERÊNCIA: BCI-21. PECA 21 Equipamentos, Programas e ativo
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MODELO: CANON BJC-2000, BJC-4000 SERIES, BJC-5500. NOVOS E ORIGINAIS Suprimentos de Informática

004928004 CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - COR: PRETO. REFERÊNCIA: BJC4000.
MODELO: CANON BJC-2000, BJC-4000 SERIES, BJC-5500. NOVOS E ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928005 CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - COR: COLORIDO. REFERÊNCIA: BC05.
MODELO: CANON BJ-100, BJ-200-SERIES, BJC-200 SERIES. NOVOS E ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928012 Cartucho de tinta para impressora,na cor preta, modelo HP Desk Jet serie 400,500,500c,540,550c,
560c,plus;HP Desk writer serie 540,550c,560c; HP fax series; HP office jet serie 300,referencia HP
51626a;novo,original,não recarregado.

CARTUCHO 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo (bloqueado)

004928015 Cartucho de tinta colorida para impressora hp desk jet serie
600c,610c,660c,670c,680c,690c,692c,693c,695c; hp desk writer serie 600c,660c,680c,690c,692c,693c;
hp office jet serie 500 ,725;referencia hp-51649a;novo,nao recarregado

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928018 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA,COLORIDO, MODELO HP DESK JET SERIE
820C,850C,870C,1100C,1120C; HP OFFICE PRO SERIE 1150C; REFERENCIA HP 51641A; NOVO,
NAO RECARREGADO; ORIGINAL

CARTUCHO 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928021 Cartucho de tinta para impressora preto, modelo hp desk jet, serie
600,660c,670c,680c,690c,692c,693c,695c; hp desk writer serie 600c,660c,680c,690c,692c,693c;hp office
jet serie 500, 725; referencia hp 51629a;novo,nao recarregado     

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928023 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA MODELO HP DESK JET, COLORIDO FOTOGRÁFICO;
REF. HP C1816A; NOVO

CARTUCHO 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928024 CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - COR: PRETO. REFERÊNCIA: BC02. MODELO:
CANON BJ-100, BJ-200-SERIES, BJC-200 SERIES. NOVO.

CARTUCHO 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928030 Cartucho de tinta para impressora,modelo hp desk jet serie 7 10c,720c,820c,850c,870c,880c,890c,895cxi,
1100c,1120c,1600c; hpoffice jet pro serie 1150c,1170c, 1175c,collor copier 210  lx;referencia
hp-51645a,preto;novo,nao recarregado.    

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928037 CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - COR: PRETO. REFERÊNCIA: 51640A. MODELO:
HP DESKJET - PRETO. NOVOS E ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928038 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA XEROX MOD.XJ4257/4217,XJC3,REF108R00141
COLORIDO, NOVO.

CARTUCHO 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928039 Cartucho de tinta para impressora,modelo hp desk jet serie 7
10c,720c,810c,880c,890c,895ccxi,1100c,1120c,; hp office jet  pro serie 1170c,1175c;colorido;referencia
hp-c1823d ; novo , nao recarregado   

CARTUCHO 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928040 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON - COR: PRETO. REFERÊNCIA: S020093.
MODELO: EPSON STYLUS 200/500. NOVOS E ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928041 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON - COR: COLORIDO. REFERÊNCIA: S020089.
MODELO: EPSON STYLUS 600. NOVOS E ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928045 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA PRETO,CANON BJC 4000,REF.BC-20;NOVO,NAO
RECARREGADO

CARTUCHO 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928046 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DESK JET XEROX XJ4C,XJ6C;REF.008R07660; PRETO;
NOVOS E ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928047 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DESK JET XEROX XJ4C,XJ6C;REF.008R07661, CIANO;
NOVOS E ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928048 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DESK JET XEROX XJ4C,XJ6C; REF.008R07662;
MAGENTA, NOVOS E ORIGINAIS.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928049 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA  DESK JET XEROX XJ4C,XJ6C,DP C6,C8,REF.8R7663,
AMARELO. NOVOS E ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo
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004928052 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESK JET, PRETO, REF. 51629G. NOVOS E

ORIGINAIS
PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

004928055 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA XEROX XJ8C,COLORIDO, REF.008R07880; NOVO PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928056 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA XEROX,XJ8C,C20,NC20,PRETO, REF.008R07881; NOVO PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928057 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA LEXMARK,REF.13619HC, COLORIDO, NOVO PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928060 Cartucho de tinta para impressora hp desk jet,serie 610c,fax serie 925 xi; na cor preta, referencia hp c
6614 d; novo;nao recarregado.                                      

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928063 CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - COR: PRETO. REFERÊNCIA: 13400HC. MARCA:
LEXMARK 1000, 1020, 2030, 2050, 3000. NOVOS E ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928064 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON - COR: COLORIDO. REFERÊNCIA: S020097.
MODELO: EPSON STYLUS 200/500. NOVOS E ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928066 TONER PARA IMPRESSORA XEROX. REFERÊNCIA: 113R296. MODELO: XEROX P8E. NOVOS E
ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928072 Cartucho de tinta para impressora jato de tinta compativel com a marca lexmark mod z51, ref.15mo120
(colorido) ;novo;nao  recarregado.                                

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928077 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA LEXMARK ,COLOR,REF.12A1980, NOVOS E ORIGINAIS PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928078 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA, MODELO LEXMARK, SÉRIE
7000/7200/5000/5700/OPTRA 40/45/3200/Z31; PRETO; REF.12A1970; NOVOS E ORIGINAIS.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928084 CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP DESKJET SERIE 810C, PRETO REFERENCIA
HP-C6615A, NOVO,ORIGINAL,NAO RECARREGADO

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928085 Cartucho de tinta para impressora hp-deskjet,mod.840c,ref.hp c6625a,colorido;novo,original,nao
recarregado.  

CARTUCHO 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928086 Cartucho de tinta para impressora hp-deskjet serie 970cxi/930/950/970/1220 e officejet g-55/g-85/g-95,
colorido, referencia hp-c6578d, novo, original do fabricante da impressora.

CARTUCHO 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928087 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DESK-JET, PRETO ECONOMICO REF. 51645 G -
NOVOS E ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928089 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DESK JET XEROX DP C6 E DP C8,PRETO,
REF.8R7994(CX.C/2UNID.). NOVO.

CAIXA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928090 CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - COR: PRETO. REFERÊNCIA: C6614D. MODELO:
HP DESKJET 610C, 640C, APOLLO. NOVOS E ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928091 Cartucho de tinta p/ impressora desk jet, series 810c e 840c preto, ref. hp-c6615d;novo, original, não
recarregado.

CAIXA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928093 CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - COR: COLORIDO. REFERÊNCIA: 13919HC.
MARCA: LEXMARK 1000, 1020, 2030, 2050, 3000. NOVOS E ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928105 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS 480, REF.T014201, COLORIDO. NOVOS
E ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928106 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS 480, REF. T013201, PRETO. NOVOS E
ORIGINAIS.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928110 CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - COR: PRETO. REFERÊNCIA: 17G0050.
MODELO: LEXMARK Z32, Z12. NOVOS E ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo
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004928111 CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - COR: COLORIDO. REFERÊNCIA: 17G0060.

MODELO: LEXMARK Z32, Z12. NOVOS E ORIGINAIS
PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

004928113 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON - COR: PRETO. REFERÊNCIA: S020189.
MODELO: EPSON STYLUS COLOR 740. NOVOS E ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928114 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON - COR: COLORIDO. REFERÊNCIA: S020191.
MODELO: EPSON STYLUS COLOR 740. NOVOS E ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928115 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON MODELO STYLUS 440/640, PRETO,
REF.S010187. NOVOS E ORIGINAIS.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928120 Cartucho de tinta para impressora, Epson stylus color II, preto, referencia S020047; novo, não
recarregado

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928121 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS COLOR II,COLORIDO, REF. S020049.
NOVOS E ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928122 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON COLOR ESC.P2, REF.S020036, PRETO. NOVOS
E ORIGINAIS.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928123 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON COLOR ESC.P2, COLORIDO, REF.S020034.
NOVOS E ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928126 Cartucho de tinta para impressora modelo hp 700, cor preta PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928127 Cartucho de tinta para impressora modelo hp 700, colorida PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928143 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA MODELO, EPSON 800, PRETO, REF.S020108. NOVOS E
ORIGINAIS.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928154 Cartucho de tinta para impressora HP Deskjet 450, compatível com referencia c6657a- colorido. CARTUCHO 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928155 Cartucho de tinta para impressora deskjet,modelo HP 450,compatível com a referência c6656a-preto CARTUCHO 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928156 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA PRETO REFERENCIA HP 51269 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928158 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET, PRETO, HPC6614N, 14 ML. NOVOS E
ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928166 Cartucho para impressora jato de tinta - cor: preto. Referência: c6615d. Modelo: hp deskjet 810, 812, 840.
Novos  

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928170 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA  HP-DESKJET MODELOS SERIE 600, COLORIDO, REF.
HP-51649N, 11 ML - NOVOS E ORIGINAIS                                                     

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928175 Cartucho de tinta para empressora hp 8727 preto deskjet3320, 3420,3425.          PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928176 Cartucho De Timta Hp 8728 Colorido Da Empressora Deskjet Hp  3320 3420 3425 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928196 Cartucho de tinta para impressora remanufaturado, preto, HP C8727A. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928200 Cartucho de tinta para impressora remanufaturado, HP-C8728A, colorido PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928213 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA MODELO EPSON, COLOR C 43, C 41, OTO39CMY.
NOVOS E ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928214 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA MODELO EPSON, PRETO, C43, C 41, OTO038 BK.
NOVOS E ORIGINAIS.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo
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004928219 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP-DESKJET, REFERÊNCIA, C4836AL AZUL - NOVOS E

ORIGINAIS
PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

004928220 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP-DESKJET, REFERÊNCIA, C4837AL MAGENTA -
NOVOS E ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928221 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP-DESKJET, REFERÊNCIA, C4838AL AMARELO -
NOVOS E ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928222 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP-DESKJET, REFERÊNCIA, C4840A PRETO - NOVOS
E ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928231 Bastão de cera, cor ciano, compatível com impressora, marca Xerox, modelo Colorqube 8570, referência
108r00936, caixa com 02 unidades.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928232 Bastão de cera, cor magenta, compatível com impressora,marca Xerox, modelo Colorqube 8570,
referência 108r00937, caixa com 02 unidades.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928233 Bastão de cera, cor amarelo, compatível com impressora,marca Xerox, modelo Colorqube 8570,
referência 108r00938, caixa com 02 unidades.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928234 Bastão de cera, cor preto, compatível com impressora, marca Xerox, modelo Colorqube 8570, referência
108r00939, caixa com02 unidades.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928246 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA MODELO HP 1200,REFERENCIA C7115A PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928254 Cartucho para impressora epson stilus c 45 ref. T038120 (preto) PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928255 Cartucho para impressora epson stilus c 45 ref.T039020(colorido)                                                   PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928262 Cartucho de tinta para impressora Lexmark, MOD.Z13, Z23, Z33, Z25, referência 10N0026, colorido PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928296 Cartucho de tinta para impressora HP deskjet 5440, compatível com a referencia 9362 w - preto PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928297 Cartucho de tinta para impressora HP deskjet 5440, compatível com a referencia 9361 w colorido PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928300 Cartucho de tinta para impressora Deskjet HP5650, preto, ref.c6656a, c/19 ml,novo,original. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928301 Cartucho de tinta para impressora deskjet HP 5650, ref.c6657a, colorido, c/17 ml, novo, original PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928306 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP 810C, COLORIDO;
NOVO E ORIGINAL.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928329 Cartucho de tinta p/ impressora hp photos mart  - 7260, n° 56,  ref.c6656a, 19ml preto. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928330 Cartucho de tinta p/ impressora hp photos mart - 7260 - 57 -17ml - colorido. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928331 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 3820, Nº 78, REF.C6578D, 19ML,
COLORIDO - NOVOS E ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928334 Cartucho de tinta p/ impressorahp psc 1510 - 92 - 5ml -preto PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928335 Cartucho de tinta p/ impressora hp psc 1510 - 93 - 5ml - colorido. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928423 Cartucho de tinta para impressora HP, compatível com a referência c9352a, colorido PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo
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004928424 Cartucho de tinta para impressora HP, compatível com a ref. c9351, preto. PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

004928431 Cartucho de tinta para impressora hp deskjet, modelo 6540, preto, referência c8767w, novo, original, não
recarregado.Cartucho de tinta para impressora hp deskjet, modelo 6540, colorido, referência c9363w,
novo, original, não recarregado.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928433 Cartucho de tinta para impressora HP Designjet modelo 119 plus NR,preto,ref.c4844al,novo,orig. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928445 Cartucho de tinta para impressora HP840/842, preto, número 15, referência C6615N (14ml) original, novo. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928462 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP REF.9352A Nº 22, COLORIDO,NOVOS E ORIGINAIS. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928465 Cartucho de tinta para impressora HP desk jet, número 97, colorido. (Novo, original) PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928470 Cartucho de tinta para impressora desk jet  930c, cor preta, nr. 45, c6427a PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928482 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP, REF.C9351A Nº 21, PRETO, NOVOS E ORIGINAIS PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928519 Cartucho de tinta para impressora HP Design Jet, Ref. REF.51640Y, amarelo PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928520 Cartucho de tinta para impressora HP Design Jet , Ref. 51644C, Cyan PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928521 Cartucho de tinta para impressora HP Design Jet , Ref. 51644M, Magenta PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928537  Cartucho de tinta para impressora brother lc 51 black PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928538  Cartucho de tinta para impressora brother lc 51 magenta PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928539  Cartucho de tinta para impressora brother lc 51 ciano PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928540  Cartucho de tinta para impressora brother lc 51 yellow PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928678 Cartucho de tinta para impressora cor magenta, p/impressora compatível modelo Sansung CLP 315 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928679 Cartucho de tinta para impressora cor amarela, p/impressora compatível modelo Sansung CLP 315 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928680 Cartucho de tinta para impressora cor azul, p/impressora compatível modelo Sansung CLP 315 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928681 Cartucho de tinta para impressora cor preta, p/impressora compatível modelo Sansung CLP 315 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928690 Cartucho de tinta para impressora compatível com o modelo HP deskjet f4480, colorido. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928691 Cartucho de tinta para impressora HP Deskjet, compatível com o modelo f4480, preto. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928730 Cartucho de tinta para impressora modelo HP92 - C9362WB - Preto (Novo, original) PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

004928739 Cartucho de tinta para impressora HP27 - C8727AL - preto - original (Novo) PECA 21 Equipamentos, Programas e ativo
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Suprimentos de Informática

004944003 Livro jurídico. Licitações e contratos no administração pública. PECA 20 Documentos e Publicações ativo
004944009 Livro jurídico comentário lei de licitações PECA 20 Documentos e Publicações ativo
004944038 Livro juridico - Curso de direito administrativo PECA 112 Obras, normas e dezenhos

técnicos
ativo

004944090 Livro jurídico diversos PECA 20 Documentos e Publicações ativo
004944102 Livro Juridico Vade Mecum PECA 112 Obras, normas e dezenhos

técnicos
ativo

004944108 Livro juridico - manual pratico das licitacoes PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004944120 Livro juridico -  curso de direito tributario PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004944129 Livro juridico - direito administrativo,diogenes gasparini ed.saraiva PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004944153 Livro jurídico - Codigo civil e legislativo civil vigor PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004944196 Livro jurídico. Pregão, comentários a legislação. PECA 20 Documentos e Publicações ativo
004944200 Livro juridico - Tratado direito administrativo 01 PECA 112 Obras, normas e dezenhos

técnicos
ativo

004944202 Livro juridico - Tratado direito administratvio 03 PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004944212 Livro Jurídico Manual De Direito Administrativo PECA 20 Documentos e Publicações ativo
004944218 Codigo de processo civil legislacao processual PECA 112 Obras, normas e dezenhos

técnicos
ativo

004944356 Livro jurídico curso de direito administrativo - 24 ed.2007, autor Celso Antonio Bandeira Mello, editora
Malheiros

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004944357 Livro jurídico direito administrativo brasileiro, 33 ed.2007, autor Hely Lopes Meirelles, editora Malheiros PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004944358 Livro jurídico dispensa e inexibilidade de licitação pública, Autor Joel de Menezes, ed.Dialética PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004944359 Livro jurídico licitação de registro de preços, Autor Sidney Bittencourt, ed. Temas e idéias PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004944360 Livro jurídico o estatuto da microempresa e as licitações públicas, 2 edição, Autor Marçal Justen Filho,
Editora Dialética

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004944361 Livro jurídico curso de licitações e contratos administrativos, Autor Lucas Rocha Furtado, ed. Forum PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004944362 Livro jurídico vade-mecum de licitações e contratos-3 ed.2006 - revista e ampliada, autor Jorge Ulisses
Jacoby Fernandes, ed. Forum

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004944363 Livro jurídico licitações e contratos administrativos - casos e polêmicas, autor Flavio Amaral Garcia, Ed.
Lumen juris

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004944364 Livro jurídico da anulação ex officio do ato administrativo, autor João Antunes dos Santos Neto, ed. forum PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004944365 Livro jurídico 502 comentários sobre licitações e contratos administrativos, autor Marcio dos Santos
Barros, Editora ndj

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004944366 Livro jurídico pregão teoria e prática, autor Carlos Pinto Coelho Motta, editora forum PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo
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004944367 Livro jurídico sistema de registro de preços e pregão 2 edição, autor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes,

editora forum
PECA 112 Obras, normas e dezenhos

técnicos
ativo

004944380 Livro Jurídico Código De Processo Civil e Legislação Processual Em Vigor PECA 20 Documentos e Publicações ativo
004944426 Livro Jurídico Direito Administrativo Moderno PECA 20 Documentos e Publicações ativo
004944474 Livro Jurídico Prescrição No Processo Administrativo Disciplinar PECA 20 Documentos e Publicações ativo
004944503 Livro: Vocabulario Juridico. De Placido E Silva. PECA 20 Documentos e Publicações ativo
004944518 Livro jurídico - Direito constitucional descomplicado

autor: marcelo alexandrino, vicente paulo
edicao: 2ª
ano: 2008
editora:impetus

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004944519 Livro jurídico - Curso de direito administrativo - revista e atualizada ate a emenda constitucional 53/06
autores: celso antonio bandeira de mello
edicao: 24ª
ano: 2007
editora: malheiros

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004944520 Livro jurídico - Pregao presencial e eletronico
autor: diogenes gasparini
edicao: 1ª
ano: 2006
editora: forum

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004944521 Livro jurídico - Comissoes de licitacao
autor: diogenes gasparini
edicao: 2ª
ano: 2001
editora: ndj

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004944522 Livro jurídico - Comentarios as leis das ppp's, dos consorcios publicos e das organizacoes sociais
autores: ivan barbosa rigolin
edicao: 1ª
ano: 2007
editora: saraiva

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004944523 Livro jurídico - Direito administrativo descomplicado
autor: marcelo alexandrino, vicente paulo
edicao: 15ª
ano: 2008
editora: impetus

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004944527 Livro juridico -  A lei 4.320 comentada e a lei de responsabilidade fiscal machado jr, teixeira reis, heraldo
da costa
editora ibam - 32ª edicao

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004944528 Livro juridico - lei 8.666/93 comentada - licitacao, contratos, pregao, sistema de registro de preco.
editora forum - 9ª edicao

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo
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004944532 Livro juridico: vade mecum academico de direito 2009 editora saraiva. PECA 112 Obras, normas e dezenhos

técnicos
ativo

004944533 Livro juridico: dicionario juridico atualizado PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004944669 Livro Constituição Federal Comentada E Legislação Constitucional, De Nelson Nery Junior E Rosa Maria
De Andrade Nery, Ed. 2, Editora Revista Dos Tribunais.

PECA 20 Documentos e Publicações ativo

004944676 Titulo: Sindicancia E Processo Administrativo
Autores: Ernomar Octavio E Atila J. Gonzalez
11°Ediçao     Editora: Leud

PECA 20 Documentos e Publicações ativo

004944677 Titulo: Processo Administrativo Disciplinar
Autor: Petronio Braz
Ano: 2009     Editora: Servanda

PECA 20 Documentos e Publicações ativo

004944678 Titulo: Constituicao Federal Interpretada Pelo Stf
Autor: Antonio Joaquim Ferreira Custodio
9° Ediçao     Editora: Juarez De Oliveira

PECA 20 Documentos e Publicações ativo

004944679 Titulo: Servidor Publico
Autor: Antonio Flavio De Oliveira
3° Ediçao     Editora: Forum

PECA 20 Documentos e Publicações ativo

004944680 Titulo: Direito Processual Administrativo - Comentarios A
Lei 9.784/99 Com As Alteraçoes Da Lei N° 11417/06
Autor: Francisco Xavier Da Silva Guimaraes
Editora: Forum     Ano: 2008

PECA 20 Documentos e Publicações ativo

004944681 Titulo: Discricionariedade Administrativa - Conceitos
Indeterminados E Aplicaçao
Autor: Gerson Dos Santos Sicca
Editora: Jurua     Ano: 2006

PECA 20 Documentos e Publicações ativo

004944682 Titulo: A Processualidade No Direito Administrativo
Autor: Odete Medauar
2° Ediçao     Editora: Rt

PECA 20 Documentos e Publicações ativo

004944683 Titulo: Direito Administrativo: Doutrina E Pratica
Autor: Luciana Dalvi
Editora: Mizuno      Ano: 2009

PECA 20 Documentos e Publicações ativo

004944684 Titulo: Direito Do Terceiro Setor
Autores: Gustavo Justino De Oliveira
Editora: Forum      Ano: 2008

PECA 20 Documentos e Publicações ativo

004944685 Titulo: Ato De Improbidade Administrativa: 15 Anos Da Lei 8.429/92
Autor: Mateus Bertoncini
Editora: Rt      Ano: 2007

PECA 20 Documentos e Publicações ativo

004944686 Titulo: Comentarios Ao Estatuto Dos Servidores Federais Atualizado
Autor: Julio Cesar Lima Brandao
Editora: Jurua     Ano: 2010

PECA 20 Documentos e Publicações ativo

004944687 Titulo: Direito Administrativo Disciplinar
Autor: Jose Armando da Costa
2° Edição      Editora: Método

PECA 20 Documentos e Publicações ativo

004944690 Titulo: Consórcios Públicos: Instrumentos Do Federalismo Cooperativo
Autores: Maria Coeli Simoes Pires e Maria Elisa Braz Barbosa

PECA 20 Documentos e Publicações ativo
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Editora: Forum     Ano: 2009

004944691 Titulo: Atos Administrativos: Doutrina E Pratica
Autor: Petroneo Braz
2° Ediçao     Editora: Cronus

PECA 20 Documentos e Publicações ativo

004944798 Livro jurídico. Pregão presencial e eletrônico - forum PECA 20 Documentos e Publicações ativo
004944899 Livro jurídico. Comentários a lei de licitações e contratos administrativos. PECA 20 Documentos e Publicações ativo
004952058 LIVRO TÉCNICO MICROBIOLOGIA PECA 20 Documentos e Publicações ativo
004952076 LIVRO TÉCNICO ASSOCIATION OF OFICIAL ANALYTICAL CHEMIST  (AOAC) 18ª EDIÇÃO,

COMPENDIUM DE METODOLOGIAS DE ANÁLISES DE ALIMENTOS
PECA 20 Documentos e Publicações ativo

004952226 Livro técnico - Código Internacional de Doenças PECA 20 Documentos e Publicações ativo
004952306 FARMACOPÉIA AMERICANA - USP29 + SUPPLEMENTS 1 E 2 PECA 20 Documentos e Publicações ativo
004952311 Livro de contabilidade administrativa pública PECA 20 Documentos e Publicações ativo
004952323 Livro técnico Dicionário de Especialidades Farmacêuticas (DEF) - Ultima edição

                   
PECA 20 Documentos e Publicações ativo

004952343 Livro tecnico saude mental e trabalho:vozes PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952390 Livro técnico - Comentario a lei de licitacoes e contratos administrativos
autor: marcal justen filho - editora:dialetica ano 2004

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952530 LIVRO TÉCNICO DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES. SAO PAULO: ANNA BLUME 2002 AUTOR:
TANAKA, O. Y. ET AL

PECA 20 Documentos e Publicações ativo (bloqueado)

004952552 Livro tecnico educacao sexual na escola (lejeune, claude) PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952553 Livro tecnico dsm-iv-tr manual diagnostico e estatistico de transtornos mentais. PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952554 Livro tecnico personalidade, cultura e tecnicas projetivas - psicologia da personalidade. (cicero e.
vaz/carlos alberto veit) psicodiagnostico - v (cunha, jurema alcides)

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952555 Livro tecnico temas em avaliacao psicologica (ricardo primi) PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952556 Livro tecnico a relacao pais-bebe (nara caron) PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952557  Livro tecnico familia: dinamica e terapia - uma abordagem psicanalitica (luiz meyer) PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952558 Livro tecnico familia: conflitos, reflexoes e intervenções (marcelo labaki e tatiana m. sanches (org.) PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952559 Livro técnico família e ciclo vital - Nossa realidade em pesquisa PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952560 Livro técnico familia em movimento. (org.Ceneide Maria de Oliveira) PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952561 Livro técnico psicoterapia com familias (Sally box (org) e outros) PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952562 Livro técnico terapia familiar breve (Piszezmann, Maria) PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952563 Livro técnico visitando a familia ao longo do ciclo vital (Ceneide Cerveny) PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952564 Livro técnico abuso sexual em familia: a violencia do icesto a luz da psicanalise (carla julia segre faiman) PECA 112 Obras, normas e dezenhos ativo
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técnicos

004952565 Livro tecnico dialogos sobre adoção Maria (tita) Ducatti PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952566 Livro tecnico O ceu e o limite (Dyei, Wayne) PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952567 Livro técnico mediação de conflitos pacificando e prevenindo a violencia PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952568 Livro tecnico violencia sexual infantil na familia. do silencio a revelacao do segredo. (susana braun) PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952569 Livro técnico violencia sexual intrafamiliar; e possivel proteger a criança PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952570 Livro técnico psicoterapia dinamica breve saude mental comunitaria PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952571 livro: imposto de renda, contribuicoes administradas pela secretaria da receita federal e sistemas simples.
autor: joao roberto domingues pinto,2008.

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952572 Livro tecnico administração nos novos tempos 2,chiavenato,idalberto-2004 PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952573 Livro técnico - atores e poderes na nova ordem global: assimetrias, instabilidades e imperativos de
legitimacao. sao paulo: editora unesp, 2005. dupas, gilberto.

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952574 livro tecnico - fleck, marcelo p. de a. a avaliacao de qualidade de vida. artmed. PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952575 Livro tecnico - minayo, maria cecilia de souza. o desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saude.
8. ed. sao paulo: hucitec,2004.

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952576 Dicionário do pensamento marxista - Ton Bottomore PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952577 Livro tecnico - ferreira, aurelio b. de h. novo dicionario da lingua portuguesa. positivo. PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952578 Livro tecnico - giacomini, james. orcamento publico. 14. ed. sao paulo: atlas, 2007. PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952579 Livro tecnico - marconi, maria a. e lacatos, eva m. tecnicas de pesquisa. sao paulo: atlas, 1990. PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952580 Livro técnico - Métodos de pesquisa: ciências do comportamento e diversidade humana PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952635 Livro tecnico - analise financeira de balancos, Dante C. Matarazzo.
editora atlas - 6ª edicao - 2003

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952636 Livro tecnico - contabilidade gerencial- Sergio de Iudicibus
editora atlas - 6ª edicao - 1998

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952637 Livro tecnico - contabilidade publica-diana vaz de lima/robson g. castro
editora atlas - 3ª edicao - 2007

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo
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004952638 Livro tecnico - contabilidade tributaria Oliveira, Gustavo Pedro de

editora saraiva - 2ª edicao - 2008
PECA 112 Obras, normas e dezenhos

técnicos
ativo

004952639 Livro tecnico - balancos publicos - teoria e pratica Kohama, Helio
editora atlas - 2ª edicao

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952640 Livro tecnico - manual de contabilidade publica, slomski, valmor
editora atlas - 2ª edicao

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952641 Livro tecnico - contabilidade publica, Joao Angelico - editora atlas - 8ª edicao PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952642 Livro tecnico - auditoria de impostos e contribuicoes - Edmar Oliveira Andrade Filho
editora atlas - 2ª edicao - 2007

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952643 Livro tecnico - codigo tributario nacional, editora saraiva PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952644 Livro tecnico - contabilidade governamental, lino martins da silva
editora atal - 7ª edicao

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952645 Livro técnico - Analise das demonstracoes contabeis Jose Carlos Marion
editora atlas - 4ª edicao - 2009

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952646 Livro tecnico - Auditoria - um curso moderno e completo Almeida, Marcelo Cavalcanti
editora atlas - 6ª edicao - 2003

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952650 Livro tecnico - Doencas transmitidas e causadas por artropodes - auto: carlos brisola marcondes / editora
atheneu.

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952651 Livro tecnico - Animais peconhentos no brasil - biologia clinica e terapeutica dos acidentes. - autores: joao
luiz costa cardoso, francisco oscar de siqueira, fan hui wen,celia maria santana malaque, vidal haddad
junior / editora sarvier

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952652 Livro tecnico/cientifico: dicionario de administracao de medicamentos na enfermagem - ame 2009/2010 PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952653 Livro tecnico/cientifico: goodman & gilman: as bases farmacologicas da terapeutica - livro em pdf PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004952654 Livro tecnico/ cientifico: farmacologia clinica: fundamentos da terapeutica racional - flavio danni fuchs &
maria beatriz c. Ferreira. 6º edicao, 2008, editora guanabara koogan

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004960012 Períodicos - jornais e periódicos diários PECA 75 Obras e Serviços de Engenharia ativo
004995122 Livro literario - marx, karl. o capital. livro 1 v.1. civilizascao. PECA 112 Obras, normas e dezenhos

técnicos
ativo

004995123 Livro literario -descricao da especificacao marx, karl. o capital. livro 1 v.2. civilizascao. PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004995124 Livro literario - marx, karl. o capital. livro 2. civilizacao. PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004995125  livro literario - hosbsbawm, eric j. a era do capital. 3. ed. rio de janeiro. paz e terra, 1982 PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004995126 Livro literario - huberman, leo. historia da riqueza do homem. ganabara,1986. PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 163 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
004995127 Livro literario riquesa e miseria do trabalho no brasil.boitempo. PECA 112 Obras, normas e dezenhos

técnicos
ativo

004995128 Livro literario emprego na globalizacao. boitempo. PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004995129 Livro literario pesquisa social - teoria, metodo e criatividade. vozes. PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004995130 Livro literario saude mental e atençao psicosocial: fiocruz. PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004995131 Livro literario desafio e o fardo do tempo historico PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004995132 Livro literario - debates contemporaneos: economia social e do trabalho. ltr, 2007. pochmann, m. PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004995133 Livro literario - reestruturacao produtiva: perspectivas de desenvolvimento local com inclusao social.
vozes, 2004 pochmann, m.

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004995134 Livro Literário - Nova estrategia de desenvolvimento para o brasil: um enfoque de longo prazo. sao paulo:
paz e terra magalhaes, joao paulo de almeida

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004995135 Livro literario - o emprego no desenvolvimento da nacao. boitempo, 2008 pochmann, m. PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004995181 Livro literário - Convenios e tomadas de contas especiais
autor: ubiratan diniz de aguiar, ana claudia messias de lima martins, paulo roberto martins, pe
edicao: 1ª
ano: 2005
editora: forum

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004995185 Livro literário - Regime disciplinar do servidor publico civil da uniao
autores: francisco xavier da silva guimaraes
edicao: 2ª
ano: 2006
editora: forense juridica (grupo gen)

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004995187 Livro literário - Servidor publico na atualidade
autores: jose maria pinheira madeira
edicao: 6ª
ano: 2007
editora:lumen juris

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004995191 Livro literário - O estatuto do servidor publico (lei 8.112/90) a luz da constituicao e da jurisprudencia
autores: claudionor duarte neto
edicao: -
ano: -
editora: atlas

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004995204 Livro literário - Servidor publico - doutrina e jurisprudencia
autores: manolo del olmo; reinaldo moreira bruno
edicao: -
ano: -

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo
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editora:del rey

004995207  Livro literário - servidor publico - questoes polemicas
 autor: sayd jamile
 edicao: -
 ano: -
 editora:forum

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004995210 Livro literário - As organizacoes sociais e o novo espaco publico
autores: luis carlos cancellier de olivo
edicao: 1ª
ano: 2005
editora:fepese/editorial studium

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004995211 Livro literário - Fundacoes, organizacoes sociais e as agencias executivas
Autores: francisco de assis alves
Edicao: 1ª
Ano: 2000
Editora: ltr

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004995213 Livro literario - vade mecum saraiva - contem cd room
autor:  saraiva
edicao: 5ª
ano:    2008
editora:saraiva

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

004995295 Titulo: Convênios e Tomada de Contas Especiais: Manual Pratico
Editora: Forum     Ano: 2008

PECA 20 Documentos e Publicações ativo

005002023 Dicionario juridico acquaviva
Autor: marcus claudio acquaviva
Edicao: 1ª
Ano: s.d.
Editora: rideel

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

005002029 Titulo: Dicionário de Gramática
Autor: Renato Aquino
Editora: Campus

PECA 20 Documentos e Publicações ativo

005037007 Apostila "Meningites em geral e doença meningogóccica" PECA 20 Documentos e Publicações ativo
005053014 Livro didatico - lyda, massaco. cem anos de saude publica: a cidadania negada sao paulo: u.e.p., 1994. PECA 112 Obras, normas e dezenhos

técnicos
ativo

005053015 Livro didatico - boltanski, l. as classes sociais e o corpo. rio de janeiro. graal. PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

005053016 Livro didatico - rios, a. t. compreender e ensinar: por uma docencia da melhor qualidade. sao paulo.
cortez, 2001.

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

005053017 Livro didatico - gadotti, moacir. concepcao dialetica da educacao: um estudo introdutorio. 3 ed. sao paulo:
cortez, 1983.

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

005053018 Livro didatico - martins, paulo henrique. contra a  esumanizacao da medicina, vozes. PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo
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005053019 Livro didatico - mintzberg, henry. criando organizacoes eficazes: estruturas em cinco configuracoes. ed.

atlas.
PECA 112 Obras, normas e dezenhos

técnicos
ativo

005053020 Livro didatico - moreira, antonio f. b.; silva, tomaz t. da. curriculo, cultura e sociedade. 2 ed. sao paulo:
cortez, 1995.

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

005053021 Livro didatico - wood. ellen. democracia contra capitalismo: a renovacao do materialismo historico. sao
paulo: boitempo, 2003.

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

005053022 Livro didatico - gilpin, robert. o desafio do capitalismo global: economia mundial no seculo xxi. rio de
janeiro: record, 2004.

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

005053023 Livro didatico - lefevre, fernando; lefevre, ana m. c. o dicurso do sujeito coletivo: um novo enfoque em
oesquisa qualitativa (desdobramentos). editora da ucs, 2003.

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

005053024 Livro didatico - pereira, i. b., ramos, m. n. educacao profissional em saude. rio de janeiro: editora fiocruz,
2006.

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

005053025 Livro didatico - prodo junior, caio. a formacao do brasil contemporaneo. sao paulo: publinfolha, 2000. PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

005053026 Livro didático - História do brasil, Boris Fausto - Edusp PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

005053027 Livro didatico - prado junior, caio. historia economica do brasil. 42. ed. sao paulo, brasiliense, 1995. PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

005053028 Livro didatico - historia geral do brasil - mº yedda linhares PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

005053029 Livro didatico - trindade, antonio a. c. a humanizacao do direito internacional. del rey. PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

005053030 Livro didatico - foucalt, michel. microfisica do poder. 11 ed.rio de janeiro: graal, 1993. PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

005053031 Livro didatico - bertachini, luciana & pessini, leocir. humanizacao e cuidados paliativos. loyola. PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

005053032 livro didatico - arruda, m. humanizar o infra-humano - a formacao do ser humano integral: homo evolutivo,
praxis e economia solidaria. petropolis. vozes, 2003.

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

005053033 Livro didatico - castel, robert. as metamorfoses da questao social: uma cronica do salario. vozes, 1998. PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

005053034 Livro didatico - foucalt, michel. o nascimento da clinica. rio de janeiro: forense, 1980. PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

005053035 Livro didatico - remen, rachel n. o paciente como ser humano. sao paulo: summus, 1993. PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

005053036 Livro didatico - meszaros, istvan. para alem do capital. boitempo, 2002. PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

005053037 Livro didatico - meszaros, istvan. o poder da ideologia. boitempo. PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

005053038 Livro didatico - mintzberg, h, lampel, j, quinn, j ghoshal, s. o processo da estrategia. ed. bookman. PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

005053039 Livro didatico - acilole, giovanni g. a saude no brasil: cartografias do publico ao privado. hucitec. PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

005053040 Livro didatico - santos, mauro & bursztyn, ivani. saude e arquitetura: caminhos para a humanizacao dos
ambientes. rio. senac.

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo
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005053041 Livro didatico - lima, nisia. saude e democracia: historia e perspectivas do sus. fiocruz. PECA 112 Obras, normas e dezenhos

técnicos
ativo

005053042 Livro didático - Os sentidos do trabalho: ensaio sobre negação afirmação trab. PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

005053043 Livro didatico - bonavides, paulo. teoria do estado. 3 ed. sao paulo: malheiros, 1995. PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

005053044 Livro didatico - wood, ellen m. a origem do capitalismo. zahar, 2001. PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

005053277 Livro didático para orientação da higiene bucal. PECA 20 Documentos e Publicações ativo
005053343 Manual de capacitação - Módulo do treina peca 20 Documentos e Publicações ativo
005053344 Manual de capacitação - Módulo do monitor peca 20 Documentos e Publicações ativo
005053345 Quadro de sinais e sintomas de VEDTHA peca 20 Documentos e Publicações ativo
005070005 Kit Qualiss contendo: manual com fichas técnicas; protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas

obrigatórios:
1 )infarto agudo do miocárdio;
2) acidente vascular encefálico isquêmico;
3) insuficiência cardíaca congestiva;
4) pneumonia comunitária;
5) epse; protocolo de cirurgia segura ; rotinas e protocolo de acolhimento com classificação de risco;
comissão de protocolos clínicos; guia dos cuidados de pacientes acamados; apresentação: kit qualiss
deverá ser fornecido editado no word e gravado em cd.

KIT 20 Documentos e Publicações ativo

005100002 Copo para liquidificador capacidade 1 litro PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005100003 Copo para liquidificador em aco inox capacidade 1,5 litros PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005100004 Copo para liquidificador em plástico, c/ tampa,capacidade de 1,5 litros PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005118002 Liquidificador doméstico, capacidade para 1,5 litros, 5 velocidades, copo em plástico transparente, com

possibilidade de separação entre a base e o copo, 220 v
PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

005118004 LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO CAPACIDADE DE 1,5 LITROS PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005118005 Liquidificador doméstico com 4 velocidades com filtro magf. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005126001 Suporte para copos descartáveis para água, capacidade 180 ml. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005134001 Cafeteira eletrica capacidade 3 litros - 220 volts PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005134003 Cafeteira elétrica para 26 cafezinhos, 220 volts. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005134005 Cafeteira eletrica tipo industrial, modelo de balcao, corpo em aco inox, capacidade 15 litros, 220 volts. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005134006 Cafeteira elétrica capacidade para 20 litros. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005134007 Cafeteira elétrica tipo industrial, modelo de balcão, corpo em aço inox,capacidade 10 litros, 220 volts. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005134008 CAFETEIRA ELÉTRICA DIGITAL, CAPACIDADE DE 36 CAFEZINHOS, 220V PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005134009 Cafeteira elétrica capacidade de 08 litros PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005134012 Cafeteira elétrica industrial, a vapor, capacidade 50 litros. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005134020 Cafeteira elétrica tipo industrial

Especificações técnicas:
Construída em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8:
Reservatório inferior de água e superior de café com tampa totalmente em aço inoxidável:
Sistema de café coado através de chuveiro e tubulação em aço inoxidável:
Câmara interna de pressurização de água por ebulição a 90 graus C:
Anel superior de sustentação de coador de café em aço inoxidável:
Coador de café em aço inoxidável com alça removível e tecido atóxico para processo de escoamento:
Termômetro analago de temperatura:

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
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Aquecimento elétrico por meio de resistências elétricas, blindadas, localizadas em caixa inox com
proteção térmica:
Conjunto de níveis para água e café:
Torneira de alivio e controle de pressurização de água quente (altura: 270mm):
Duas torneiras em aço inoxidável para saída de café do depósito superior (altura: 820mm):
Válvula de fecho rápido de admissão de água
Válvula de escoamento para limpeza e manutenção do depósito inferior de água:
Pés tubulares em aço inoxidável diâmetro 1 1/1" com niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon):
Dimensões aproximadas (mm): diâmetro 565 x 1450
Capacidade: 100 litros:
Consumo: 18kw
Alimentação elétrica: tensão 220v, 380v, 60hz

005169001 Banheira plástica para criança PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
005193003 Adaptador de silicone para pipetador motorizado compatível com a marca boeco - adaptador para

laboratório
PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

005193004 Adaptador de silicone para pipetador motorizado compatível com a marca SWIFTPET/HTL PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

005207001 Filtro p/ incubadora Fanen PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

005207002 Filtro para incubadora OLIDEFF PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo (bloqueado)

005215003 Bacia de plástico com 40 cm de diâmetro,20 cm altura aproximadamente. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005215005 Bacia redonda em plástico reforçado com 30cm de diâmetro, 15 cm de altura aproximadamente PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005215007 Bacia de plastico reforcado medindo 45 cm de diametro PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005215008 Bacia redonda em plástico reforçado com 35cm de diâmetro,17cm de altura aproximadamente. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005215009 Bacia redonda em plastico reforcado com 30cm de diametro,12cm de altura aproximadamente. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

005215010 Bacia de plástico quadrada capacidade 39 litros. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005215019 Bacia plástica com 15cm de diâmetro x 5cm de altura, capacidade 400ml, na cor branca. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005223003 Caldeirão em alumílno, medindo 45 x 36 cm, com cap. 45 litros PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005223004 Caldeirão em alumínio reforçado, tipo hotel, com 2 alças de alumínio e com tampa, medindo 45cm de

diâmetro x 36cm de altura aproximadamente, com no mínimo 2mm de espessura, capacidade 68 litros

Usar código consumo 077704037

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo (bloqueado)

005223008 Caldeirão a vapor autoclavado em aço inox, capacidade aproximada de 300 litros. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005223009 Caldeirão industrial a vapor, com tampa de fecham. hermético (autoclavado), capacidade 100 litros.

Panela const. em chapa de aço inoxidável aisi304, liga 18,8 com acabamento polido, fundo abaulado e
cantos arredondados. Câmara de vapor const. em chapa de aço reforçada com tratamento anti-oxidante e
dimensionada para melhor circulação do vapor. Isolamento térmico com mantas de lã de vidro na
espessura min. de 50mm. Revestimento externo em aço inoxidável aisi304, liga 18,8, com acabamento
escovado. tamp.autoc. const. em aço inox aisi304, liga 18,8, provida de válvula de axalação e seg., com
vedação hermética perm. cozimento sob pressão. Alimentação de água da panela interna efetuada por
meio de válvula e torneira de aço inoxidável. Escoamento de água da panela interna efetuada por registro
especial, com o corpo e volante de latão fundido, com acabamento cromado, fácilmente desmontável
para higienização. Válvula de aeração e quebra vácuo confeccionada em latão, com acabamento
cromado, com finalidade de expulsar o ar frio da câmara de vapor, evitando a formação de vácuo na

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
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mesma. reg. de admissão de vapor do tipo angular, corpo de bronze, acabamento cromado, com vedante
próprio. Purgador (condensador) do tipo labirinto, corpo de bronze tecnicamente domensionado para
saída de condensado. Pés tubulares com sapatas de nível ajustáveis que facilitam o nivelamento do
caldeirão no piso. Dimensões externas aprox. : de 780mm à 825mm de diâmetro 860mm à 950mm de
altura. Capacidade 100litros. Consumo de vapor de 24 à 26 kg/h.
MARCA: INECOM
MOD. CVDI 100AC NACIONAL

005223012 Caldeirão industrial a vapor
Especificações técnicas
Construído em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8:
Panela interna de cocção e revestimento externo inteiramente em aço inoxidável com total isolação
térmica em mantas de lâ de vidro:
Tampa americana: construído em aço inoxidável equipado dobradiça reforçada e cabo extensor em aço
inoxidável com manipulo em baquelite:
Estrutura e camisa de vapor extra reforçada em aço qualificado e tratado com revestimentos em primer
anticorrosivo:
Aquecimento a vapor direto através de caldeira geradora de vapor com funcionamento  em baixa pressão:
0,3 a 0,5 kg/cm2_ (71hs PSI)
Acompanha: válvula de escoamento, torneira giratória, válvula de admissão de vapor diâmetro 1 1/2",
válvula de segurança manômetro e dreno de condensado:
Equipado com uma válvula de segurança (modelo 100 litros):
Pés tubulares em aço inoxidável diâmetro 1 1/2" com nivelado res de altura em poliamida 6.0 (nylon):
Modelo com tampa americana
Dimensões aproximada (mm): diâmetro 785x910mm:
Capacidade: 100 litros:
Consumo vapor (kg/h); 12
Baixa pressão: 0,3 a 0,5 kg/cm2

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

005223021 Caldeirão a vapor, tipo americano, em aço inox, capacidade aproximada de 300 litros PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005231003 Colher de plástico/polipropileno tamanho médio, descartável

Sem movimentação do SCCD.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo (bloqueado)

005231004 Colher em plástico atóxico, impermeável, com furo para pendurar, medindo 45cm de comprimento total
aproximadamente.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

005231008 COLHER DE PLÁSTICO/POLIPROPILENO PEQUENA P/MEXER CAFÉ PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005231009 Colher de plástico, descartável, resistente, tamanho adulto

Exclusivo HST, IPQ e HDWC.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

005231010 Colher de sobremesa em plástico descartável, transparente, resistente. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005231011 Colher de plástico/polipropileno atóxico,impermeável,med.60 cm de comprimento.

Colher em plástico atóxico, impermeável, medindo 60cm de comprimento total aproximadamente.
PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

005266003 Escumadeira em aço inox com 7 cm de diâmetro, 30 cm de cabo aprox. E alça para pendurar PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005266004 Escumadeira em aço inox com 9 cm de diâmetro, 30 cm de cabo aprox. E alça para pendurar PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005274001 Mamadeira de polipropileno esterilizável com gargalo PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005274002 Mamadeira em plástico-polipropileno, silicone ou copoliester, isento de bisfenol A, resistente em

esterilização em autoclave ate 110°c por 10' ou 105 °c por 15', com superfície interna lisa, gargalo li so
internamente, com acessórios (bico em silicone, arruela e capus), capacidade entre 50 e 80ml, sem

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
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desenhos, para uso hospitalar, embalagem individual.

005274003 Mamadeira em plástico-polipropileno, silicone ou copoliester, em autoclave ate 110°c por 10' ou 105°c por
15', livre de isento de bisfenol A, resistente a esterilização em autoclave ate 110°c por 10' ou 105°c  por
15', com superfície interna lisa, gargalo liso internamente, com acessórios (bico em silicone, arruela e
capus), capacidade 240 ml, sem desenhos, para uso hospitalar, embalagem individual. 

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

005312002 Frigideira de alumínio (restrito) com 25 cm de diâmetro.
Frigideira tipo hotel sem tampa em alumínio reforçado com cabo em alumínio, com 25cm de diâmetro.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

005312003 Frigideira de alumínio (restrito)com 32 cm de diâmetro.
Frigideira tipo hotel sem tampa em alumínio reforçado com cabo em alumínio, com 32cm de diâmetro.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

005312004 Frigideira de alumínio (restrito)com 22 cm de diâmetro (anti-aderente).
Frigideira com revestimento interno e externo em material anti-aderente, medindo 22 cm de diâmetro.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

005312005 Frigideira de alumínio (restrito)medindo 22cm de diâmetro.
Frigideira tipo hotel sem tampa em alumínio reforçado com cabo em alumínio, com 22cm de diâmetro.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

005320001 Filtro de papel (coador) para café, número 103, embalagem com 40 (quarenta) unidades, acondicionado
em caixa.

Lista Básica de Materiais/SEA

caixa 23 Cozinhas e Refeitórios ativo (bloqueado)

005320004 Filtro de papel para café tamanho 103, caixa com 30 unidades

Sem movimentação no SCCD.

CAIXA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo (bloqueado)

005320005 Filtro de papel para café nº03, caixa com 30 unidades.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo (bloqueado)

005339001 Espátula de polipropileno med. 20 cm PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005339002 Espátula para grelhar com 10 cm de lamina aprox., cabo de madeira PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005339003 Espatula para grelhar com 10cm de lamina aproximadamente, formato triangular, cabo de madeira tratada

resistente a agua.
PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

005339004 Espatula para grelhar com 10cm de lamina aproximadamente, formato retangular, cabo de madeira
tratada resistente a agua.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

005355003 Peneira de plástico em malha media com 30cm de diâmetro aproximadamente. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005355004 Peneira plástica em malha média, c/ diametro de 18cm PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005371001 Tabua para carne (placa para trabalhar alimentos)em polipropileno PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005371002 Tábua para carne em polipropileno, medindo 30cm larg. 50cm comp. 2cm altura na cor branca. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005371007 Tábua para carne (placa para trabalhar alimentos) tábua para corte, cor verde.

Tábua para corte em polipropileno medindo 30 x 50 x 2 cm aproximadamente na cor verde para corte de
vegetais.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

005371008 Tábua para carne (placa para trabalhar alimentos) em polipropileno, cor vermelha.
Tábua para corte em polipropileno medindo 30 x 50 x 2 cm aproximadamente vermelha para corte de
carnes.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

005371009 Tábua para carne (placa para trabalhar alimentos) para corte em polipropileno.
Tábua  para corte em polipropileno medindo 30 x 50 x 2 cm aprox. amarela para corte de  frutas e
alimentos cruas.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

005371010 Tábua para corte em polipropileno  medindo 30 x 50 x 2cm, cor branca PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005371011 Tabua para corte em polipropileno cor branca, medindo 21 x 30 x 2 cm aproximadamente. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005371013 Tabua de corte media TAM. 40x30x0, 5cm PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005380001 Ampola para garrafa térmica (refil). PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
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005398002 Bico de mamadeira de silicone ortodôntico, tamanho 01 para récem-nascido de 0 a 6 meses. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005401001 COLHER DE AÇO INOX PARA CAFEZINHO (EM DÚZIA)   DUZIA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005410001 Caneca de plastico,resistente,flexivel,com  alca, capacidade aproximada de 300ml,cores

diversas,acondicionada em caixa.
PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

005428001 Copo para água,de vidro liso transparente,borda fina com  espessura de aproximadamente
2mm,capacidade aproximadamente 310ml, com peso entre 150 e 200 gramas, embalagem resistente
com 06 ou 12 unidades, acondicionados em caixa

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

005428002 Copo de vidro modelo americano PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005428005 Copo em vidro temperado incolor transparente, capacidade 230ml aproximadamente PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005428007 Copo de vidro liso transparente para água DUZIA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005428008 COPO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR TRANSPARENTE, CAPACIDADE 150 ML. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005436001 Copo descartável na cor branca, para água, capacidade 200 ml, embalagem em tiras com 100 unidades,

pesando no mínimo 250g por tira, acondicionado em caixas.

Lista Básica de Materiais/SEA
Usar código 005436010.

cento 23 Cozinhas e Refeitórios ativo (bloqueado)

005436002 Copo descartável, na cor branca, para café, capacidade minima 50 ml, embalagem em tiras com 100
unidades, pesando no mínimo 70g cada tira, acondicionado em caixas.

Lisa Básica de Materiais/SEA

CENTO 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

005436005 Copo descartável, capacidade 180 ml, com no mínimo 0,17mm de espessura, embalagem com 100
unidades.

CENTO 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

005436006 Copo plástico com tampa compatível, descartáveis, para sobre mesa, na cor branca, capacidade 120ml.
Embalagem pesando no mínimo 240g. Embalagem com 100 unidades.

Sem requisição desde 07/2012.

CENTO 23 Cozinhas e Refeitórios ativo (bloqueado)

005436007 COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAPACIDADE 100 ML, EMBALAGEM COM 100

Sem requisição desde 09/2005.

CAIXA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo (bloqueado)

005436008 COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAPACIDADE PARA 10ML

Sem requisição desde 07/2008.

PECA 84 exa ativo (bloqueado)

005436010  Copo descartavel, em polipropileno (PP), capacidade de 200 ml, tiras com no minimo 180 gramas, com
selo de segurança do INMETRO e conforme estabelece a NBR 14865:2012.

TIRA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

005436011 COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAPACIDADE 50ML PESANDO 50G

Sem requisição desde 09/2005.

TIRA 84 exa ativo (bloqueado)

005436020 Copo plástico descartável de poliestireno transparente, capacidade 150 ml

Sem requisição desde 10/2011.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo (bloqueado)

005436021 Copo plástico descartável com tampa, capacidade 100 ml, embalagem com 100 unidades TIRA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005436025 Copo descartável de poliestireno transparente e/ou cristal, resistente a temperatura máxima 80°c,

capacidade de 300ml.
PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

005444001 Garrafa térmica com alça, capacidade 01 litro.

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
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005444002 GARRAFA TÉRMICA COM ALÇA, CAPACIDADE 03 LITROS PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005444003 Garrafa térmica com alça, capacidade 05 litros. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005444005 Garrafa térmica com alça, capacidade 1,9 litros PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005444006 Garrafa térmica com tampa de rosca, torneira e pés, capacidade 09 litros PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005444007 Garrafa térmica, com tampa de rosca torneira e pés, capacidade 6 litros PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005444008 Garrafa térmica com tampa de rosca, cor única, capacidade 1 litro. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005444009 Garrafa térmica com tampa de rosca, cor única, sem torneira, capacidade 03 litros. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005444010 Garrafa térmica tipo serve a jato com capacidade 1 litro PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005444011 Garrafa térmica tipo serve a jato, colorida, cor única, capacidade 2 litros PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005444012 Garrafa térmica, sem ampola, em aço inox, capacidade 400ml. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005444014 Genérico (5444) - unidade: 001

Garrafa térmica com alça, capacidade 12 litros
PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

005444016 Garrafa térmica de 1/4lt, acabamento em plástico c/ tampa c/ rosca e caneca, cores diversas. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005444017 Garrafa térmica capacidade para 1.8 litros, cores diversas PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005444018 Garrafa térmica tipo serve a jato, capacidade de 1/2 litro PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005479002 Porta copos em acrílico PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005525001 Jarra plástica, com tampa, capacidade 1 litro PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005525003 Jarra plástica com tampa, capacidade 2 litros PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005525004 Jarra de plástico leitoso liso, boca larga, com tampa, capacidade 4 litros aproximadamente. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005533001 Xícara para cafezinho,em porcelana branca, com pires, embaladas em caixa e protegidas individualmente DUZIA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005568004 Prato de plástico raso para refeição, atóxico, 25cm de diâmetro

Sem requisição desde 11/2012.
                   

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo (bloqueado)

005568005 Prato de plástico para lanche atóxico 15 cm de diâmetro

Sem requisição desde 11/2013.

PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

005576001 Prato raso de porcelana branca, linha reforçada. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005576002 Prato fundo de porcelana branca, linha reforçada. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005576004 Prato de porcelana para sobremesa, cor branca (linha reforçada). PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005584002 Prato fundo em vidro liso temperado ambar caramelo PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005584003 Prato de sobremesa em vidro liso temperado, incolor transparente. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005584004 Prato raso em vidro liso temperado cor ambar caramelo PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005584005 Prato em vidro temperado fundo,tamanho pequeno med.19 cm de diametro.

Prato fundo em vidro temperado tamanho pequeno, 19 cm diametro aprox., cor ambar caramelo
DUZIA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

005584006 Prato raso em vidro liso temperado, incolor transparente. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005584007 Prato fundo em vidro liso temperado, incolor transparente. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
005630002 ALFINETE DE SEGURANÇA PREGADEIRA (OU SINHANINHA), Nº 2, EM AÇO INOXIDÁVEL,CAIXA

COM 144 OU 100 UNIDADES
CAIXA 43 Equipamentos e Artigos para

Costura, Estofamentos e Calçados
(42)

ativo

005630004 Alfinete niquelado cabeça de metal

Sem movimentação no SCCD.

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

005630005 ALFINETE PARA MAPA NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES

Sem requisição desde 02/2007.

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)
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005630006 ALFINETE PARA MAPA NA COR VERDE, CAIXA COM 50 UNIDADES

Sem requisição desde 03/2006.

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

005630007 ALFINETE PARA MAPA NA COR VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES

Sem requisição desde 06/2009.

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

005630009 Alfinete para mapa na cor amarelo - caixa c/50 unidades CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005630015 ALFINETE COM CABEÇA, EM AÇO INOX, Nº 29, EMBALAGEM COM 50 GRAMAS

Sem requisição desde 01/2011.

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

005630017 ALFINETE ENTOMOLOGICO, EM ACO INOX, SEM ESTANHO, COM CABEÇA EM RESINA, TAMANHO
N. 00 ( 40 X 0,30) CAIXA COM 100 UNIDADES

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005630018 ALFINETE ENTOMOLOGICO, EM ACO INOX, SEM ESTANHO,COM CABEÇA EM RESINA, TAMANHO
N. 1 (40 X 0,40) CAIXA COM 100 UNIDADES

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005630019 ALFINETE ENTOMOLOGICO,EM ACO INOX,SEM ESTANHO, COM CABEÇA EM RESINA, TAMANHO
N. 2 (40 X 0,45) CAIXA COM 100 UNIDADES

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005630021 Alfinete colorido para mapa, caixa com 50 unidades CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005657001  PENEIRA DE MESA PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
005657002 Aparelho rotulador eletrônico. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

005703003 Bobina de papel acetinado branco, para máquina de calcular, medindo 57mm de largura com
aproximadamente 65mm de diâmetro, acondicionados em caixa.

ROLO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005703004 Bobina em papel acetinado para calculadora, medindo 58 x 75mm ROLO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005703006 BOBINA DE PAPEL ACETINADO BRANCO, PARA MÁQUINA DE CALCULAR MEDINDO 69MM DE
LARGURA COM APROXIMADAMENTE 65MM DE DIÂMETRO

ROLO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

005703007 BOBINA DE PAPEL ACETINADO BRANCO, PARA MÁQUINA DE CALCULAR, MEDINDO 75MM DE
LARGURA COM APROXIMADAMENTE 65MM DE DIAMETRO          

ROLO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

005711001 Borracha bicolor (azul e rosa) para lápis e tinta, com peso aproximado de 10 gramas, acondicionadas em
caixa.

***Bloqueado - Planejar e adquirir nos materiais da LBM (Códigos 5711003 / 5711004)***

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

005711002 BORRACHA NA COR BRANCA, PARA APAGAR GRAFITES (LÁPIS); PESANDO NO MINIMO 20
GRAMAS

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005711003 Borracha para lápis, na cor verde, com peso de aproximadamente 20 (vinte) gramas, acondicionados em
caixa.

Lista Básica de Materiais/SEA

peca 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005711004 Borracha plástica cor branca para desenho, com cinta plástica, medindo aproximadamente 58 mm x 34,5
mm x 12 mm, acondicionada em caixa.

Lista Básica de Materiais/SEA

peca 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005711005 BORRACHA PLÁSTICA, COR BRANCA PARA DESENHO, COM CINTA PLÁSTICA, MEDINDO
APROXIMADAMENTE 43,5MM X 23MM X 12MM, ACONDICIONADA EM CAIXA

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo
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005754002 CANETA HIDROCOR COM APROXIMADAMENTE 14CM DE COMPRIMENTO, COM 12 CORES JOGO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

005754003 Caneta hidrocor ponta grossa, jogo com 12 cores

Usar código 5754002.

JOGO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

005770002 Caneta marcador para quadro branco, na cor azul, acondiconadas em caixa. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005770003 Caneta marcador para quadro branco, na cor preta, acondicionadas em caixa. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005770004 Caneta marcador para quadro branco, na cor verde,acondiconadas em caixa. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005770005 Caneta marcador para quadro branco, na cor vermelha, acondicionadas em caixa. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005789001 Caneta esferográfica, tinta azul

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005789002 Caneta esferográfica, escrita  média e uniforme; tinta preta; que possibilite a retirada da carga pela
extremidade  inferior; encaixe firme e perfeito da tampa nas duas extremidades; parte visível da tinta no
tubo de carga, medindo no mínimo 9 cm; embaladas em caixa.

Lista Básica de Materiais/SEA                          

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005789003 Caneta esferográfica, escrita media e uniforme; tinta vermelha; que possibilite a retirada da carga pela
extremidade inferior; encaixe firme e perfeito da tampa nas duas  extremidades; parte visível da tinta no
tubo de carga, medindo no  mínimo 9cm; embaladas em caixa.

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005789005 Caneta esferográfica gel brilho,cores diversas.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

005789006 Caneta esferográfica ponta media gel, cor preta.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

005789008 Caneta esferografica cor azul, personalizada CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005797001 Caneta hidrográfica fosforescente em cores diversas para marcar texto PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005797002 CANETA HIDROGRÁFICA FOSFORESCENTE PARA DESTAQUE DE TEXTO, NA COR AZUL

Sem requisição desde 04/2009.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

005797003 Caneta hidrográfica fosforescente, para destaque de texto, escrita de aproximadamente 3mm de largura,
na cor rosa, embalagem com 12 unidades, acondicionadas em caixa.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005797004 Caneta marca texto, corpo em polipropileno  opaco, ponta 3 a 5 mm, na cor verde; embalagem com 12
unidades,acondicionadas em caixa.

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005797005 Caneta hidrográfica fosforescente, para destaque de texto,escrita de aproximadamente 3mm de largura, PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e ativo
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na cor amarela,  embalagem com 12 unidades, acondicionadas em caixa.

Lista Básica de Materiais/SEA

de Treinamento (10)

005800001 Caneta para retroprojetor na cor verde, que permita a utilização em varias superfícies, com tinta
permanente e secagem rápida.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005800003 Caneta para retroprojetor na cor azul, que permita a utilização em varias superfícies com tinta permanente
e secagem rápida.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005800004 Caneta para retroprojetor na cor preta, que permita a utilização em varias superfícies com tinta
permanente e secagem rápida.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005800005 Caneta para retroprojetor na cor vermelha, que permita a utilização em varias superfícies com tinta
permanente e secagem rápida.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005800008 Caneta p/ retroprojetor tinta permanente, ponta fina 1.0mm, na cor azul.

Sem requisição desde 07/2013.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

005819001 Capa plástica para encadernação, transparente, tamanho A4 (210/297)

Lista Básica de Materiais/SEA                                                     

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005819003 Capa plástica para encadernação, cor preta, tamanho A4 (210/297).

Lista Básica de Materiais/SEA

                                                             

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005835001 Carimbo marcador multi usuários com base de borracha - tamanhos e modelos diversos. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005835002 Carimbo marcador multi usuários, auto entintado, tamanhos diversos (tipo trodat)

Sem movimentação no SCCD.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

005843007 Carga para caneta Jetstream. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005851001 Cartão duplex cor amarelo, medindo 50 x 70cm FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005851002 Cartão duplex cor azul, medindo 50 x 70cm FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005851005 Cartão duplex cor verde, medindo 50 x 70cm FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005851007 Cartão duplex cor laranja, medindo 50 x 70cm FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005851008 Cartão duplex cor rosa, medindo 50 x 70cm FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005878069 Cilindro para fotocopiadora fotocondutor compatível com a marca Lexmark X - 340/342-30K PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005886001 Clipe de aço, paralelo, niquelado, número 0; embalado em caixa com 100 unidades, acondicionadas em
caixa.

Lista Básica de Materiais/SEA

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005886002 Clips número 3/0, para papéis metálico ou plástico, sendo que, se metálico com tratamento CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e ativo
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anti-ferruginoso, caixa com 50 (cinquenta) unidades, acondicionados em caixa.

Lista Básica de Materiais/SEA

de Treinamento (10)

005886003 Clipe de aço,paralelo,niquelado, número 6/0; embalado em caixa com 50 unidades, acondicionadas em
caixa.

Lista Básica de Materiais/SEA

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005886004 CLIPS METÁLICO, NIQUELADO, PARA PAPÉIS, NÚMERO 00,CAIXA COM 100 UNIDADES;
ACONDICIONADOS EM CAIXA

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005886010 CLIPS METALICO NIQUELADO PARA PAPEIS NUMERO 04 COM 100 UNIDADES CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005886011 Clips metalico niquelado para papeis numero 0,com 50 unidades CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005886012 CLIPS METÁLICO NIQUELADO PARA PAPÉIS NÚMERO 03 CAIXA COM 50 UNIDADES

Sem requisição desde 06/2009.

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

005886015 Clips metálico niquelado para papeis numero 00000000, caixa com 25 unidades. CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005886021 CLIPS METÁLICO NIQUELADO PARA PAPÉIS NÚMERO 3/0 CAIXA COM 100 UNIDADES CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005886022 CLIPS METÁLICO NIQUELADO PARA PAPÉIS NÚMERO 6/0, CAIXA COM 100 UNIDADES CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005886026 Clips metálico niquelado para papeis numero 06,caixa com 50 unidades CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005886032 CLIPS METALICO NIQUELADO PARA PAPEIS NUMERO 6 COM 500 GRAMAS CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005886034 Clips metálico niquelado para papeis número 08 - embalagem com 100 g PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005908001 Cola plástica, branca, frasco com 500 gramas, embalagem resistente, acondicionados em caixa.

Usar código 005908002.

FRASCO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

005908002 Cola plástica branca, lavável, não tóxica,tubo com 90 gramas com bico dosador, embalagem resistente,
acondicionados em caixa.

Lista Básica de Materiais/SEA

FRASCO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005908003 Cola plástica branca, lavável, não tóxica pastosa em bastão com peso mínimo de 8 gramas.
Acondicionadas em caixa.

Lista Básica de Materiais/SEA

BASTAO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005916001 Colchete latonado, para papéis n° 14, caix a com 72 unidades, acondicionado em caixa. CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005916002 Colchete latonado, para papéis número 03, caixa  com  72 (setenta e duas) unidades; acondicionados em
caixa.

Lista Básica de Materiais/SEA

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005916003 Colchete latonado, para papéis número 08, caixa  com  72 (setenta e duas) unidades; acondicionados em CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e ativo
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caixa.

Lista Básica de Materiais/SEA

de Treinamento (10)

005916005 Colchete latonado para papéis número 10

Sem RQ desde 03/2008.

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

005916011 Colchete latonado para papeis numero 12 caixa com 72 unidades

Sem requisição no SCCD.

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

005932001 Corretivo líquido a base de água, com resina acrílica, não tóxico, multiuso (erros esferográficos
/mecanografia);pincel com cerdas(naturais ou sintéticas) compactas e indeformáveis(não alterando com o
uso), permitindo assim uma correção  precisa e uniforme; com alto poder de cobertura;secagem rápida;
frasco com 18 ml; acondicionados em caixa.                        

FRASCO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005940001 CORRETIVO EM ENVELOPE PARA DATILOGRAFIA COM 10 FOLHETOS PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005959001 CRACHÁ PARA IDENTIFICAÇÃO COM GARRA INOX            PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005959002 Crachá para identificação com garra plástica.

Sem requisição desde 12/2011.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

005959003 Crachá para identificação com garra acrílica.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

005959004 CRACHA PARA IDENTIFICACAO TIPO CARTAO MAGNETICO

Sem requisição desde 10/2012.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

005959006 Crachá para identificação com código especifico (para servidores). PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005959007 Crachá para identificação especial para visitante e/ ou responsável PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005959009 Cracha para os servidores em pvc 54 x 86mm, duas faces, color/preta, com overlay, foto digitalizada,
presilha contra duplicidade e tarja protetora

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005959011 Crachá em pvc (054x085)

Sem requisição desde 08/2011.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

005959012 Visita - crachá em papel adesivo (037X070)

Sem movimentação no SCCD.

FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

005959013 Cracha para identificacao em papel, med.8,8 x 12,6cm, quatro cores, com cordao

Sem requisição desde 11/2008.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

005959014 Cracha para identificação para eventos PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005959015 Crachás 10x15cm, 4 cores em supremo comercial 250g. Arte final inclusa. Prova de impressão. Digitação
inclusa. Corte e/ou vinco, cordão + mão de obra

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)
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Sem movimentação no SCCD.
005959017 Crachá tipo cartão proximidade para identificação de servidores. personalizado em PVC. No padrão CR

espessura variável frente e verso.
PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

005975001 Elástico em látex numero 08 - embalagem com 100g

Sem movimentação no SCCD.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

005975003 Elástico em látex número 12 - embalagem com 100g.

Utilizar código 005975006.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

005975006 Elástico em látex numero 18, embalagem com 100 (cem) gramas.

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005975008 Elástico em látex super resistente.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

005991001 Etiquetas auto adesivas com inscrição urgente PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005991002 Etiquetas auto adesivas gomada, medindo 12,5 x 3,5 cm. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

005991004 Etiquetas auto-adesivas, folha A4 com 8 etiquetas, caixa com 100 folhas CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006017001 Espeto para papeis e lembretes, em aço cromado, com base  redonda, medindo no mínimo 7 cm de
diâmetro x 14 cm de altura, embalagem individual.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006025002 Estilete de corte, tipo faca,com lamina de aço descartável medindo aproximadamente 10 cm x 1,8 cm,
embalagem individual e acondicionado em caixa.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006033001 EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPÁTULA, EM AÇO CROMADO OU NIQUELADO EMBALAGEM
INDIVIDUAL, ACONDICIONADO EM CAIXA

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006050010 FICHÁRIO DE MESA PARA FIXAS MED. 5X8 CM, EM ACRÍLICO C/BASE EM METAL PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006068002 Fita de algodão para maquina relógio ponto. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006068005 FITA PARA RELÓGIO DE ELETRÔNICO AMANO PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

006076001 FITA CORRETIVA PARA MÁQUINA DE ESCREVER ELETRÔNICA, MODELO ET:
2200/2250/2400/2500/2000/1250

Sem requisição desde 02/2007.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

006076002 FITA CORRETIVA PARA MÁQUINA DE ESCREVER ELETRÔNICA IBM 82-C E/OU 196-C

Sem requisição desde 03/2006.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

006076003 Fita corretiva, para maquina de escrever Remingtron, com sistema de remoção

Sem movimentação no SCCD.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

006076006 FITA CORRETIVA PARA MÁQUINA DE ESCREVER ELETRÔNICA, MODELO ET: 112/121 PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)
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Sem movimentação no SCCD.

006084001 Fita adesiva para aparelho rotulador na cor verde PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006084003 Fita adesiva para aparelho rotulador na cor preta PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006084004 Fita adesiva para aparelho rotulador na cor vermelha PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006084007 Fita adesiva para aparelho rotulador na cor branca. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006092001 Fita adesiva para empacotamento, de papel, na cor parda, com medida de 25mm x 50m no mínimo,
acondicionados em caixa

ROLO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006092002 Fita adesiva translúcida (tipo mágica) com   aproximadamente 12 mm de largura e no mínimo 30 metros
de comprimento,com alto poder de aderência;embalagem individual,acondicionada  em caixa.

Sem requisição desde 05/2012.

ROLO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

006092003 Fita adesiva, transparente, medindo aproximadamente 12mm x no mínimo 30 metros, com disco interno
medindo aproximadamente 2,6 cm de diâmetro; acondicionadas em caixa.

Lista Básica de Materiais/SEA

ROLO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006092004 Fita adesiva tipo durex medindo 12mm x 65m.

Usar código 006092003.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

006092005 Fita adesiva de papel Kraft; cor parda, para empacotamento, medindo 30 a 32 mm por no mínimo 50 m;
acondicionada em caixa.

Lista Básica de Materiais/SEA

ROLO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006092006 Fita adesiva transparente medindo 100mm x 50m. ROLO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006092008 Fita crepe, medindo 19 mm de largura por 50 mm de comprimento, de corte fácil e excelente resistência
quando aplicada, que proporcione grande aderência, sem largar cola na superfície trabalhada.

ROLO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006092011 Fita crepe medindo 25 x 50mm ROLO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006092012 Fita crepe, medindo 50 X 50 PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006092016 FITA ADESIVA TIPO SILVER TAPE PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006092017 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PARA EMPACOTAMENTO, MED. 38 X 50MM ROLO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006092018 Fita adesiva antiderrapante

usar código 010952011, unidade metro.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

006092019 Fita adesiva dupla face de polipropileno, medindo 12mm x 30 metros ROLO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006092022 FITA ADESIVA DUREX, MED. 45 X 50

Sem requisição desde 06/2008.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)
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006092035 Fita adesiva dupla face medindo 9mm x 30 metros.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

006092041 Fita adesiva 25x65 mágica transparente - rolo.

Sem requisição desde 09/2011.

ROLO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

006092042 Fita adesiva dupla face, medindo 12 x 20, em rolo ROLO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006092054 Fita adesiva dupla face medindo 19x30          ROLO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006092070 Fita adesiva dupla face, com 19mmx5m PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006092088 Fita adesiva dupla face 24mm X 1,5mm. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006106001 Fita de nylon, bicolor (PVF), 13mm x 9m, para maquina de  escrever Olivetti manual

Sem movimentação no SCCD.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

006106002 Fita de nylon, bicolor (PVF), 13mm, para maquina calculadora Dismac, 2 carretéis

Sem movimentação no SCCD.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

006106005 Fita de nylon para maquina de escrever Remington PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006106012 FITA DE NYLON PRA MÁQUINA DE ESCREVER OLIVETTI, PVF 13MM X 9M, BICOLOR PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006106017 FITA PARA MÁQUINA DE CALCULAR 13MM X 5M, PRETO/VERMELHO PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006106018 FITA PARA MÁQUINA  CT 606 PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006114001 Fita de polietileno corrigível, com corretivo, para  maquina de escrever eletrônica modelo Rentronic 2000

Sem movimentação no SCCD.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

006114002 Fita de polietileno, corrigível, 16,6 x 155, para maquina de escrever IBM 82-C E/OU 196-C, pino laranja

Sem movimentação no SCCD.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

006114003 Fita polietileno corrigível para maquina de escrever eletrônica Olivetti

Sem movimentação no SCCD.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

006114005 Fita polietileno corrigível para maquina de escrever eletrônica Olivetti ET 55 modelos ct / ect / etp.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

006114006 Fita polietileno corrigível para maquina de escrever eletrônica IBM - modelo 71

Sem movimentação no SCCD.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

006114007 FITA POLETILENO CORRIGÍVELPARA MÁQUINA DE ESCREVER ELETRÔNICA OLIVETTI-MODELO
ET 112

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)
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Sem requisição desde 03/2006.

006114009 FITA DE POLIETILENO CORRÍGIVEL, CASSETE, 8MM X 250M, PARA MÁQUINA DE ESCREVER
OLIVETTI ET - 121, MARCA OLIVETTI OU PEGASUS

Sem movimentação no SCCD.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

006114012 FITA POLIETILENO CORRÍGIVEL PARA MÁQUINA DE ESCREVER ELETRÔNICA OLIVETTI, MODELO
ET 2200

Sem requisição desde 02/2007.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

006114013 Fita polietileno corrigível para maquina de escrever eletrônica Facit - modelo 9403/9404/9402/9401/9405

Sem movimentação no SCCD.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

006114014 Fita polietileno corrigível para máquina de escrever eletrônica IBM - modelo 6746/6783/6746

Sem requisição desde 09/2005.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

006114015 Fita polietileno corrigível para maquina de escrever elétrica Olivetti - modelo Tekne 4

Sem movimentação no SCCD.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

006149001 FLUXO SOLDA PRATA 250 G PECA 61 Medicamentos ativo
006165001 Pasta para solda estanho PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
006165003 Pasta para solda antirespingo PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
006254001 Carvão escova para furadeira PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
006289001 Moto esmeril de bancada PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
006297001 Eletrodo para solda elétrica KG 90 Oficinas de manutenção ativo
006297004 Arame para solda mig com gas 5kgs v8, 0.6mm. PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
006300001 Solda de estanho tipo 50x50. KG 90 Oficinas de manutenção ativo
006300002 Solda de estanho tipo 60x40, 500 g., 1,0 mm ROLO 90 Oficinas de manutenção ativo
006300004 Solda de estanho tipo best,pacote com 25 gramas. PACOTE 90 Oficinas de manutenção ativo
006386002 Grafite para lapiseira com espessura 0,5mm e graduação H. ESTOJO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

006386003 Grafite para lapiseira com espessura 0,5mm e graduação HB, estojo com 12 minas, acondicionadas em
caixa.

Lista Básica de Materiais/SEA

estojo 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006386004 Grafite para lapiseira com espessura 0,7mm e graduacao hb

Sem requisição desde 11/2008.

ESTOJO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

006394002 GRAMPEADOR PARA PAPEIS, TAMANHO MÉDIO PARA GRAMPOS 26/6

Duplicidade. Usar código: 077321001

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

006408001 Grampo para grampedador 26/6, caixa com 1.000 unidades.

Lista Básica de Materiais/SEA

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006408002 GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAMANHO 9/14MM, CAIXA COM 5000 UNIDADES CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

006408003 Grampo para grampeador tamanho 26/6, caixa com 5000 unidades CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e ativo
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de Treinamento (10)

006408004 Grampo para grampeador, tamanho 9/10mm, caixa com 5000 unidades. CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006408007 Grampo para grampeador tamanho 106/8

Sem requisição desde 04/2012.

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

006416001 Grampo encadernador tipo trilho de metal, caixa com 50 unidades, tamanho 80 mm.

Lista Básica de Materiais/SEA

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006416002 Grampo encadernador tipo trilho de plástico pacote 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006416003 Grampo encadernador tipo trilho de plástico tamanho grande, caixa c/50 unidades CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006416004 PRENDEDOR PLASTICO PARA PASTA INTERCALADORA PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006432001 Lacre de segurança numerada

Utilizar código: 6432002

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

006432002 Lacre de segurança de plástico, na cor amarela, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento,
numerado de 0001 a 500.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006432003 Lacre de segurança personalizado numerado azul PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006440001 Lápis borracha, caixa com 12 (doze) unidades

Sem movimentação no SCCD.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

006459003 Lamina cortante para estilete de aço para faca olfa PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006459004 LÂMINA CORTANTE PARA ESTILETE DE AÇO, DESCARTÁVEL, MEDINDO 8,0 X 0,9 CM
EMBALAGEM COM 6

ESTOJO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006459006 Lamina para estilete x-acto hunt PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006467001 Lapiseira para grafite com espessura 0,5mm, avanço contínuo, com borracha embutida, embalagem com
12 unidades, acondicionadas em caixa.

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006475002 Lápis,corpo em madeira de reflorestamento  na cor preta,  envernizada; matéria da carga mina grafite na
cor preta nº 2b,medindo no mínimo 170mm,apontado;nome do fabricante impresso na embalagem e no
produto; embalagem com 12 unidades, acondicionados em caixa com identificação do fornecedor.

Lista Básica de Materiais/SEA

peca 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006475003 Lápis preto com graduação B PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006475007 LÁPIS PRETO COM BORRACHA EMBUTIDA NA PONTA PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006483001 Limpa tipo para máquina de escrever borracha PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo
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006521002 Pasta arquivo em PVC 2 tubos 40mm PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

006521003 Pasta arquivo em pvc transparente, abertura em L, para documentos. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006521006 Pasta arquivo em PVC 2 tubos 70mm PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006521007 Pasta fichário, em plástico, com quatro argolas de ferro, cor azul, tamanho oficio.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006521008 PASTA ARQUIVO EM PVC CRISTAL, COM ABA, TAMANHO OFÍCIO PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006521011 Pasta envelope, medindo 37x27 cm em PVC cristal com espessura de 0,20 mm, com fechamento em
zíper plástico, modelo expansível, com a logomarca da Saúde do Trabalhador / CEREST / DIVS / SES,
com gravação colorida.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006548001 Pasta classificadora, plastificada, formato ofício, papel cartão 240/290 g/m2, com grampo tipo trilho, cores
diversas; acondicionadas em caixas.

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006548002 PASTA CLASSIFICADORA FORMATO AZ 132 COLUNAS PARA FORMULÁRIO CONTÍNUO PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006548003 Pasta classificadora plastificada PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006556001 Pasta catálogo, para documentos, tamanho oficio, em PVC, cor preta, com no mínimo 2 prendedores;
acompanhada de 20  sacos de polietileno.

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006556002 PASTA CATÁLOGO PARA DOCUMENTOS NA COR PRETA, COM 50 SACOS POLIETILENO

Sem requisição desde 02/2010.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

006556005 Pasta catálogo, para documentos, tamanho ofício, em pvc, cor preta, com no mínimo 02 prendedores,
acompanhada de 50 sacos de polietileno.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006564001 Percevejo latonado, caixa com 100 unidades. CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006580001 Pincel atômico na cor amarela PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006580002 Pincel atômico na cor marrom PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006580003 Pincel atômico, medindo aproximadamente 12cm de comprimento, ponta de feltro retangular com escrita
medindo aproximadamente 7,5mm x 3,5mm de espessura; cor azul, embalagem com 12 unidades e
acondicionados em caixa.

Lista Básica de Materiais/SEA

peca 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006580004 Pincel atômico, medindo aproximadamente 12cm de comprimento, ponta de feltro retangular com escrita
medindo aproximadamente 7,5mm x 3,5mm de espessura; cor preta, embalagem com 12 unidades e
acondicionados em caixa.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo
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Lista Básica de Materiais/SEA

006580005 Pincel atômico, medindo aproximadamente 12cm de comprimento, ponta de feltro retangular com escrita,
medindo aproximadamente 7,5mm x 3,5mm de espessura, cor verde, embalagem com 12 unidades e
acondicionados em caixa.

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006580006 Pincel atômico, medindo aproximadamente 12cm de comprimento, ponta de feltro retangular com escrita
medindo aproximadamente 7,5mm x 3,5mm de espessura; cor vermelha, embalagem com 12 unidades e
acondicionados em caixa.

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006602002  PORTA CARTAO DE PONTO,CAPACIDADE PARA 50 LUGARES PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006653001 Régua de plástico transparente, escala milimétrica, medindo 50cm de comprimento.

Usar código SEA 006653002

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

006653002 Régua de plástico, transparente, escala milimétrica, medindo 30 cm  de comprimento.

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006653005 Regua plastica com numeracao e letreiro PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006661001 Revelador para foto copiadora modelo 2600/3100/3107 FRASCO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006661003 Revelador para fotocopiadora modelo 1030/1035 FRASCO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006670001 Saco polietileno transparente tamanho ofício com 4 furos.

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006700001 Tinta para almofada de carimbo, cor preta, frasco com aproximadamente 45 ml. FRASCO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006700002 Tinta para almofada de carimbo, cor azul, frasco com aproximadamente 40 ml.

Lista Básica de Materiais/SEA
Utilizar 6700001 (preta) / 6700003 (vermelha)

FRASCO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

006700003 Tinta para almofada de carimbo, cor vermelha, frasco com aproximadamente 45 ml. FRASCO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006700004 Tinta para carimbo auto entintado.

Usar códigos 006700001 e/ou 00676700003.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

006700009 Tinta para carimbo, auto entintado, cor azul.

Sem movimentação no SCCD.

FRASCO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

006726002 Toner para maquina fotocopiadora Xerox modelo X-2600/3100/3107; referencia 006r75388; novo; não
recarregado

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006726005 Toner para maquina fotocopiadora Xerox modelo X-1030/1035;referencia 006r75282; novo; não
recarregado

FRASCO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo
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006726027 Toner para máquina fotocopiadora marca sharp modelo al 1000, código sptal 1000 de 320 gramas. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

006726141 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 7020. NOVOS E ORIGINAIS PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

006726147 Toner para máquina fotocopiadora Ricoh AF 1515 tipo 1170 D PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006734001 Visor identificador para pasta suspensa. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006734002 Plastico para identificacao para pasta suspensa, embalagem com 50 unidades, unidade: caixa CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006750001 Umedecedor de dedos com esponja e suporte plástico PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006750002 Pasta para umidificação de dedos (molha dedo) PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006769001 Impresso MCP modelo 183 - Requisição de material BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
006769010 Impresso MCP modelo 162 - Capa boletim informativo PECA 109 Formulários e impressos ativo
006769025 Impresso MCP modelo 070 - despesa mensal de veiculo FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
006769029 Impresso MCP  modelo 020 - ficha de prateleira frente e verso FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

006769040 Impresso MCP modelo 138 - lembrete BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
006769049 ORDEM DE TRAFEGO; Formato-14,8 x 21; Apresentação do Formato-Aberto; Tipo de papel-Superbond;

Gramatura-56 G; Cor de impressão frente-2 (Bicromia); Cor de impressão verso-0 (Nenhuma);
Apresentação-BLOCO; Acabamento-COLA NA CABEÇA; Posição-SÓ FRENTE; Preenchimento-SÓ
FRENTE; Circulação- INTERNA; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos-50; Número de
Vias-2

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

006769053 Impresso MCP modelo 036 - prestação de contas FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
006769066 REQUISICAO DE PASSAGEM; Formato 21 x 14,8; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel

Superbond;
Gramatura 56 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma);
Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ
FRENTE; Circulação  EXTERNA; Logotipo NENHUM; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de
Jogos 50; Número de Vias 3

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

006769068 Impresso MCP modelo 060 - requisição e autorização de impressão BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
006769075 SOLICITACAO REPRODUCAO MATERIAL; Formato 10,5 x 14,8; Apresentação do Formato Aberto; Tipo

de papel
Offset; Gramatura 63 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0
(Nenhuma);
Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ
FRENTE;
Circulação  EXTERNA; Logotipo brasao; Peça de processo; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO
LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

006769080 Impresso MCP modelo 091 - Envelope carta ou cartão PECA 109 Formulários e impressos ativo
006769081 ENVELOPE CARTA C/TIMBRE; Formato-16,2 x 11,4; Apresentação do Formato-Aberto; Tipo de

papel-Offset;
Gramatura-90 G; Cor de impressão frente-1 (Monocromático) ; Cor de impressão verso-0 (Nenhuma);

PECA 109 Formulários e impressos ativo
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
Apresentação-ENVELOPE; Acabamento-COLA; Posição-SÓ FRENTE; Preenchimento-SÓ FRENTE;
Circulação- INTERNA; Logotipo-Brasão

006769082 RECEITUARIO MEDICO; Formato-14,8 x 21; Apresentação do Formato-Aberto; Tipo de papel-Offset;
Gramatura-75 G; Cor de impressão frente-1 (Monocromático); Cor de impressão verso-0 (Nenhuma);
Apresentação-BLOCO; Acabamento-COLA NA CABEÇA; Posição-SÓ FRENTE; Preenchimento-SÓ
FRENTE; Circulação- EXTERNA; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos-100; Número de
Vias-1

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

006769083 Impresso MCP modelo 048 - resumo de viagem FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
006769084 BLOCO DE RASCUNHO PEQUENO; Formato 14,8 x 21; Apresentação do Formato Fechado; Tipo de

papel
Offset; Gramatura 63 G; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma);
Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ
FRENTE;
Circulação  EXTERNA; Uso Logotipo BRASAO; Temporalidade; Peça de processo
BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

006769085 Impresso mcp modelo 154 - autorização de abst. e manutenção BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
006769086 Impresso mcp modelo 181 - envelope c/timbre FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
006769087 "Formato-11,4 x 22,8; Apresentação do Formato-Aberto; Tipo de papel-Offset; Gramatura-90 G; Cor de

impressão frente-1 (Monocromático); Cor de impressão verso-0 (Nenhuma); Apresentação-ENVELOPE;
Acabamento-COLA; Posição-SÓ FRENTE; Preenchimento-SÓ FRENTE; Circulação- INTERNA"

PECA 109 Formulários e impressos ativo

006769088 "Formato-18 x 25; Apresentação do Formato-Aberto; Tipo de papel-Kraft; Gramatura-90 G; Cor de
impressão frente-1 (Monocromático);Cor de impressão verso-0 (Nenhuma); Apresentação-ENVELOPE;
Acabamento-COLA;
Posição-SÓ FRENTE; Preenchimento-SÓ FRENTE; Circulação- INTERNA"

PECA 100 Impressos ativo

006769089 "Formato-36 x 26; Apresentação do Formato-Fechado; Tipo de papel-Kraft; Gramatura-90 G; Cor de
impressão frente-1 (Monocromático);Cor de impressão verso-0 (Nenhuma); Apresentação-ENVELOPE;
Acabamento-COLA;
Posição-SÓ FRENTE; Preenchimento-SÓ FRENTE; Circulação- INTERNA; Logotipo - Brasão"

PECA 100 Impressos ativo

006769090 ENVELOPE SAC.AMAR.GRANDE; Formato-47 x 37; Apresentação do Formato-Aberto; Tipo de
papel-Kraft; Gramatura-90 G; Cor de impressão frente-1 (Monocromático) ; Cor de impressão verso-0
(Nenhuma); Apresentação-ENVELOPE; Acabamento-COLA; Posição-SÓ FRENTE; Preenchimento-SÓ
FRENTE; Circulação- INTERNA"

PECA 100 Impressos ativo

006769093 CAPA PROCESSO AMARELA; Formato-45,8 x 32; Apresentação do Formato-Aberto; Tipo de
papel-Cartolina;
Gramatura-240 G; Cor de impressão frente-1 (Monocromático); Cor de impressão verso-0 (Nenhuma);
Apresentação-CAPA; Acabamento-UMA DOBRA; Posição-SÓ FRENTE; Preenchimento-SÓ FRENTE;
Circulação- EXTERNA; Logotipo-Brasão

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

006769094 CAPA DE PROCESSO PENDENTE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS; Formato 45,8 x 32,4;
Apresentação do Formato; Aberto Tipo de papel Cartolina; Gramatura 240 G; Cor de impressão frente 1
(Monocromático);
Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação CAPA; Acabamento VINCO E DOBRA;
Posição
FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA;
Circulação
 EXTERNA; Uso Logotipo BRASAO

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
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006769097 Formato-14,8 x 21; Apresentação do Formato-Fechado; Tipo de papel-Offset; Gramatura-63 G; Cor de
impressão frente-1 (Monocromático); Cor de impressão verso-0 (Nenhuma); Apresentação-BLOCO;
Acabamento-COLA NA CABEÇA; Posição-FRENTE E VERSO; Preenchimento-FRENTE E VERSO;
Circulação- INTERNA; Logotipo-Brasão; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos-50;
Número de Vias-2

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

006769101 Impresso mcp modelo 146 - controle de freqüência e saída BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
006769102 CONTROLE DE PROTOCOLO; Formato 8,1 x 11,4; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel

Offset;
Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma);
Apresentação CARTÃO; Acabamento NENHUM; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE;
Circulação
 INTERNA

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

006769103 Impresso mcp modelo 139 - copia de cheque BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
006769104 Formulário guia de encaminhamento mcp- 035 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
006769106 ENVELOPE SACO; Formato-32,4 x 22,9; Apresentação do Formato-Aberto; Tipo de papel-Kraft;

Gramatura-90 G; Cor de impressão frente-1 (Monocromático); Cor de impressão verso-0 (Nenhuma);
Apresentação-ENVELOPE;
Acabamento-COLA; Posição-SÓ FRENTE; Preenchimento-SÓ FRENTE; Circulação- EXTERNA;
Logotipo-Brasão

PECA 109 Formulários e impressos ativo

006769107 Formulário cartão social MCP- 045 FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
006769117 Impresso mcp modelo 125 - bloco de rascunho papel jornal, tam. grande BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
006769118 BLOCO DE RASCUNHO PEQUENO; Formato 14,8 x 21; Apresentação do Formato Fechado; Tipo de

papel
Offset; Gramatura 63 G; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma);
Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ
FRENTE;
Circulação  EXTERNA; Temporalidade; Peça de processo; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO
LIVRO/CADERNO
Número de Jogos 100; Número de Vias 1

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

006769130 "Título CARTAO DE PONTO; Formato-8,5 x 18,2;  Apresentação do Formato-Aberto; Tipo de
papel-Cartolina; Gramatura-180 G; Cor de impressão frent-1 (Monocromático); Cor de impressão verso-1
(Monocromático);
Apresentação-CARTÃO; Acabamento-NENHUM; Posição-FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA;
Preenchimento-FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação- INTERNA"

PECA 109 Formulários e impressos ativo

006769131 GUIA DE ENCAMINHAMENTO; Formato 14,8 x 19,3; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel
Superbond;
Gramatura 56 G; Cor de impressão frente 2 (Bicromia); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma);
Apresentação
BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE;
Circulação
 INTERNA ; Logotipo NENHUM; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 50; Número de
Vias 2

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

006777003 FORMULÁRIO CONTÍNUO BRANCO SEM TIMBRE 01 VIA 132 COLUNAS, CAIXA C/ 3.000 FOLHAS CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e ativo
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de Treinamento (10)

006777004 FORMULÁRIO CONTÍNUO BRANCO CARBONADO INTERCALADOS 03 VIAS 132 COLUNAS CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006777005 FORMULÁRIO CONTÍNUO BRANCO CARBONADO INTERCALADOS 02 VIAS 132 COLUNAS, CAIXA
C/ 1.500 JOGOS

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006777008 Formulário continuo branco carbonado intercalado 4 vias 132 colunas CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006777015 FORMULÁRIO CONTINUO COM 80 COLUNAS, NA COR BRANCA, SEM TIMBRE, APERGAMINHADO,
GRAMATURA DE 63 G/M2, EM 1(UMA) VIA, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE
COM 3.000 FOLHAS

Sem requisição desde 10/2011.

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

006777017 FORMULÁRIO CONTINUO ,80 COLUNAS, COR BRANCA, SEM TIMBRE, APERGAMINHADO,
GRAMATURA DE 56 GR/M2, 2(DUAS) VIAS, CARBONO INTERCALADO; ACONDICIONADO EM CAIXA
DE PAPELÃO RESISTENTE, COM 1500 JOGOS

Sem requisição desde 09/2012.
                                                                      

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

006777019 Formulário continuo branco picotado 3 vias 80 colunas, caixa com 900 folhas CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

006777042 FORMULÁRIO CONTÍNUO, QUATRO VIAS, 80 COLUNAS, EM PAPEL AUTOCOPIATIVO PARA
EMPENHO

CAIXA 66 Prestação de Serviços de: ativo

006793002 ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de
papel
Offset; Gramatura 90 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1
(Monocromático); Apresentação FOLHA; Acabamento NENHUM; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA
C/CABEÇA
Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação  INTERNA; Logotipo BRASAO

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

006815001 AGENDA DE CONSULTA E BOLETIM ESTATÍSTICO; Formato-21 x 29,7; Apresentação do
Formato-Fechado; Tipo de papel-Offset; Gramatura-75 G; Cor de impressão frente-1 (Monocromático);
Cor de impressão verso-0 (Nenhuma); Apresentação-BLOCO; Acabamento-COLA NA CABEÇA;
Posição-SÓ FRENTE; Preenchimento-SÓ FRENTE; Circulação- INTERNA; Logotipo-Brasão;
BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Úmero de Jogos-50; Número de Vias-2; CARACTERÍSTICA DA
CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso
0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G; Observação CAPA EM PAPEL AG 110G AZUL.
1ª VIA OFF SET 75G. 2ª VIA SUPERBOND AMARELO.

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

006823001 AVISO DE CIRURGIA; Formato -15,5 x 22; Apresentação do Formato -Fechado; Tipo de papel -Offset;
Gramatura -75 G; Cor de impressão frente -1 (Monocromático); Cor de impressão verso -0 (Nenhuma);
Apresentação -BLOCO; Acabamento -COLA NA CABEÇA; Posição -SÓ FRENTE; Preenchimento -SÓ
FRENTE; Circulação - INTERNA; Logotipo -logomarca;   BLOCO/FORMULÁRIO; CONTÍNUO
LIVRO/CADERNO; Número de Jogos
100; Número de Vias 1; Número de Páginas; CARACTERÍSTICA DA CAPA Cor de impressão frente
0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G;
Observação; CAPA EM PAPEL AG 110G

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

006823003 AVISO DE SAÍDA; Formato -16,2 x 12,9; Apresentação do Formato -Aberto; Tipo de papel -Autocopiativo;
Gramatura -53 G; Cor de impressão frente -1 (Monocromático); Cor de impressão verso -0 (Nenhuma);

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
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Apresentação -BLOCO; Acabamento -COLA NA CABEÇA; Posição -SÓ FRENTE; Preenchimento -SÓ
FRENTE; Circulação - EXTERNA; Logotipo -brasão;  BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de
Jogos -50; Número de Vias -4

006823004 Impresso aviso de óbito bloco com 50 fls

Sem movimentação no SCCD.

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo (bloqueado)

006823005 AVISO DE ALTA; Formato -14,5 x 14,8; Apresentação do Formato -Aberto; Tipo de papel -Offset;
Gramatura -75 G; Cor de impressão frente -1 (Monocromático); Cor de impressão verso -0 (Nenhuma);
Apresentação -BLOCO;
Acabamento -COLA NA CABEÇA; Posição -SÓ FRENTE; Preenchimento -SÓ FRENTE; Circulação –
INTERNA;     BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos -100; Número de Vias -1

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

006831008 AVALIAÇÃO/EVOLUÇÃO FISIOTERAPÊUTICA ANOTAÇÕES SEQUENCIAIS; Formato -21 x 29,7;
Apresentação do Formato -Aberto; Tipo de papel -Offset; Gramatura -75 G; Cor de impressão frente -1
(Monocromático); Cor de impressão verso -0 (Nenhuma); Apresentação -FOLHA; Acabamento
-NENHUM; Posição -CABEÇA COM CABEÇA; Preenchimento -CABEÇA COM CABEÇA; Circulação –
INTERNA; Logotipo – brasão

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

006858001 Impresso anatomo patológico modelo fhi - 031 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
006858002 REQUISIÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato

Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 90 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de
impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação FOLHA; Acabamento NENHUM; Posição
FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA
Preenchimento; FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação  EXTERNA; Logotipo BRASAO

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

006874001 ANESTESIA; Formato-21 x 29,7; Apresentação do Formato-Aberto; Tipo de papel-Offset; Gramatura-75
G; Cor de impressão frente-1 (Monocromático); Cor de impressão verso-1 (Monocromático);
Apresentação-BLOCO;
Acabamento-COLA NA CABEÇA; Posição-SÓ FRENTE; Preenchimento-SÓ FRENTE; Logotipo – Brasão;
Circulação- INTERNA; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos-100; Número de Vias-1;
CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0
(Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

006882001 ANESTESIOLOGIA; Formato-25 x 19,15; Apresentação do Formato-Aberto; Tipo de papel-Cartolina;
Gramatura-180 G; Cor de impressão frente-1 (Monocromático); Cor de impressão verso-1
(Monocromático); Apresentação-FICHA; Acabamento-NENHUM, Posição-FRENTE/VERSO - CABEÇA
C/CABEÇA; Preenchimento-FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação- INTERNA; Logotipo-
BRASão

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

006890001 Impresso atlas e óbitos para classificação modelo categoria paciente s/a-059 FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
006904002 Impresso atendimento ambulatorial - urgente BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
006904003 Impresso atendimento pequenas cirurgias BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
006955013 Impresso auto de infração - serie H BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
006955014 Impresso auto de intimação - serie A BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
006955015  Impresso auto de coleta de amostra para analise IOESC 64296 FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
006963002 Formulário para abastecimento e serviços em veiculo BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
006963005 Impresso autorização de internação hospitalar FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
006963007 Impresso autorização IOESC 63169 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
006963012 Formato-10,5 x 14,8; Apresentação do Formato-Aberto; Tipo de papel-Superbond; Gramatura-56 G; Cor

de impressão frente-1 (Monocromático); Cor de impressão verso-0 (Nenhuma); Apresentação-BLOCO;
BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
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Acabamento-COLA NA CABEÇA; Posição-SÓ FRENTE; Preenchimento-SÓ FRENTE; Circulação-
INTERNA ; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos-50; Número de Vias-3

006963016 Impresso autorização de internação hospitalar PECA 109 Formulários e impressos ativo
006971002 ATESTADO MÉDICO PARA GESTANTE; Formato -18 x 14,8; Apresentação do Formato-Aberto; Tipo de

papel-Offset; Gramatura-75 G; Cor de impressão frente-1 (Monocromático); Cor de impressão verso-0
(Nenhuma); Apresentação -BLOCO; Acabamento -COLA NA CABEÇA; Posição -SÓ FRENTE;
Preenchimento -SÓ FRENTE; Circulação-  ENTRE ÓRGÃOS; Logotipo -brasao; BLOCO/FORMULÁRIO
CONTÍNUO; Número de Jogos -100; Número de Vias -1

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

006971003 ATESTADO MÉDICO; Formato -14,8 x 21; Apresentação do Formato -Aberto; Tipo de papel -Offset;
Gramatura -75 G; Cor de impressão frente -1 (Monocromático); Cor de impressão verso -0 (Nenhuma);
Apresentação -BLOCO;
Acabamento -COLA NA CABEÇA; Posição -SÓ FRENTE; Preenchimento -SÓ FRENTE; Circulação –
EXTERNA ;  BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos -100; Número de Vias -1
CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0
(Nenhuma); Tipo do papel Offset

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

006971005 ATESTADO; Formato -14,8 x 21; Apresentação do Formato -Aberto; Tipo de papel -Offset; Gramatura -75
G;
Cor de impressão frente -1 (Monocromático); Cor de impressão verso -0 (Nenhuma); Apresentação
-BLOCO;
Acabamento -COLA NA CABEÇA; Posição -SÓ FRENTE; Preenchimento -SÓ FRENTE; Circulação -
EXTERNA
BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; PNúmero de Jogos-100; Número de Vias-1

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

006998002 Impresso bacteriologia de tuberculose BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007013002 Impresso balanço hidroeletrolitico BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007048006 Impresso boletim de falta hospitalar BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007048007 Impresso boletim de atendimento odontológico FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007048014 Impresso boletim de produção ambulatorial FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007048016 Impresso boletim diário de atendimento odontológico e radiologia-odontologico FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007048027 Impresso boletim de inscrição de paciente BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007048029 BOLETIM DE ANESTESIA; Formato 14,8 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset;

Gramatura
75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação
BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE;
Circulação
 INTERNA ; Uso Logotipo; Temporalidade Peça de processo; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO
LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1; Número de Páginas

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

007048033 Impresso boletim mensal doses aplicadas de vacinas FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007048046 BOLETIM DE CONTAS CLÍNICAS - AIH; Formato -21 x 29,7; Apresentação do Formato -Aberto; Tipo de

papel -Offset; Gramatura -75 G; Cor de impressão frente-1 (Monocromático); Cor de impressão verso-0
(Nenhuma); Apresentação-BLOCO; Acabamento-COLA NA CABEÇA; Posição -SÓ FRENTE;
Preenchimento -SÓ FRENTE; Circulação - INTERNA; Logotipo -Brasão; BLOCO/FORMULÁRIO;
CONTÍNUO - LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1; Número de Páginas;
CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente
0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

007048047 Boletim de informação de paciente (ADP00750) BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007048048 Impresso boletim de internação e alta BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
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007048049 Impresso boletim de cirurgia BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007048051 BOLETIM DIÁRIO DE DOSES APLICADAS - VACINAS DE ROTINA; Formato 21 x 29,7; Apresentação

do Formato
Fechado; Tipo de papel Offset; Gramatura 120 G; Cor de impressão frente 2 (Bicromia); Cor de impressão
verso 2 (Bicromia); Apresentação CADERNO; Acabamento CORTE ESPECIAL E DOBRA; Posição
FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA;
Circulação  EXTERNA ; Logotipo BRASAO; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO LIVRO/CADERNO;
Número de Jogos;
Número de Vias; Número de Páginas 16

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

007048052 GEN 704/8 - UNIDADE 22/FOLHA
REGISTRO/DOSES APLICADAS/POLIOMELITE                 

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

007048054 Boletim doses aplicadas/02032, folhas de campanha contra rubéola. FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007048055 BOLETIM DE ATENDIMENTO - TERAPIA OCUPACIONAL; Formato -29,7 x 21; Apresentação do

Formato -Aberto; Tipo de papel -Offset; Gramatura -75 G; Cor de impressão frente -1 (Monocromático);
Cor de impressão verso -0 (Nenhuma); Apresentação -FOLHA; Acabamento -NENHUM; Posição -SÓ
FRENTE; Preenchimento -SÓ FRENTE; Circulação - INTERNA; Logotipo - Brasão

   

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

007048062 Boletim mensal de doses aplicadas de soros e imunoglobulinas ADP - 01734 FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007048063 Boletim diário de doses aplicadas de imunobiologicos especiais e soros ADP - 00730 PECA 109 Formulários e impressos ativo
007048064 Boletim de doses aplicadas de imunobiologicos especiais,imunoglobulinas e soros. adp01099. PECA 109 Formulários e impressos ativo
007056002 BOLETIM MENSAL DE DOSES APLICADAS DE IMUNOBIOLÓGICOS ESPECIAIS; Formato 21 x 29,7;

Apresentação do Formato Fechado; Tipo de papel Offset; Gramatura 120 G; Cor de impressão frente
1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação FOLHA; Acabamento
NENHUM;
Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA
C/CABEÇA; Circulação  INTERNA; Uso Logotipo NENHUM

PECA 109 Formulários e impressos ativo

007064006 Impresso cadastro de dispensação FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007072002 CARDENETA DE ANTICOAGULAÇÃO; Formato 10,5 x 14,8; Apresentação do Formato Fechado; Tipo de

papel
Offset; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de impressão verso 1
(Monocromático);
Apresentação CADERNETA; Acabamento GRAMPO A CAVALO; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA
C/CABEÇA;
Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação  INTERNA; Logotipo NENHUM;
LIVRO/CADERNO; Número de Páginas 8

PECA 109 Formulários e impressos ativo

007072003 CADERNETA DE VACINAÇÃO; Formato 27 x 12,5; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel
Offset;
Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1

PECA 109 Formulários e impressos ativo
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(Monocromático);
Apresentação CADERNETA; Acabamento UMA DOBRA; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA
C/CABEÇA;
Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação  INTERNA; Uso Logotipo BRASAO

007072004 Caderneta de vacinação/ADP-00667 PECA 109 Formulários e impressos ativo
007072005 CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA - MENINO; Formato 14,8 x 21; Apresentação do Formato

Fechado; Tipo de papel Offset; Gramatura 90 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de impressão
verso 4 (Colorido); Apresentação CADERNETA; Acabamento COLA E COSTURA; Posição
FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA;
Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação  EXTERNA; Logotipo- Brasao e
logomarca; LIVRO/CADERNO; Número de Páginas 96; CARACTERÍSTICA DA CAPA Cor de impressão
frente
4 (Colorido); Cor de Impressão verso 4 (Colorido); Tipo do papel Couchê Fosco; Gramatura 250 G;
Observação
CAPA COM PLASTIFICAÇÃO.

PECA 109 Formulários e impressos ativo

007072006 CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA - MENINA; Formato 14,8 x 21; Apresentação do Formato
Fechado; Tipo de papel Offset; Gramatura 90 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de impressão
verso 4 (Colorido); Apresentação CADERNETA; Acabamento COLA E COSTURA; Posição
FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA;
Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação EXTERNA; Logotipo- Brasao e
logomarca; LIVRO/CADERNO; Número de Páginas 96; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão
frente 4 (Colorido);
Cor de Impressão verso 4 (Colorido); Tipo do papel Couchê Fosco; Gramatura 250 G; Observação;
CAPA COM PLASTIFICAÇÃO

PECA 109 Formulários e impressos ativo

007072007 Impresso - Caderneta de saúde da criança-menina/passaporte da cidadania ADP-02219 PECA 109 Formulários e impressos ativo
007072009 CADERNETA DE ORIENTAÇÃO E CONTROLE DA ATIVIDADE FÍSICA; Formato 15 x 21; Apresentação

do Formato
Fechado; Tipo de papel Offset; Gramatura 120 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de
impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação CADERNETA; Acabamento GRAMPO A CAVALO;
Posição
FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA;
Circulação
 INTERNA ; Uso Logotipo; BRASAO/LOGOMARCA; LIVRO/CADERNO; Número de Páginas 32;
ARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 4 (Colorido);  Cor de Impressão verso 0
(Nenhuma); Tipo do papel Offset;
Gramatura 180 G

PECA 109 Formulários e impressos ativo

007080002 Impresso cancelamento de cirurgia BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007099005 IMPRESSO CAPA DE PROCESSO NA COR AMARELA FOLHA 100 Impressos ativo
007099015 Impresso capa processo disciplinar - IOESC - 63179 FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007099017 Impresso capa boletim de caixa A/4-O/9 FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007099018 PRONTUÁRIO MÉDICO; Formato 32,4 x 49; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Cartolina

Palha;
Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma);
Apresentação CAPA; Acabamento UMA DOBRA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE;
Circulação
 EXTERNA; Logotipo Brasão

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
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007099069 CAPA COM ORELHA - COM TIMBRE VASADO DO ESTADO; Formato 31,5 x 45,8; Apresentação do

Formato Aberto
Tipo de papel Couchê Brilho; Gramatura 50 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de
impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação CAPA; Acabamento DOBRA E VINCO; Posição SÓ
FRENTE; Preenchimento
SÓ FRENTE; Circulação  INTERNA; Uso Logotipo BRASAO/LOGOMARCA

PECA 109 Formulários e impressos ativo

007102001 Impresso carteira de saúde FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007110001 Impresso cartão de consulta FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007110002 Impresso cartão de consulta do acidentado FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007110003 CARTÃO DA GESTANTE NORMAL; Formato 29,7 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel

Offset;
Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1
(Monocromático);
Apresentação CARTÃO; Acabamento DOBRADA EM TRÊS PARTES IGUAIS; Posição FRENTE/VERSO
- CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação  INTERNA;
Logotipo BRASAO

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

007110011 CARTÃO DE REFEIÇÃO; Formato 8 x 11,5; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Cartolina;
Gramatura
180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático);
Apresentação
CARTÃO; Acabamento NENHUM; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento
FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação  INTERNA; Logotipo BRASAO1

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

007110012 IMPRESSO CARTAO DE PONTO FOLHA 100 Impressos ativo
007110013 CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO;Formato 14,8 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel

Cartolina rosa; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1
(Monocromático); Apresentação CARTÃO; Acabamento UMA DOBRA; Posição FRENTE/VERSO -
CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação  EXTERNA;
Logotipo - Brasão

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

007110014 Impresso cartão de medicação FHSC - 077 FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007110015 Impresso cartão de retorno FIC - 009 FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007110017 Impresso cartão de identificação s/a - 046 FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007110023 Impresso cartão para resultado de ECG PECA 109 Formulários e impressos ativo
007110024 Impresso cartão para resultado de EEG PECA 109 Formulários e impressos ativo
007110025 GESTANTE DIABÉTICA;  Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset;

Gramatura
180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático);
Apresentação
CARTÃO; Acabamento DOBRADA EM TRÊS PARTES IGUAIS; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA
C/CABEÇA
Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação  INTERNA; Logotipo BRASAO;
CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0
(Nenhuma);
Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G

PECA 109 Formulários e impressos ativo

007110026 GESTANTE HIPERTENSA; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset;
Gramatura

PECA 109 Formulários e impressos ativo
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180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático);
Apresentação
CARTÃO; Acabamento DOBRADA EM TRÊS PARTES IGUAIS; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA
C/CABEÇA;
Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação INTERNA; Uso Logotipo BRASAO;
CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0
(Nenhuma);
Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G

007110028 REGISTRO NOMINAL; Formato 13,8 x 8,1; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Cartolina;
Gramatura
180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação
FICHA
Acabamento NENHUM; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação  INTERNA;
Logotipo
BRASAO

PECA 109 Formulários e impressos ativo

007110029 CARTÃO DE VACINAÇÃO DO ADULTO; Formato 28,5 x 7,5; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de
papel Offset; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1
(Monocromático); Apresentação CADERNETA; Acabamento DUAS DOBRAS; Posição FRENTE/VERSO -
CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação  EXTERNA;
Logotipo
BRASAO

PECA 109 Formulários e impressos ativo

007110031 Cartão de agendamento (121x294) PECA 109 Formulários e impressos ativo
007110039 CARTÃO DA GESTANTE NORMAL; Formato 29,7 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel

Offset;
Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1
(Monocromático);
Apresentação CARTÃO; Acabamento DOBRADA EM TRÊS PARTES IGUAIS; Posição FRENTE/VERSO
- CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação  INTERNA;
Uso Logotipo BRASAO

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

007110040 Impresso cartão de acompanhamento do paciente com suspeita de dengue. PECA 109 Formulários e impressos ativo
007129001 CENSO DIÁRIO; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura

90 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático);
Apresentação FOLHA; Acabamento NENHUM; Posição; FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA;
Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA ; Circulação  INTERNA; Logotipo Brasão

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

007145011 Impresso certificado de participação FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007145024 CERTIFICADO; Formato 29,7 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura

180 G;
Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação
CERTIFICADO;
Acabamento NENHUM; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação  ENTRE
ÓRGÃOS; Logotipo BRASAO E LOGO

PECA 109 Formulários e impressos ativo

007170001 Impresso clinica obstetrícia modelo FMCD - 018 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007218001 Impresso comunicação de acidente de trabalho ROLO 109 Formulários e impressos ativo
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007234001 Impresso comunicação interna modelo FDA - 002 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007242001 COMUNICAÇÃO DE NASCIMENTO, Formato 8,8 x 12,5; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel

Offset;
Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma);
Apresentação FICHA; Acabamento NENHUM; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE;
Circulação
 INTERNA ; Logotipo Brasão

PECA 109 Formulários e impressos ativo

007285034 CONTROLE PÓS-OPERATÓRIO; Formato 29,7 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel
Superbond;
Gramatura 56 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma);
Apresentação BLOCO;  Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ
FRENTE; Circulação  INTERNA; Uso Logotipo brasão; BLOCO/FORMULÁRIO;  CONTÍNUO
LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 50; Número de Vias 2; Número de Páginas; CARACTERÍSTICA DA
CAPA; Cor de impressão frente
0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

007285035 Impresso controle de exames complementares FHI - 029 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007285036 CONTROLE NA SRP ANESTÉSICA; Formato 29,7 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel

Offset;
Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático);
Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/ PÉ;
Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/ PÉ; Circulação  INTERNA; Uso Logotipo; Temporalidade;
Peça de processo; BLOCO/FORMULÁRIO ; CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 100;
Número de Vias 1

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

007285037 Impresso controle de rotina s/a-036 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007285038 CONTROLE INTENSIVO; Formato 26,6 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset;

Gramatura
75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático);
Apresentação
BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição CABEÇA COM CABEÇA; Preenchimento CABEÇA
COM CABEÇA; Circulação  INTERNA; Logotipo nehum; BLOCO/FORMULÁRIO; CONTÍNUO
LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

007285039 Impresso controle de diagnostico T/1 - 001 FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007285040 Impresso controle clinico radiológico FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007285042 Impresso controle diario de enfermagem clinica pediatrica FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007285046 Impresso controle de estudo sócio - economico FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007285049 Impresso controle numerador de cofre BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007285050 Impresso controle de frequência e saída FDP - 001 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007285051 Impresso controle cirurgia de torax FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007285052 Impresso controle de curativo BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007285058 Impresso controle exame - resultado Schilling BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007285060 CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL; Formato 21 x 20,5; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de

papel Offset;
Gramatura 90 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático);
Apresentação FOLHA; Acabamento UMA DOBRA; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA;
Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação  INTERNA; Logotipo - brasão

PECA 109 Formulários e impressos ativo

007285062 CONTROLE DE ATENDIMENTO BANCO DE LEITE/ CONTROLE DE DOADORES DE LEITE; Formato PECA 109 Formulários e impressos ativo
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16,5 x 21;
Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 1
(Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação FICHA; Acabamento
NENHUM; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO -
CABEÇA C/CABEÇA; Circulação  INTERNA; Logotipo - Brasão

007285064 CONTROLE DO RECÉM NASCIDO; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel
Offset;
Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático);
Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA
C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação  INTERNA; Logotipo -
brasão; LOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1; CARACTERÍSTICA
DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel
Capa Ag

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

007285065 CONTROLE DE SORO; Formato 9,5 x 8; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset;
Gramatura
75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação
BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE;
Circulação
 INTERNA ; Temporalidade; Peça de processo BLOCO/FORMULÁRIO; CONTÍNUO
LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

007285071 CONTROLE DE DIETA;  Formato 7,4 x 10,5;  Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel
Offset;Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0
(Nenhuma); Apresentação
BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE;
Circulação INTERNA; Logotipo -nenhum; Temporalidade Peça de processo; BLOCO/FORMULÁRIO;
CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

007285074 Impresso controle de manadas FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007285076 Controle de consulta (A7-074X105) FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007285078 CONTROLE INTENSIVO UTI/UCI; Formato 29,7 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel

Offset;
Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático);
Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/ PÉ;
Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/ PÉ; Circulação  INTERNA; Logotipo BRASAO;
Temporalidade;
Peça de processo BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

007285079 Controle srp anestésica (A4 INV.-210X297) PECA 109 Formulários e impressos ativo
007285087 CONTROLE DIÁLISE; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset;

Gramatura 75 G
Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação
BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA;
Preenchimento
FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação  INTERNA; Uso Logotipo nenhum; Temporalidade;
Peça de processo BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 100;
Número de Vias 1

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

007285088 CONTROLE DE ENTORPECENTES E PSICOTRÓPICOS; Formato 23 x 10;  Apresentação do Formato PECA 109 Formulários e impressos ativo
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Aberto;
Tipo de papel Superbond Amarelo; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de
impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA DO LADO ESQUERDO C/
SERRILHA;
Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA
C/CABEÇA; Circulação  EXTERNA

007285089 IMPRESSO; Título CONTROLE SEMI-INTENSIVO; Formato 29,7 x 21; Apresentação do Formato Aberto;
Tipo de papel Offset; Gramatura 90 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão
verso 1 (Monocromático);  Apresentação FOLHA; Acabamento NENHUM; Posição FRENTE E VERSO;
Preenchimento
FRENTE E VERSO; Circulação INTERNA ; Logotipo Brasão

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

007285090 CONTROLE INTENSIVO; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset;
Gramatura
90 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático);
Apresentação
FOLHA; Acabamento NENHUM; Posição FRENTE E VERSO; Preenchimento FRENTE E VERSO;
Circulação
 INTERNA

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

007293001 Impresso conta externa 0122 FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007293002 Impresso conta nosocomial 052 FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007293005 CONTAS OBSTÉTRICAS; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset;

Gramatura
75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação
BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE;
Circulação
 INTERNA ; Uso Logotipo BRASAO; Temporalidade; Peça de processo; BLOCO/FORMULÁRIO
CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1; Número de Páginas;
CARACTERÍSTICA DA CAPA;
Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag;
Gramatura 110 G

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

007340001 CONTA - RECIBO; Formato 24 x 16,2; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura
63 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação
BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE;
Circulação  ENTRE ÓRGÃOS; Logotipo Brasão; BLOCO/FORMULÁRIO; CONTÍNUO LIVRO/CADERNO;
Número de Jogos 25; Número de Vias 4; Número de Páginas; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de
impressão frente 0 (Nenhuma);
Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

007366001 Impresso cor verde modelo C-006 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007374001 Impresso cultura de teste de resistência ROLO 109 Formulários e impressos ativo
007382015 Cartilha de orientação aos pais da unidade neonatal PECA 20 Documentos e Publicações ativo
007382016 Cartilha capa sem capa com 16 páginas nas medidas 21 x 29,7cm fechado; corte inicial, alceadeira, corte

final; CTP; miolo 1 (um) em cochê brilho 150g/m2 com 4 x 4 cores.
PECA 20 Documentos e Publicações ativo

007382017 Revista com capa com 32 páginas nas medidas 21 x 29,7 cm fechado; corte inicial, alceadeira, corte final;
CTP; capa em couchê brilho 250g/m2 com 4x4 cores; miolo 1 em couchê brilho 150g/m2 com 4x4 cores.

PECA 20 Documentos e Publicações ativo
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007420004 DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO; Formato 14,8 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de

papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0
(Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE;
Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação  EXTERNA; Logotipo brasão; BLOCO/FORMULÁRIO
CONTÍNUO; LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

007420005 Impresso declaração modelo S/A - 054 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007420008 DECLARAÇÃO; Formato 14,8 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75

G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação
BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE;
Circulação EXTERNA; Logotipo nenhum; BLOCO/FORMULÁRIO; CONTÍNUO LIVRO/CADERNO;
Número de Jogos 100; Número de Vias 1

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

007447001 Impresso demonstrativo de cirurgia realizada por classe e categoria FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007447002 Impresso demonstrativo altas óbitos por medico S/A - 077 FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007447003 Impresso demonstrativo atendimento dos ambulatórios por clinica S/A-078 FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007480002 Impresso de fornecimento de prontuário medico BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007510008 Formulário despachos  e informações - ADP 00413 formulário padronizado de uso comum de todos os

usuários, material de consumo, não pertence a lista básica, do grupo de formulários e impressos formato
A4, unidade folha

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

007536001 Impresso diagnostico para forma, encher e fechar embalagens blisters, própria para comprimidos,
drágeas, cápsulas, etc.. De construção modular, compondo-se:
1-Comando eletronico:
Microprocessador industrial.
Capacidade para 20 programas (ampliável), permitindo parametrização individual e memorização de
todas as funções da maquina, inclusive em funcionamento do filme na moldagem e selagem da maquina
sistema auto-diagnostico com indivativo de causa telas exclusivas de manutenção ajustes bloqueados
eletronicamente através de senha
2- Especificações mecânicas
Área de alimentação de produto com 1000mm de comprimento, acessível por ambos os lados.
Transporte do filme, através de pinças, acionadas por intermédio de "servo-motor"corte econômico
Dispositivo desbobinador para bobina de pvc para manter a tensão do filme constante
Dispositivo de abertura automática das placas de preaquecimento em caso de uma parada da maquina.
Rebobinamento do retalho. Moto-redutor com inversor de freqüência e sistema para parada de
emergência
Portas e proteções em acrílico transparente
Pecas de contato com o produto de material anti-corrosivo.
Contador do ciclo de produção
Apta para operar ferramentas da maquina emblistadora ups-300l
Rendimento da maquina: ate 60 ciclo/mim., dependendo do produto e filme.
Maquina com corpo em aço inox.
Sistema de aspiração de pó (sem asperador - a ser providenciado pelo cliente), com bico de sucção,
mangueira e escova fixa.
Alimentação manual através de bandeja com bocais para aspiração de pó.
Jogo completo de ferramentas ( corte, guias, formação e selagem).
Ferramenta de formação inferior.
Ferramenta de selagem inferior

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
Digito de codificação para leitura no lado do pvc.
Documentação para qualificação iq/oq, incluindo testes e protocolo de qualificação.

007595001  Impresso diversos resultados original branco modelo SMA/1-005 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007617001 Impresso encaminhamento de paciente FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007617003 Encaminhamento de pacientes bloco ADP 00998 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007617004 ENCAMINHAMENTO; Formato 26,6 x 21; Apresentação do Formato Fechado; Tipo de papel Offset;

Gramatura
75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação
BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE;
Circulação  INTERNA; Logotipo Brasao; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 100;
Número de Vias 1

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

007633004 ENVELOPE PARA MEDICAMENTOS; Formato 18,5 x 25; Apresentação do Formato Fechado; Tipo de
papel
Kraft; Gramatura 90 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0
(Nenhuma);
Apresentação ENVELOPE; Acabamento COLA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE;
Circulação
 EXTERNA; Logotipo brasao

PECA 109 Formulários e impressos ativo

007633005 ENVELOPE PARA MEDICAMENTOS; Formato 12,5 x 17,5; Apresentação do Formato Fechado; Tipo de
papel
Kraft; Gramatura 90 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0
(Nenhuma);
Apresentação ENVELOPE; Acabamento COLA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE;
Circulação
 EXTERNA; Logotipo BRASAO

PECA 109 Formulários e impressos ativo

007633007 Impresso envelope prontuário PECA 109 Formulários e impressos ativo
007633020 APAC ONCO - QUIMIO; Formato 18,5 x 25; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Kraft;

Gramatura 90 G
Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação
ENVELOPE;
Acabamento COLA; Posição SÓ FRENTE;  Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação  EXTERNA;
Logotipo LOGOTIPO

PECA 109 Formulários e impressos ativo

007633021 Impresso envelope para radiografia/prontuário ENVELOPE 109 Formulários e impressos ativo
007633023 Envelope para prontuário com abertura na cabeça(150X232) PECA 109 Formulários e impressos ativo
007633029 ENVELOPE SACO BRANCO MÉDIO; Formato 26 x 36; Apresentação do Formato; Fechado Tipo de

papel Offset;
Gramatura 90 G; Cor de impressão frente1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma);
Apresentação ENVELOPE; Acabamento COLA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE;
Circulação
 INTERNA ;  Logotipo BRASAO

PECA 109 Formulários e impressos ativo

007633044 ENVELOPE - PRONTUÁRIO - ABERTURA NA CABEÇA; Formato-36,2 x 25,7; Apresentação do
Formato-Fechado;
Tipo de papel-Kraft; Gramatura-90 G; Cor de impressão frente-1 (Monocromático); Cor de impressão
verso-0 (Nenhuma); Apresentação-ENVELOPE; Acabamento-ABERTURA NA CABEÇA; Posição-SÓ

PECA 109 Formulários e impressos ativo
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
FRENTE; Preenchimento-SÓ FRENTE; Circulação- EXTERNA; Logotipo-Brasão

007641002 Impresso escala de atribuições diárias J/1-009 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007641003 Impresso escala de serviço FDP-010 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007641006 ESCALA DE SERVIÇO; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset;

Gramatura
75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação
BLOCO
Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação
INTERNA; Uso
Logotipo NENHUM; Temporalidade; Peça de processo BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO
LIVRO/CADERNO
Número de Jogos 100; Número de Vias 1

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

007684001 EVOLUÇÃO DO PACIENTE; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset;
Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático)
Apresentação FOLHA; Acabamento NENHUM; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA;
Preenchimento
FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação  INTERNA; Logotipo BRASAO

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

007684002 Impresso evolução de enfermagem BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007692001 Impresso evolução de tratamento psico-social modelo FCSS-012-A FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007706001 Impresso exame complementares S/A-037 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007706003 Impresso exame bioquímico FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007706004 Impresso exame parasitológico de fezes BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007706005 EXAMES ESPECIALIZADOS E TERAPIA ELETIVOS; Formato 210 x 29,7; Apresentação do Formato

Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de
impressão verso
1 (Monocromático); Apresentação FOLHA; Acabamento NENHUM; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA
C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação  INTERNA; Logotipo
BRASAO

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

007706006 Impresso exame para leptospirose BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007722001 Impresso nosocomial modelo C-014 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007730002 Impresso folhetos cartão de agendamento FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007730003 Impresso folhetos cartão educativo sobre HPV FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007730004 Impresso folhetos cartão sobre sarampo FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007765025 Impresso ficha de controle de estoque FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007765054 Impresso ficha atendimento de urgencia/emergencia FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007765060 Impresso ficha controle de medicamentos FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007765064 Impresso ficha prateleira FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007765066 Impresso ficha clinica S/A-033 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007765067 LOCALIZADORA; Formato 32,2 x 25; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Cartolina;

Gramatura
180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático);
Apresentação
FICHA; Acabamento NENHUM; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/ PÉ; Preenchimento
FRENTE/VERSO - CABEÇA C/ PÉ; Circulação  INTERNA; Logotipo BRASAO

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
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007765068 Impresso ficha nominal S/A-04 FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007765069 INTERNAÇÃO; Formato 16 x 11,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75

G;
Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação
BLOCO;
Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação
INTERNA; Uso
Logotipo BRASAO; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 50;
Número de Vias 4; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de
Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G; Observação ; 1ª OFFSET 75G-
2ª E 3ª VIA EM PAPEL SUPERBOND 56G 4° VIA EM CARTOL INA 180G

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

007765086 Impresso ficha prontuário/tuberculose FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007765091 IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE Formato 29,4 x 10,5; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel

Offset;
Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1
(Monocromático);
Apresentação FICHA ; Acabamento UMA DOBRA; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA;
Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação  EXTERNA; Logotipo BRASAO

PECA 109 Formulários e impressos ativo

007765098 Impresso ficha - controle de paciente/IOESC FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007765102 Impresso ficha controle de catarata/ADP 00973 FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007765105 Impresso ficha - notificação de investigação hanseníase PECA 109 Formulários e impressos ativo
007765108 ELETROCARDIOGRAMA; Formato 29,7 x 10; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset;

Gramatura
180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação
FICHA; Acabamento UMA DOBRA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação
INTERNA;
Logotipo BRASAO

PECA 109 Formulários e impressos ativo

007765109 Impresso ficha social de assentamentos ADP-0209 PECA 109 Formulários e impressos ativo
007765115 "Formato-14,8 x 21;Apresentação do Formato-Aberto; Tipo de papel-Offset; Gramatura-180 G; Cor de

impressão frente-1 (Monocromático); Cor de impressão verso-0 (Nenhuma); Apresentação FICHA ;
Acabamento-NENHUM; Posição-CABEÇA COM CABEÇA; Preenchimento-CABEÇA COM CABEÇA;
Circulação- INTERNA"

PECA 109 Formulários e impressos ativo

007765124 FICHA CLÍNICA; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura
75 G;
Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação
FOLHA;
Acabamento NENHUM; Posição  FRENTE E VERSO; Preenchimento FRENTE E VERSO; Circulação
INTERNA;
Uso Logotipo BRASAO

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

007765125 Impresso ficha - acompanhamento de paciente transplantado /ADP 01945 FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007765127 Impresso ficha - dez passos para uma alimentação saudável PECA 109 Formulários e impressos ativo
007765128 Impresso ficha teste da orelhinha / ADP - 01221 FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007765131 Impresso ficha de atendimento operacional (SAMU) BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007790002 Impresso guia de recolhimento BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007790006 GUIA DE REMESSA DE DOCUMENTOS; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
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papel
Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0
(Nenhuma);
Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ
FRENTE;
Circulação  ENTRE ÓRGÃOS; Uso Logotipo brasao; Temporalidade; Peça de processo
BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1

007790023 Guia de recolhimento/ADP-00719 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007803001 Impresso gráfico modelo TPR FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007803002 Gráfico de desenvolvimento pôndero estatural (216x330) folha FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007803003 Folha -gráfico de desenvolvimento pôndero-estatural masculino (216X330) FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007811001 Impresso gasto de centro obstetria BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007811002 Impresso gasto centro cirúrgico PECA 109 Formulários e impressos ativo
007820001  Impresso gráfico de perímetro cefálico feminino FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007854001 Impresso hemograma de exame FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007870005 IDENTIFICAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO; Formato 16,2 x 22,9; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de

papel
Cartolina; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1
(Monocromático); Apresentação FICHA; Acabamento NENHUM; Posição CABEÇA COM CABEÇA;
Preenchimento
CABEÇA COM CABEÇA; Circulação  INTERNA; Logotipo BRASAO

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

007870006 IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE INTERNADO; Formato 26,6 x 21; Apresentação do Formato Aberto;
Tipo de papel
Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1
(Monocromático); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição CABEÇA COM
CABEÇA;
Preenchimento CABEÇA COM CABEÇA; Circulação  INTERNA; Uso Logotipo NENHUM; Temporalidade;
Peça de processo; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 100;
Número de Vias 1

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

007870009 Impresso identificação de RX- ADP-00733 FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007897002 Impresso imunologia - hormônios FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007935007 Internação-2a via com picote no lado direito (C4-229x324)-2 vias BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007935009 Internação (160X117)- 4 vias BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007935010 Internação - 3 vias - bloco ADP - 00547 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007951003 Impresso laudo medico de órteses e próteses FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007951004 Impresso laudo médico de tratamento fora domicilio PECA 109 Formulários e impressos ativo
007951005 Impresso laudo medico p/emissão de AIH FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
007951008 LAUDO MÉDICO RADIOLÓGICO; Formato 15,6 x 16,2; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel

Offset;
Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma);
Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ
FRENTE; Circulação  INTERNA; Logotipo brasao; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos
100; Número de Vias 1; Número de Páginas; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0
(Nenhuma); Cor de Impressão verso; 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

007951011 Impresso laudo medico para solicitaçao de procedimentos BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007951012 LAUDO MÉDICO PARA SOLICITAÇÃO; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
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papel Offset;
Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma);
Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ
FRENTE; Circulação  INTERNA; Logotipo nenhum; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de
Jogos 100; Número de Vias 1

007951014 Laudo médico tratamento fora do domicilio - 00784 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007951015 Medico/tecnico para emissao de apac-1 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007951016 Laudo medico de orteses, próteses e materiais especiais - bloco ADP - 00783 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007951017 Laudo medico/técnico para emissão de APAC - bloco ADP - 01191 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007951019 Impresso laudo solicitação/autorização de mudança de procedimento e de procedimento(s) especial(is) FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

007951020 "LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR; Formato 21 x 29,7;
Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Autocopiativo; Gramatura 53 G; Cor de impressão frente
1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA
CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação  EXTERNA; Logotipo
BRASAO; Temporalidade; Peça de processo BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO LIVRO/CADERNO;
Número de Jogos
50; Número de Vias3

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

007951021 Impresso laudo medico - tratamento fora domicilio para dentro do estado ADP-02107. BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007951023 Laudo medico para solicitação de procedimento ambulatorial dados complementares - fls 2/2 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007951024 Laudo medico para solicitação de procedimento ambulatorial fls 1/2 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
007986001 Agenda para marcar compromissos.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

007986002 AGENDA PARA MARCAR NÚMEROS TELEFÔNICOS CAPA PLÁSTICA ESPIRAL, MED. APROX. 15 X
21 CM, 50 FOLHAS, 20 SEPARAÇÕES

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008010001 CARTOLINA, COR AMARELA, FORMATO 0,50 X 0,66M, 180 G/M2, EMBALAGEM RESISTENTE

Sem requisição desde 01/2012.

FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008010003 CARTOLINA, COR AZUL, COM FORMATO 0,50 X 0,66M, 180 G/M2, EMBALAGEM RESISTENTE

Sem requisição desde 01/2012.

FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008010004 CARTOLINA, COR BRANCA, COM FORMATO 0,50 X 0,66M, 180 G/M2, EMBALAGEM RESISTENTE FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008010007 CARTOLINA, COR ROSA, COM FORMATO 0,50 X 0,66M, 180 G/M2, EMBALAGEM RESISTENTE

Sem requisição desde 01/2012.

FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008010008 CARTOLINA, MED. 0,50 X 0,65CM, COM 180 G/M2, NA COR VERDE.

Sem requisição desde 10/2011.

FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008028001 ENVELOPE SEM TIMBRE NA COR BRANCA, FORMATO CARTA PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008028002 Envelope sem timbre na cor branca, formato ofício PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008028005 Envelope sem timbre na cor parda, formato saco medindo 162 X 229 mm PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo
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008028008 Envelope sem timbre na cor parda, formato saco medindo 265 X 360 mm PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

008028034 Envelope sem timbre saco amarelo 80 gr. (18X25CM), embalagem em caixa com 500 unidades. CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008028038 ENVELOPE SEM TIMBRE SACO AMARELO (23X32CM) MILHEIRO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008028041 ENVELOPE SEM TIMBRE BRANCO COM 23CM X 11CM, CAIXA COM 100 PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008036001 Etiqueta auto-adesiva branca em formulário contínuo, medindo 107x24mm (caixa com 6000 etiquetas) CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008036012 ETIQUETA AUTO ADESIVA EM FORMULÁRIO CONTÍNUO 38X10MM, 8 COLUNAS, CX. C/ 96.000
ETIQUETAS

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044003 ETIQUETA AUTO ADESIVA NUMERADA EM SERIE PLASTIFICADA RESISTENTE ALTA E
BAIXATEMPERATURA

Sem requisição desde 06/2011.

ROLO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008044012 Etiqueta auto adesiva para identificação patrimonial med. 38x13mm - SES PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044026 Etiqueta auto-adesiva, branca, sem tarja, caixa com aproximadamente 160 unidades de 23 x 72 mm. CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044027 Etiqueta auto adesiva com tarja vermelha medindo 20x2,5cm

Sem movimentação no SCCD.

JOGO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008044029 Etiqueta auto adesiva medindo 23,4x89mm,

Sem movimentação no SCCD.

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008044030 ETIQUETA AUTO ADESIVA PARA PASTA A2 LOMBADA 80MM, MEDINDO 75x 230MM.

Sem requisição desde 04/2006.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008044036 Etiqueta auto adesiva medindo 36x81mm em formulário contínuo, etiqueta com uma carreira, caixa com
4000 etiquetas.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044048 Etiqueta auto-adesiva impressora laser e ink-jet 101,6 x 33,9mm. Caixa com 100 folhas (14 etiquetas por
folha)

***Bloqueado para revisão do descritivo, insucesso nas ultimas três aquisições***

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044052 Etiqueta auto adesiva para impressora laser e Inkjet, medindo 25,4 x 101,6mm

Sem requisição desde 02/2006.

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008044053 Etiqueta auto adesiva para impressora laser e ink jet med.84,7 x 101,6mm. Caixa C/100 folhas PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044054 Etiqueta auto adesiva para impressora laser e ink jet, medindo 138,11 x 106,36. Caixa com 25 folhas CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044073 Etiqueta auto-adesiva em formulário contínuo, 1, carreira 89x23mm, caixa com 6000 etiquetas CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044074 Etiqueta auto adesiva visita 20 x 1 PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)
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Sem movimentação no SCCD.

008044076 Etiqueta auto adesiva em formulário contínuo 3 carreiras 107X36, caixa com 12.000 etiquetas CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044079 Etiqueta auto adesiva em formulário contínuo, medindo 107x23,4 3 col., caixa CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044085 ETIQUETA AUTO ADESIVA PARA CD INKJET OU LASER MED. 115 MM CD-25B

Sem requisição desde 05/2006.

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008044088 Etiqueta auto adesiva cor branca sem tarja, medindo 1,6 x 2,2cm com 600 etiquetas. CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044094 Etiqueta adesiva para frasco de hemocultura

Sem movimentação no SCCD.

FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008044095 Etiqueta auto adesiva para frasco estéril para soro

Sem movimentação no SCCD.

FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008044096 Etiqueta auto adesiva para frasco estéril para LCR

Sem movimentação no SCCD.

FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008044097 Etiqueta auto adesiva para frasco de agar chocolate FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
008044098 Etiqueta auto adesiva para impressora laser e ink-jet, medindo 25,4 x 66,7 mm, referência 6181 - 30

etiquetas por folha, caixa com 100 folhas.
caixa 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

008044124 Etiqueta auto adesiva em formulário contínuo medindo 26x15mm com 5 carreiras em embalagem (caixa)
com 45000 etiquetas

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044131 ETIQUETA EM A4 COM 18 ADESIVO/FOLHA - VISITANTE - PORTARIA DE AMBULATÓRIO; Formato
21 x 29,7;
Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Adesivo Brilho; Gramatura 180 G; Cor de impressão
frente 2 (Bicromia); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação FOLHA; Acabamento MEIO
CORTE PARA DESTACAR; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação  INTERNA;
Uso Logotipo NENHUM

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

008044141 ETIQUETA AUTO-ADESIVA BRANCA SEM TARJA MEDINDO: 2,2CM X 1,0 CM

Sem requisição desde 10/2006.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008044142 Etiqueta auto adesiva branca, medindo 50,8 x 101,6mm - (10 etiquetas por folha) caixa com 100 folhas CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044143 Etiqueta auto adesiva múltiplo uso A5 medindo12 x 19 mm, embalagem 1188 unidades

Sem movimentação no SCCD.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008044158 ETIQUETA PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA REF. 6182

Sem requisição desde 11/2008.

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008044159 Etiqueta auto adesiva em formulário contínuo med. 70x23mm

Sem requisição desde 05/2010.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008044164 Etiqueta auto adesiva para automação med. 31x17 mm ROLO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e ativo (bloqueado)
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Sem requisição desde 06/2009.
de Treinamento (10)

008044173 VISITANTE - ACOMPANHANTE - FOLHA A4 COM 18 ADESIVOS (6,5 X 4,5); Formato 21 x 29,7;
Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Adesivo Brilho; Gramatura 180 G; Cor de impressão
frente 2 (Bicromia); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação ETIQUETA; Acabamento MEIO
CORTE PARA DESTACAR; Posição
SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA; Logotipo LOGOMARCA

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044189 Etiqueta auto adesiva para impressora, tamanho 101,6 x 50,8 mm, pacote com 25 folhas

Sem requisição desde 06/2008.

FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008044190 ETIQUETA AUTO ADESIVA PARA IMPRESSORA, TAMANHO 25,4 X 66,7MM, PACOTE COM 25
FOLHAS

Sem movimentação no SCCD.

FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008044191 ETIQUETA AUTO ADESIVA LEITOSA DESCOLANTE MED. 25MM X 65MM

Sem requisição desde 11/2008.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008044200 Etiqueta auto adesiva tipo pimaco (etiquetas inkjet + laser) código 6182, tamanho da etiqueta  33,9 x
101,6mm, cor branca, caixa com 100 folhas.

Sem requisição desde 03/2008.

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008044202 Etiqueta auto-adesiva branca, tipo couche, tamanho 32mm x 18mm com 3 carreiras. Rolo com 5000
unidades.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044205 ETIQUETA ADESIVA EM A4 COM 2 ADESIVOS (21 X 14,8) /FOLHA - RESÍDUOS COMUNS; Formato
21 x 29,7;
Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Adesivo Brilho; Gramatura 180 G; Cor de impressão
frente
1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma);  Apresentação ADESIVO; Acabamento MEIO
CORTE PARA DESTACAR; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação  INTERNA;
Logotipo BRASAO

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044206 Etiqueta para identificação de resíduo infectante, ou seja, resíduos que evidenciam agentes biológicos e
que, por suas características, podem indicar risco de infecção (RDC 306/2004 da ANVISA); a etiqueta
possui a forma de um quadrado, colocado em ângulo de 45° (quarenta e cinco graus) dividido em duas
metades:
 *na metade superior: exibe o “Símbolo de Substância Infectante”;
 *na metade inferior: exibe a inscrição INFECTANTE (na cor preta e em letra maiúscula).

No ângulo inferior: exibe o número 6 (número seis na cor preta). A etiqueta mostra o fundo e bordas na
cor branca e símbolo, inscrição e número na cor preta. Possui as medidas: 23cm de altura x 23cm de
largura x 1,2cm de bordas.

PECA 109 Formulários e impressos ativo

008044207 CRACHA VISITA - FOLHA A4 COM 18 ADESIVOS CADA; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato
Aberto; Tipo de papel Adesivo Brilho; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor
de impressão verso
0 (Nenhuma); Apresentação FOLHA; Acabamento MEIO CORTE PARA DESTACAR; Posição SÓ
FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação  INTERNA; Logotipo BRASAO

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044208 ETIQUETA ADESIVA EM A4 COM 2 ADESIVOS (21 X 14,8)/FOLHA - RESÍDUOS INFECTANTES; PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e ativo
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Formato 21 x 29,7;
Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Adesivo Brilho; Gramatura 180 G; Cor de impressão
frente
1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação ETIQUETA; Acabamento MEIO
CORTE PARA DESTACAR; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação  INTERNA;
Logotipo BRASAO

de Treinamento (10)

008044209 RESÍDUOS RECICLÁVEIS - FOLHA A4 COM 2 ETIQUETAS (14,8X21) CADA; Formato 21 x 29,7;
Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Adesivo Brilho; Gramatura 180 G; Cor de impressão
frente 1 (Monocromático);
Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação ETIQUETA; Acabamento MEIO CORTE PARA
DESTACAR; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação  INTERNA; Uso Logotipo
BRASAO; Observação
ADESIVOS NO TAMANHO A5. APRESENTAÇÃO- FOLHA A4 COM 2(DOIS) ADESIVOS CADA. A
etiqueta mostra o fundo e bordas na cor branca e símbolo, inscrição e número na cor preta.  Possui as
medidas: 12cm de alt. x 12 cm de larg. x 0,6cm de bordas.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044210 LEITE HUMANO - FOLHA A4 COM 12 ETIQUETAS ADESIVAS; Formato 9,7 x 7; Apresentação do
Formato Aberto;
Tipo de papel Adesivo Brilho; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de impressão
verso
0 (Nenhuma); Apresentação ADESIVO; Acabamento MEIO CORTE PARA DESTACAR; Posição SÓ
FRENTE;
Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação  INTERNA ; Logotipo BRASAO

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044218 Etiqueta adesivada em popp branco fosco, medida 105mm x 66mm x 1 carreira com uma tarja de 10mm
no lado direito da cor amarela, tubo 1".

MILHEIRO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044219 Etiqueta adesivada em poliester 100mm x 50mm (rolo com no mínimo 800 etiquetas). PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044230 etiqueta auto adesiva em poliester, para identificação patrimonial CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044231 ETIQUETA ADESIVA EM A4 COM 14 ADESIVOS/FOLHA - REJEITOS; Formato 9,5 x 4; Apresentação
do Formato
Aberto; Tipo de papel Adesivo Brilho; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor
de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação FOLHA; Acabamento MEIO CORTE PARA DESTACAR;
Posição
SÓ FRENTE;  Preenchimento SÓ FRENTE

FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044232 ETIQUETA ADESIVA EM A4 COM 2 ADESIVOS (13X18) /FOLHA - DEPÓSITO DE REJEITOS; Formato
21 x 29,7;
Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Adesivo Brilho; Gramatura 180 G; Cor de impressão
frente 4 (Colorido) ; Cor de impressão verso 0 (Nenhuma);  Apresentação ADESIVO; Acabamento MEIO
CORTE PARA DESTACAR;  Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação  INTERNA;
Logotipo BRASAO

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044233 FOLHA A4 COM 18 ETIQUETAS ADESIVAS - VISITANTE - UTI; Formato 6,5 x 4,5; Apresentação do
Formato Aberto;
Tipo de papel Adesivo Brilho; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de impressão

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo
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verso
0 (Nenhuma); Apresentação ADESIVO; Acabamento MEIO CORTE PARA DESTACAR; Posição SÓ
FRENTE;
Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação  INTERNA; Uso Logotipo BRASAO

008044235 Etiquetas auto adesivas medindo 17,0mm x 31,0mm,  folha A4 com 96 etiquetas. FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044250 Etiqueta auto adesiva numérica, cor amarelo, com número 1 estampado PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044251 Etiqueta auto adesiva numérica, cor vermelho, com número 2 estampado PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044252 Etiqueta auto adesiva numérica, cor azul claro, com número 3 estampado PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044253 Etiqueta auto adesiva numérica, cor laranja, com número 4 estampado PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044254 Etiqueta auto adesiva numérica, cor verde claro, com número 5 estampado PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044255 Etiqueta auto adesiva numérica, cor rosa, com número 6 estampado PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044256 Etiqueta auto adesiva numérica, cor marrom, com número 7 estampado PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044257 Etiqueta auto adesiva numérica, cor cinza, com número 8 estampado PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044258 Etiqueta auto adesiva numérica, cor verde escuro, com número 9 estampado PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044259 Etiqueta auto adesiva numérica, cor azul escuro, com número 0 estampado PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044262 Etiqueta auto adesiva em formulário continuo, medindo 70 x 23mm, com duas carreiras. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044275 Etiqueta auto adesiva para etiquetadora 3 linhas PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044277 Etiqueta para identificação de resíduo pérfurocortante, ou seja, resíduos que apresentam objetos e/ou
instrumentos capazes de cortar e/ou perfurar e, ainda, podem evidenciar  agentes biológicos que, por
suas características, indicam ou não  risco de infecção (RDC 306/2004 da ANVISA);

A etiqueta possui a forma de um quadrado, colocado em ângulo de 45° (quarenta e cinco graus) dividido
em duas metades:
*na metade superior: exibe o “Símbolo de Substância Infectante”;
*na metade inferior: exibe a inscrição INFECTANTE (na cor preta e em letra maiúscula).

No ângulo inferior:
exibe o número 6 (número seis na cor preta). A etiqueta mostra o fundo e bordas na cor branca e símbolo,
inscrição e número na cor preta.
Possui as medidas: 23cm de alt. x 23cm de larg. x 1,2cm de bordas.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044278 Etiqueta para identificação de resíduo químico, ou seja, resíduos que apresentam substâncias química e
que não possuem  risco associado, porém podem provocar danos à saúde pública e/ou ao meio ambiente
(RDC 306/2004 da ANVISA);

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo
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A etiqueta possui a forma de um quadrado, colocado em ângulo de 45° (quarenta e cinco graus) dividido
em duas metades:

*na metade superior: exibe o “Símbolo de Substância Tóxica” (crânio com duas tíbias cruzadas)
*na metade inferior: exibe a inscrição RISCO QUÍMICO (na cor preta em letra maiúscula).

A etiqueta mostra o fundo e bordas na cor branca e símbolo e inscrição na cor preta. Possui as medidas:
23cm de alt. x 23cm de larg. x 1,2cm de bordas.

008044279 A etiqueta possui a forma de um quadrado, colocado em ângulo de 45° (quarenta e cinco graus) dividido
em duas metades:
*na metade superior: exibe o “Símbolo de Substância Reativa” (bomba em explosão)
*na metade inferior: exibe a inscrição EXPLOSIVO (na cor preta e em letra maiúscula).

No ângulo inferior:
exibe o número 1 (número um na cor preta).
A etiqueta mostra o fundo e bordas na cor laranja e símbolo, inscrição e número na cor preta.

Possui as medidas: 23cm de alt. x 23cm de larg. x 1,2cm de bordas.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044280 A etiqueta possui a forma de um quadrado, colocado em ângulo de 45° (quarenta e cinco graus) dividido
em duas metades:
*na metade superior: exibe o “Símbolo de Substância Inflamável” (chama de fogo)
*na metade inferior: exibe a inscrição INFLAMÁVEL (na cor preta e em letra maiúscula).

 A etiqueta mostra o fundo e bordas na cor vermelha e símbolo e inscrição na cor preta.
Possui as medidas: 23cm de alt. x 23cm de larg. x 1,2cm de bordas.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044281 A etiqueta possui a forma de um quadrado, colocado em ângulo de 45° (quarenta e cinco graus) dividido
em duas metades:
*na metade superior: exibe o “Símbolo de Substância Tóxica” (crânio com duas tíbias cruzadas)
*na metade inferior: exibe a inscrição  TÓXICO (na cor preta e em letra maiúscula).

No ângulo inferior: exibe o número 6 (número seis na cor preta).
A etiqueta mostra o fundo e bordas na cor branca e símbolo, inscrição e número na cor preta. Possui as
medidas: 23cm de alt. x 23cm de larg. x 1,2cm de bordas.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044282 A etiqueta possui a forma de um quadrado, colocado em ângulo de 45° (quarenta e cinco graus) dividido
em duas metades:
*na metade superior: exibe o “Símbolo de Substância Corrosiva”
*na metade inferior: exibe a inscrição CORROSIVO (letra maiúscula e na cor branca).

No ângulo inferior:
exibe o número 8 (número oito na cor branca).

A etiqueta mostra:
*na metade superior: fundo e bordas na cor branca e símbolo na cor preta
*na metade inferior: fundo na cor preta, inscrição, número e bordas na cor branca.

Possui as medidas: 23cm de alt. x 23cm de larg. x 1,2cm de bordas.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo
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008044283 A etiqueta possui a forma de um retângulo, dividido em duas metades:

*na metade superior (com 16cm de altura): exibe o “Símbolo Internacional de Reciclável com uma Haste
na Diagonal” (na cor preta)
*na metade inferior (com 04cm de altura): exibe a inscrição NÃO RECICLÁVEL (na cor preta e em letra
maiúscula).

A etiqueta mostra fundo e bordas na cor branca e inscrição e símbolo na cor preta.
Possui as medidas: 20cm de alt. x 16cm de larg. x 1,2cm de bordas.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044284 A etiqueta possui a forma de um retângulo, dividido em duas metades:

*na metade superior (com 16cm de alt.): exibe o “Símbolo Internacional de Reciclável” (na cor azul bic)
*na metade inferior (com 04cm de alt.): exibe a inscrição PAPEL (na cor preta e letra maiúscula).

A etiqueta mostra o fundo e bordas na cor branca, inscrição na cor preta e símbolo na cor azul bic.
Possui as medidas: 20cm de alt. x 16cm de larg. x 1,2cm de bordas.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044285 A etiqueta possui a forma de um retângulo, dividido em duas metades:

*na metade superior (com 16 cm de alt.): exibe o “Símbolo Internacional de Reciclável” (na cor verde)
*na metade inferior (com 04cm de alt.): exibe a inscrição VIDRO ( em letra maiúscula e na cor preta).

A etiqueta mostra fundo e bordas na cor branca, inscrição na cor preta e símbolo na cor verde.
Possui as medidas: 20cm de alt. x 16cm de larg. x 1,2cm de bordas.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044286 A etiqueta possui a forma de um retângulo, dividido em duas metades:

*na metade superior (com 16cm de alt.): exibe o “Símbolo Internacional de Reciclável” (na cor vermelha)
*na metade inferior (com 04cm de alt.): exibe a inscrição PLÁSTICO (na cor preta e em  letra maiúscula).

A etiqueta mostra fundo e bordas na cor branca, inscrição na cor preta e símbolo na cor vermelha.
Possui as medidas: 20cm de alt. x 16 m de larg. x 1,2cm de bordas.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044287 Etiqueta para identificação de resíduo reciclável, ou seja, resíduos que apresentam materiais usados e
descartados e que retornam ao seu ciclo de produção ao serem transformados em novos bens de
consumo (Resolução CONAMA Nº 275/2001); a etiqueta tem a forma de um quadrado, colocado em um
ângulo de 45° (quarenta e cinco graus) dividido em 02 (duas) metades; na metade superior, exibe símbolo
"Internacional de Reciclagem"; na metade inferior, exibe  inscrição METAL (em letra maiúscula); a
etiqueta mostra  fundo e  bordas na cor branca e  inscrição e símbolo na cor preta.  

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044288 A etiqueta possui a forma de um retângulo, dividido em duas metades:

*na metade superior (com 16cm de alt.): exibe o “Símbolo Internacional de Reciclável”
*na metade inferior (com 04cm de alt.): exibe a inscrição RECICLÁVEL (na cor preta e em letra
maiúscula).

A etiqueta mostra fundo e bordas na cor branca e inscrição e símbolo na cor preta.
Possui as medidas: 20cm de alt. x 16cm de larg. x 1,2cm de bordas.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044298 Etiqueta auto-adesiva couche na cor vermelha. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo
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008044302 Etiqueta auto-adesiva em couche na cor amarela. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

008044303 Etiqueta auto-adesiva em couche na cor azul. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008044305 a etiqueta possui a forma de um retângulo, dividido em duas metades:

*na metade superior (com 10cm de alt.): exibe o “Símbolo Internacional de Reciclável”
*na metade inferior (com 03cm de alt.): exibe a inscrição RECICLÁVEL (na cor preta e em letra
maiúscula).

A etiqueta mostra fundo e bordas na cor branca e inscrição e símbolo na cor preta.
Possui as medidas: 13cm de alt. x 09cm de larg. x 0,6cm de bordas.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008052004 ETIQUETA NÃO ADESIVA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008060004 Ficha com pauta medindo 14x6 cm. FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008079001 LIVRO DE REGISTRO DE INTORPECENTES (MODELO PADRAO) UTILIZADO PELA SECRETARIA DE
ESTADO DA SAUDE

Sem requisição desde 07/2010.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008079003 Livro ata medindo no mínimo 215 x 315mm, papel sulfite ou apergaminhado com no mínimo 56gr/m2,
pautado, com 100 folhas, com capa de papelão reforçado.

Utilizar código 008079005.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008079004 Livro de ata, medindo no mínimo 215 x 315 mm, papel sulfite ou apergaminhado com no mínimo 56gr/m2,
pautado, com 200 folhas, com capa de papelão reforçado.

Utilizar código 008079005.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008079005 Livro de ata medindo no mínimo 215 x 315mm, papel sulfite ou apergaminhado com no mínimo 56gr/m2,
pautado, com 50 folhas, com capa de papelão reforçado.

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008079006 Livro de protocolo medindo no mínimo 16 x 220mm, papel  sul  fite ou apergaminhado com no
minimo56gr/m2, com 100 folhas,  com capa de papelão reforçado.

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008087001 Papel almaço com pauta, com margem somente no lado esquerdo, pacote com 400 folhas, embalagem
resistente,  acondicionados em caixa.

Lista Básica de Materiais/SEA

FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008087003 Papel almaço sem pauta

Sem movimentação no SCCD.

FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008095023 PAPEL SULFITE TAMANHO A4 210 X 297 75 GR, RESMA COM 500 FOLHAS RESMA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008095029 Papel sulfite em formato A3 medindo 297X420, 75gr, resma c/500 folhas, cor branca RESMA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e ativo
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de Treinamento (10)

008109001 Papel apergaminhado na cor branca tamanho A-4 210x297mm 120g/m². RESMA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008125001 CARBONO FILME, FORMATO OFICIO, COR PRETA, CAIXA COM 100 FOLHAS CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008125002 CARBONO PAPEL, FORMATO OFÍCIO, COR PRETA, CX COM 100 FOLHAS CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008125004  Carbono azul CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008125006 Carbono filme, cor preta ou azul, formato A4, caixa com 100 folhas. CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008133005 Papel para ploter tamanho a1, folha com 75 gr/m2 FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008150001 PAPEL CARTAO DUPLA FACE NA COR AMARELA

Sem movimentação no SCCD.

FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008150002 PAPEL CARTAO DUPLA FACE NA COR AZUL
 

FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008150003 PAPEL CARTAO DUPLA FACE NA COR BRANCA

Sem movimentação no SCCD.

FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008150006 PAPEL CARTAO DUPLA FACE NA COR VERMELHA
 

FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008150015 PAPEL CARTÃO

Sem requisição desde 03/2008.

FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008150016 Papel cartão para certificado, cor branca, tam. A4, med. 210 x 297 mm,

Sem requisição desde 11/2010.

FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008168001 PAPEL CELOFONE NA COR AMARELA FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008168002 PAPEL CELOFONE NA COR AZUL FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008168003 PAPEL CELOFONE NA COR BRANCA FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008168004 PAPEL CELOFONE NA COR LARANJA FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008168005 PAPEL CELOFONE NA COR PRETA FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008168006 Papel celofane na  cor verde FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008168007 PAPEL CELOFONE NA COR VERMELHA FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008168008 ROLO DE PAPEL CELOFONE 90CM X 1 METRO ROLO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008168009 Papel celofane - diversas cores - em folha papel de seda 48x66 - diversas cores - em folha FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e ativo
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de Treinamento (10)

008176001 Papel contact transparente

Sem movimentação no SCCD.

ROLO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008176002 Papel contact transparente em metro. METRO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008176003 Papel contact, transparente em rolo, com aproximadamente 45cm de largura x 10 metros de
comprimento.                     

ROLO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008176005 Papel contact em vinil adesivo ROLO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008192012 ROLO DE PAPEL CREPON 48CM X 2 METROS ROLO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008206001 Pasta com aba e elástico, formato oficio, plastificada, cartão 480/580 g/m2,com ilhoses para passagem
do elástico;cores diversas, acondicionadas em caixa.

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008206002 Pasta arquivo, tipo classificador, formato ofício, plastificada, com molas espiral, cartão 480/580 g/m2,
cores diversas, acondicionadas em caixa.

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008206003 Pasta suspensa, em cartão marmorizado plastificado, com espessura de 0,35 mm; na cor parda,tamanho
ofício,haste de metal, ponteiras de polipropileno,com prendedor interno metálico tipo espiral,com visor de
acetato e etiqueta branca; acondicionadas em caixa.                                      

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008206015 Pasta em papel triplex 250g, aberta 46x31cm, bolsa interna em um lado, impressão cromia 4x0,
plastificada.

Sem requisição desde 05/2012.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008257003 Bloco de papel para rascunho na cor branca, tamanho médio sem pauta. BLOCO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008257004 Bloco de papel para rascunho/ Bloco de papel serrilhado c/50 folhas. BLOCO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008273001 Registrador AZ, formato oficio, lombo estreito, medindo entre 40 a 60mm, com ferragem niquelada.

Lista Básica de Materiais/SEA

peca 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008273002 Registrador AZ, formato oficio, lombo largo, medindo entre 70 a 90mm, com ferragem e alavanca
niquelada.

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008273003 Pasta registradora az memorando lombo largo

Sem movimentação no SCCD.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008281001 Pasta sanfonada para documentos

Sem requisição desde 03/2008.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008281002 Pasta sanfonada plástica,sanfonada,com 12 divisorias. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
008290001 Pasta suspensa, para formulário continuo 132 colunas, em cartão marmorizado. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

008303003 Papel térmico para fac-simile, em bobina, medindo  216mm  x 30m, embaladas individualmente e
acondicionadas em caixa

Lista Básica de Materiais/SEA

ROLO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008311002 Papel para máquina fotocopiadora,tipo off-set,alcalino formato A4 (210 x 297mm), 75gr/m2,(com variação
de 4% para mais ou para menos, de acordo com a norma da ABNT) na cor branca, com no mínimo de
alvura mínima de 96% (ISO 2469), opacidade: mínima de 87%(ISO 2469), espessura mínima 97 micras,
para uso em máquina impressora a laser e jato de tinta, embalado em resma com 500 folhas de papel
resistente com  identificação do papel na resma, acondicionado em caixa com 10 resmas. As
especificações acima deverão ser comprovadas mediante laudo técnico do fabricante.

Lista Básica de Materiais/SEA

RESMA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008311005   PAPEL PARA MÁQUINA FOTOCOPIADORA, TIPO OFF-SET, NA COR BRANCA, FORMATO A3
PARA MÁQUINA FOTOCOPIADORA,TIPO OFF-SET,NA COR BRANCA, FORMATO A3 (297 X 420 MM
), GRAMATURA 75/80G/M2,  RESMA COM 500 FOLHAS, EMBALAGEM RESISTENTE.

Sem requisição desde 04/2008.

RESMA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008346003 Apagador para quadro branco PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008354001 Apontador de lápis, de plástico, uma boca, tipo colegial, em balado em caixa com 24 unidades.

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008354002 Apontador de lápis de ferro tipo colegial PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008354003 Apontador de lápis com sistema de manivela, fixador para mesa, base metal/plástico PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008370007 Caderno tipo escolar pequeno, 60 folhas PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008370009 Caderno pequeno 96 folhas

Sem movimentação no SCCD.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008370010 Caderno grande 96 folhas PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008389001 Caixa para arquivo morto, de papelão ondulado, reforçado, com furação, onda simples, com tampa e
fecho externo, tamanho  aproximado de 14x25x36cm e no mínimo 0,3cm de espessura,gramatura mínima
390g/m2,acondicionada em fardos com 50 unidades.

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 84 exa ativo

008389002 Caixa para arquivo morto, em plástico, cor azul, tamanho oficio.

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008389003 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELAO DUPLO

Usar código: 8389001

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)
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008389005 CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO MED. 41,7X18,2X28,9CM. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

008389006 Caixa box, para arquivo polionda cor verde

Usar código 8389002.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008389009 Caixa para arquivo morto, caixa box para arquivo polionda, na cor amarela.

Usar código: 8389002

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008427004 kit familia terapeutica flexivel com mamae gravida branca, contendo 8 membros: 01 casal de avos, 01
casal de filhos, 01 casal de pais, 01 empresgada e 01 nene. em tecido e fibra          sintetica, com altura
dos adultos 14cm e criancas 11cm. familia de cor branca.

KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008427005 Kit familia terapeutica flexivel com mamase gravida negra, contendo 8 membros: 01 casal de avos, 01
casal de filhos, 01 casal de pais, 01 empregada e 01 nene.

KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008427006 Kit familia terapeutica flexivel com mamae com nene no colo branca, contendo 8 membros: 01 casal de
avos, 01 casal de filhos, 01 casal de pais, 01 empregada e 01 nene. em tecido e fibra sintetica, com altura
dos adultos 14cm e criança 11cm. familia de cor branca.

KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008427007 Familia terapeutica, c/ 8 membros, cor negra, nene de colo KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008427008 Kit familia terapeutica flexivel com orgaos sexuais, com 4 membros: 01 casal de filhos, 01 casal de pais.
em tecido e fibra sintetica, com altura dos adultos 14cm e criancas 11cm familia de cor branca.

KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008427009 Familia terapeutica, c/8 membros, cor branca, c/ nene no colo KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008427010 Famila terapeutica, c/8 membros, cor negra, c/ nene no colo KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008427011 Fantoches individuais de animais domésticos KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008427012 Fantoche familia branca, composto por 7 personagens KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008427013 Fantoche familia negra, composto por 7 personagens KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008427014 Kit letras cursivas, contendo 40 letras med. 8x8cm, em e.v.a. KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008427015 Maquete de casinha, com medidas: 63x51x17cm. Em madeira e eucatex, com telhado móvel, 4 pecas
removíveis. Acompanha mobiliário com 15 peças.

KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008427016 Mesa de formica medindo  60x60x55cm, com 4 cadeiras medindo 60x30x25cm. KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008427017 Kit pequeno engenheiro, em mdf f-50 peças, caixa de 18x18x65cm KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008427018 Kit psicomotrocidade, em eva, contendo varias peças KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008427019 Familia de pano c/ sete personagens armados por dentro KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008427020 Familia de madeira com quatro personagens articulados KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008427021 Familia dedoche, de ferro. historia dos tres porquinhos, o circo, familia, animais, chapeuzinho vermelho. KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 215 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
de Treinamento (10)

008427022 Kit aldeia, com pecas de madeira para construir casas variadas que compoe uma aldeia, para criancas a
partir de tres anos.

KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008427023 kit animais flexiveis, de tecido e fibra sintética, medindo 8cm de altura, contendo 01 cachorro, 01 gato e
01 cavalo.

KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008427024 Boneco historia coelho tutuco, em tecido, pintado com tinta atoxica, medindo 30cm, com avental, e que
muda a expressão facial com o passar das paginas.

KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008427025 kit bonecos profissionais de saude, de tecido e fibra sintetica, medindo 14cm de altura, contendo 01
medico e 01 enfermeira.

KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008427026 kit bonecos professores e alunos, de tecido e fibra sintetica, com 04 alunos e 01 professora. altura: 7cm e
professora: 11cm.

KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008427027 Casinha de madeira, 2 andares, 5 pecas, com 30x30x24cm, e acompanhada de mobiliario com 24 pecas
para sala de estar, cozinha, banheiro, 2 quartos e sala de jantar.

KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008427028 Casinha vermelha, de madeira e compessado, com 2 andares 8 pecas, com 68x80x65cm, e ompanhada
de mobiliario com 40 pecas para sala de estar, cozinha, banheiro, 3 quartos, area de lazer e sala de
jantar.

KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008427029 Casinha encantada em maleta de m.d.f, com 30x25x14cm, com moveis de cozinha: armario, fogao,
geladeira, pia mesa com 2 cadeiras, quarto com cama e guarda roupa.

KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008427030 Kit com familia terapeutica de cor branca, de madeira, contendo 7 pessoas com membros articulados,
altura adultos 11cm e criancas 9cm.

KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008427031 Kit familia terapeutica de cor negra, de madeira, contendo 7 pessoas com membros articulados, altura
adultos 11cm e criancas 9cm.

KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008427032 Bonecos anatomicos, morenos, 9 personagens individuais: pai, mae, avo, avo, rapaz, moca
(adolescentes),menino e menina. todos os bonecos apresentam o aparelho genital, o anus e a lingua, e a
definicao do umbigo, cotovelos, punho, joelhos e dedos.os bonecos adultos de ambos os sexos
apresentam pelos pubianos,as mulheres tem seios e os homens tem mamilos,pelos no peito e nas
axilas.a pele de todos os bonecos e feita em 3 camadas de materiais sinteticos, roupas em agodao 100%,
olhos sao bordados. cabelos sao de la.os bonecos adultos medem 45cm,e as criancas 30cm.sao lavaveis
e resistentes ao manuseio. 

KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008427039 Conjunto de bonecos representando profissões. KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008427040 Conjunto de bonecos que identifique o ambiente escolar KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008427041 Conjunto de bonecos representando família branca KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008427042 Conjunto de bonecos representando família negra KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008427043 Conjunto de bonecos representando família branca - detalhes da anatomia externa. KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008427044 Conjunto de bonecos representando família indígena. KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008427045 Bonecos representando pessoas com diferentes características KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008427046 Conjunto de dedoches KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e ativo
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de Treinamento (10)

008443001 Lápis de cor, caixa com 06 cores CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008443002 LÁPIS DE COR TAMANHO GRANDE, CAIXA COM 12 CORES CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008443003 LÁPIS DE COR TAMANHO GRANDE, CAIXA COM 24 CORES

Sem requisição desde 11/2005.

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008443004 Lapis de cor com 36 cores

Sem requisição desde 07/2008.

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008443005 Lápis de cor tamanho pequeno, caixa com 12 cores CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008451001 Lápis de cera não toxico comum caixa com 12 cores

Sem requisição desde 07/2008.

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

008451003 Lápis de cera não tóxico, fino, caixa com 06 cores. CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008451004 Lápis de cera não tóxico comum PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008460001 Mural de avisos revestido em cortiça PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008460002 Mural de avisos de madeira para fixar na parede revestido com feltro medindo 90x60. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008460003 Mural de avisos estrutura metalica c/ interior aramado PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008460004 Mural para divulgação de avisos, estilo vitrine, com medidas aproximadas de 1,0 metro de comprimento,
0,70 metros de altura e 0,10 metros de profundidade.fundo em cortiça, recoberto com feltro de cor verde,
com moldura de alumínio, proteção externa de vidro e porta com chave

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008460006 Quadro de madeira para recados med. 1,34x 0,94 PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008460008 Mural de avisos com acabamento de acrílico PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008460009 Caixa mural em chapa de madeira med. 2,00 x 1,00m PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008460011 Mural de avisos em estrutura de madeira para recados, tipo cavalete 90cm x 90cm, revestido em cortica PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008460017 Mural de avisos medindo, 132.5x3x40 PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008478003 TESOURA COLEGIAL EM PLASTICO COM LAMINA DE ACO PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008486003 Isopor para mural em folhas med. 1,00 x 0,50 m FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008486004 Isopor em placa peça METRO 2 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008486006 PLACA OU FOLHA EM ISOPOR, RETANGULAR, DIMENSÕES: 1000X500X15 MM PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e ativo
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de Treinamento (10)

008494001 Guilhotina de mesa com régua e faca em aço (manual). PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008494002 Guilhotina elétrica, com 70 cm de corte PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

008524004 MAQUINA PLASTIFICADORA PARA CRACHA (SELADORA) PECA 84 exa ativo
008540015 Impresso manual - comer sem riscos - vol.1. Manual de higiene alimentar PECA 109 Formulários e impressos ativo
008540016 Comer sem riscos, volume 2. As doenças transmitidas por alimentos. PECA 109 Formulários e impressos ativo
008540017 Campilobacterioses: o agente, a doença e a transmissao por alimentos. PECA 109 Formulários e impressos ativo
008540018 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL EM SALA DE VACINAÇÃO - MANUAL DO TREINANDO; Formato 21 x

29,7; Apresentação do Formato Fechado; Tipo de papel Offset; Gramatura 90 G; Cor de impressão frente
4 (Colorido)
Cor de impressão verso 4 (Colorido); Apresentação MANUAL; Acabamento COLA E COSTURA; Posição
FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA;
Circulação
 INTERNA ; Uso Logotipo BRASAO E LOGOMARCA; Temporalidade; Peça de processo
BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos; Número de Vias; Número de
Páginas 154; CARACTERÍSTICA DA CAPA ;Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de Impressão
verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Couchê Brilho; Gramatura 250 G

PECA 109 Formulários e impressos ativo

008540019 Orientações para paciente lesado medular - feminino PECA 109 Formulários e impressos ativo
008540020 Orientações para paciente lesado medular - masculino PECA 109 Formulários e impressos ativo
008540021 Orientações p pac. Lesado medular - reeducação intestinal PECA 109 Formulários e impressos ativo
008540022 Orientação aos pacientes e familiares - o que são orteses PECA 109 Formulários e impressos ativo
008540023 Orientação aos pacientes e familiares - o que e amputação PECA 109 Formulários e impressos ativo
008540024 Orientação - tipóia de duplo apoio PECA 109 Formulários e impressos ativo
008559001 Impresso mapa de dietas FN-003 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
008559002 Impresso mapa diário de internação S/A-072 FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
008559004 Impresso mapa diário de cirurgia reciclado por classe FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
008559008 Impresso mapa diário de saída da UTI S/A - 74 FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
008559010 Impresso mapa diário/atendimentos/ambul. Para médicos FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
008567001 MARCAÇÃO DE CONSULTAS; Formato 9,3 x 6,2; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel

Offset;
Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma);
Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ
FRENTE; Circulação  INTERNA; Logotipo BRASAO; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de
Jogos 100; Número de Vias1; CARACTERÍSTICA DA CAPA;  Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor
de Impressão verso
0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G

PECA 109 Formulários e impressos ativo

008613005 MOVIMENTO DIÁRIO DE IMUNOBIOLÓGICOS; Formato 40 x 60; Apresentação do Formato Aberto; Tipo
de papel
Offset; Gramatura 90 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1
(Monocromático); Apresentação FOLHA; Acabamento UMA DOBRA; Posição FRENTE/VERSO -
CABEÇA C/ PÉ

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
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Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/ PÉ; Circulação  INTERNA; Logotipo BRASAO

008613006 MOVIMENTO DIÁRIO DE OUTROS INSUMOS DE IMUNIZAÇÃO; Formato 21 x 29,7; Apresentação do
Formato
Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 90 G; Cor de impressão frente 3 (Tricomia); Cor de impressão
verso
3 (Tricomia);  Apresentação FOLHA; Acabamento NENHUM; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA
C/CABEÇA;
Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação  INTERNA; Logotipo BRASAO

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

008613007 MOVIMENTO MENSAL DE IMUNOLÓGICOS - REDE DE FRIO; Formato 21 x 29,7; Apresentação do
Formato
Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 90 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de
impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação FOLHA; Acabamento NENHUM; Posição
FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA;
Circulação  INTERNA; Logotipo BRASAO

PECA 109 Formulários e impressos ativo

008613008 MOVIMENTO MENSAL DE INSUMOS; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de
papel
Offset; Gramatura 90 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0
(Nenhuma);
Apresentação FOLHA; Acabamento NENHUM; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE;
Circulação
 INTERNA ; Logotipo BRASAO

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

008621001 Impresso morbidade de hospitalar FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
008648001 Impresso nota débito de telefones C-003 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
008656003 NOTIFICAÇÃO DE RECEITA ""B"" - HOSPITAL SANTA TERESA DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA;

Formato 23 x 9,5;
Apresentação do Formato Fechado; Tipo de papel Superbond; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente
1 (Monocromático); Cor de impressão verso; 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA
DO LADO ESQUERDO C/ SERRILHA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação
EXTERNA; Logotipo BRASAO; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 100;  Número
de Vias 1; Número de Páginas;
CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso
(Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

008656005 Impresso notificação de infecção FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
008656008 Notificação de receita especial - retinoides (ADP-01692) BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
008656009 Impresso notificação de receita "B"maternidade carmela dutra BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
008656011 Bloco notificação de receita b-2 adp-02319 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

008656012 Notificação de receita b - hrhds - adp 01477 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
008656013 NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B2 - HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT; Formato 23 x 9,5;

Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Superbond; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente
1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA DO
LADO ESQUERDO C/ SERRILHA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação
ENTRE ÓRGÃOS;
Uso Logotipo LOGOMARCA; Temporalidade; Peça de processo; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO 100;

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
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Número de Vias 1; Número de Páginas 0; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0
(Nenhuma);
Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 110 G; Observação
SEGUE VIA MALOTE, MODELO. NÃO ESQUECER DE COLOCAR O NOME DO HOSPITAL REGIONAL
HANS DIETER SCHIMIDT . CONTATO COM REGINALDO LUIZ SETOR DE ALMOXARIFADO. FONE:
{47}34615500."

008664001 Impresso nota de venda de farmácia BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
008664003 NOTA DE DÉBITO DO CENTRO CIRÚRGICO; Formato 32 x 23; Apresentação do Formato Aberto; Tipo

de papel
Offset; Gramatura 63 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0
(Nenhuma);
Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ
FRENTE;
Circulação  ENTRE ÓRGÃOS; Logotipo NENHUM; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de
Jogos 50;
Número de Vias 2; Número de Páginas 0; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente; 0
(Nenhuma)
Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Nenhum; Gramatura Nenhum; Observação 1° VIA
OFFSET 63 gr. 2° VIA SUPERBOND 63 gr CAPA AG

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

008664004 Impresso nota de compra de não comerciante FDM-015 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
008664005 Impresso nota de debito de serviço C-002 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
008664017 Nota fiscal com 4 vias. BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
008710002 Impresso ordem de consulta médica FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
008737001 Impresso ortopedia e traumatologia modelo T/1-012 FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
008788002 Impresso papel oficio com timbre - FDA-001 FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
008796001 Impresso parasitologia para análise BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
008800004 Impresso pedido de conserto FDSG-007 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
008800005 Impresso pedido de internação S/A-045 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
008800006 PEDIDO DE PARECER; Formato 12,5 x 17,6; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset;

Gramatura
75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático);
Apresentação
BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA;
Preenchimento
FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação  INTERNA ; Logotipo BRASAO; Temporalidade;
Peça de processo BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 100;
Número de Vias 1; Número de Páginas; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0
(Nenhuma); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

008800011 Pedido de serviço hemoterapico (Impresso) BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
008800012 PEDIDO DE CONSERTO E SERVIÇO; Formato 21 x 14,8; Apresentação do Formato Fechado; Tipo de

papel
Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0
(Nenhuma);
Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ
FRENTE;

PECA 109 Formulários e impressos ativo
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Circulação  INTERNA; Logotipo BRASAO; Temporalidade; Peça de processo; BLOCO/FORMULÁRIO
CONTÍNUO
Número de Jogos 100; Número de Vias 1; Número de Páginas; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de
impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura
115 G; Observação; CAPA EM PAPEL AG 110G AZUL

008818001 Pesquisa de leptospirose - (Impresso) BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
008834008 CAPA PARA ENDOSCOPIA; Formato 44,8 x 31; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset;

Gramatura
180 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação CAPA;
Acabamento UMA DOBRA; Posição SÓ FRENTE;  Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação  EXTERNA;
Logotipo
NENHUM

PECA 109 Formulários e impressos ativo

008834011 PASTA - PARA DIVERSOS COM BOLSO INTERNO; Formato 32,4 x 45,8; Apresentação do Formato
Aberto; Tipo de papel Couchê Brilho; Gramatura 250 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de
impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação PASTA; Acabamento VINCO; Posição SÓ FRENTE;
Preenchimento SÓ FRENTE;
Circulação  EXTERNA; Uso Logotipo NENHUM

PECA 109 Formulários e impressos ativo

008834013 CAPA PARA LAUDO DO ICSC; Formato 32,4 x 45,8; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel
Triplex;
Gramatura 250 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma);
Apresentação
CAPA; Acabamento CORTE E VINCO; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação
INTERNA;
Logotipo Brasão

PECA 109 Formulários e impressos ativo

008869001 Pré-natal modelo fmcd-019 - (Impresso) FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

008885001 PRESCRIÇÃO DE INSULINA (SUBCUTÁNEA, EXCETO ORDEM EXPRESSA EM CONTRARIO);
Formato 26,6 x 21
Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1
(Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA
CABEÇA
Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação  INTERNA; Logotipo NENHUM;
Temporalidade;
Peça de processo BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

008893001 Prescricao medica modelo fhi-027 - (Impresso) BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
008893002 Prescrição medica modelo s/a-034 - (Impresso). BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
008893004 PRESCRIÇÃO MÉDICA (PSIQUIATRIA), Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de

papel Offset
Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático);
Apresentação FOLHA; Acabamento NENHUM; Posição CABEÇA COM CABEÇA; Preenchimento
CABEÇA COM CABEÇA; Circulação  INTERNA; Logotipo BRASAO

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 221 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação

008893006 PRESCRIÇÃO MÉDICA; Formato 26 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset;
Gramatura
75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação
BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE;
Circulação  INTERNA; Logotipo nenhum; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 100;
Número de Vias 1

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

008893007 PRESCRIÇÃO MÉDICA - PROTOCOLO NA 2º VIA PICOTADO NO LADO DIREITO; Formato 21 x 29,7;
Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Autocopiativo ; Gramatura 53 G; Cor de impressão
frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento
COLA NA CABEÇA
Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação  INTERNA; Logotipo nenhum;
BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO 50; Número de Vias 2

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

008893009 Prescrição medica uti-2a via c/picote na parte de baixo protocolo (a4-210x297) - (Impresso) BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
008931001 Proposta para concessão de ajuda supletiva - (Impresso). PECA 109 Formulários e impressos ativo
008966004 Quadro de servicos hospitalares - modelo ioesc 76821 - (Impresso).

 
FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

008990001 Receita de óculos - (Impresso). FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
009008001 Receituário hosp. entorpecentes - (Impresso). BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
009008002 RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL - HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS; Formato 14,8

x 21;
Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 63 G; Cor de impressão frente 1
(Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA
CABEÇA
Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação  ENTRE ÓRGÃOS; Logotipo nenhum;
Temporalidade; Peça de processo BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 50; Número de
Vias 2

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

009008004 Receituário de controle especial - diretoria do posto de assistencia medica - DAME - (Impresso) BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
009016006 Recibo de deposito - a/4-004 - (Impresso). BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
009016007 Recibo modelo r/41-009 - (Impresso). BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
009016008 Recibo modelo fdf-005 - (Impresso) BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
009016016 RECIBO; Formato 14,8 x 21; Apresentação do Formato Fechado; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G;

Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação
BLOCO; Acabamento COLA CABEÇA/GRAMPO/PICOTE NA 1º, 2º, 3º VIA; Posição SÓ FRENTE;
Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação  INTERNA; Uso Logotipo BRASÃO; Temporalidade; Peça de
processo BLOCO/FORMULÁRIO  CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 50; Número de Vias
4; Número de Páginas; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de
Impressão verso
0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G; Observação; CAPA EM PAPEL AG 110G. 1ª
VIA OFFSET 75G - 1X0 2ª VIA SUPERBOND AMARELO 50G - 1X0 3ª VIA SUPERBOND ROSA 50G -
1X0 4ª VIA SUPERBOND AZUL 50G - 1X0

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

009040009 Relação de paciente t/1-010 - (Impresso) BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
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009040017 RELAÇÃO DE TELEFONEMAS; Formato 29,7 x 21; Apresentação do Formato Fechado; Tipo de papel

Offset;
Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma);
Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ
FRENTE;
Circulação  INTERNA; Logotipo BRASAO; Temporalidade; Peça de processo BLOCO/FORMULÁRIO
CONTÍNUO
Número de Jogos 100; Número de Vias 1; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0
(Nenhuma);
Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G; Observação; CAPA EM
PAPEL AG 110G

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

009040019 Relação de problemas do recém-nascido - (Impresso) FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
009059008 Relatório de exames solicitados - (Impresso) FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

009059009 Relatório de atendimento diário - (Impresso). FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
009059010 Relatório modelo eeg - (Impresso) FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
009059011 Relatório de medicio 077- (Impresso). FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
009059012 Relatório de tratamento de casos imediatos - (Impresso). FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

009059013 RELATÓRIO DO ELETROCARDIOGRAMA; Formato 26,6 x 21; Apresentação do Formato Fechado; Tipo
de papel
Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso
1Monocromático);
Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA
C/CABEÇA;
Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação INTERNA; Uso Logotipo BRASAO;
BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1; Número de Páginas;
CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0
(Nenhuma);
Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 1150 G

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

009059014 Relatório de operação s/a-020 - (Impresso) BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
009059015 RELATÓRIO DE CIRURGIA; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato  Aberto; Tipo de papel Offset;

Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma);
Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ
FRENTE;
Circulação  INTERNA; Logotipo BRASAO; Temporalidade; Peça de processo; BLOCO/FORMULÁRIO
CONTÍNUO
Número de Jogos 100; Número de Vias 1

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

009059016 Relatório diario atendimento unidade emergência - (Impresso) FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

009059017 RELATÓRIO DE ENFERMAGEM; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel
Offset;
Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático);
Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição CABEÇA COM CABEÇA;

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
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Preenchimento
CABEÇA COM CABEÇA; Circulação  INTERNA; Logotipo NENHUM; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO;

Número de Jogos 100; Número de Vias 1

009059020 Relatório de radiologia/ ses - adp-00850 - (Impresso). BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

009059021 RELATÓRIO; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75
G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação
FOLHA; Acabamento
NENHUM; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação  INTERNA; Logotipo BRASAO

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

009059023 Relatório medico ( c4-229x324) - (Impresso) FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
009059025 Relatório plantão/supervisão/adp-00849 - (Impresso). PECA 109 Formulários e impressos ativo
009075007 Requerimento de medicamentos - (Impresso). FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
009083001 Registro e controle de tratamento fascr-005 - (Impresso). FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
009083004 Registro de emergência s/a-053 - (Impresso). BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
009083009 CADASTRO INDIVIDUAL DE NOTIFICAÇÃO - SINAN; Formato 21 x 15,8; Apresentação do Formato

Aberto; Tipo de papel Autocopiativo; Gramatura 53 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de
impressão verso
0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA DO LADO ESQUERDO C/ SERRILHA; Posição
SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação  INTERNA; Uso Logotipo brasao; Temporalidade;
Peça de processo; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 25; Número
de Vias
2; Número de Páginas; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor
de Impressão verso; 0 (Nenhuma); Tipo do papel Triplex; Gramatura 250 G; Observação;
CAPA DEVERÁ SER IGUAL AO MODELO DO BLOCO DE AUTO DE INFRAÇÃO(PM-SC) ADP-00384

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

009083020 REGISTRO DE OCORRÊNCIA - CENTRO CIRÚRGICO; Formato 31,5 x 22,5; Apresentação do Formato
Fechado;
Tipo de papel Offset; Gramatura 115 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão
verso
1 (Monocromático); Apresentação LIVRO; Acabamento BROCHURA E COSTURA; Posição FRENTE E
VERSO;
Preenchimento FRENTE E VERSO; Circulação  INTERNA; Logotipo BRASAO/LOGOMARCA;
LIVRO/CADERNO;
Número de Páginas 264
.

PECA 109 Formulários e impressos ativo

009083021 REGISTRO DE OCORRÊNCIA - CENTRO OBSTÉTRICO; Formato 31,5 x 22,5; Apresentação do
Formato Fechado; Tipo de papel Offset; Gramatura 90 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático);
Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação LIVRO; Acabamento BROCHURA E
COSTURA; Posição RENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO -
CABEÇA C/CABEÇA; Circulação  INTERNA; Logotipo
BRASAO E LOGOMARCA LIVRO/CADERNO; Número de Páginas 264; CARACTERÍSTICA DA CAPA;
Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Offset;
Gramatura 120 G
Observação; CAPA DURA - GUARDA EM OFF SET 120G.

PECA 109 Formulários e impressos ativo
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009083022 Registro de pacientes/apd-01084 - (Impresso). PECA 109 Formulários e impressos ativo
009083024 Registro de exame de ultrasonografia - (Impresso). BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
009083026 REGISTRO DO RECÉM NASCIDO; Formato 14,8 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel

Offset;
Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma);
Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ
FRENTE; Circulação  INTERNA; Uso Logotipo BRASAO; Temporalidade; Peça de processo
BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1;
Número de Páginas;
CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0
(Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G

PECA 109 Formulários e impressos ativo

009091001 REQUISIÇÃO/RESULTADO DE EXAMES; Formato 21 x 14,8; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de
papel
Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0
(Nenhuma);
Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ
FRENTE;
Circulação  INTERNA; Logotipo NENHUM; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 100;
Número de Vias 1

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

009091002 Requisição de exames de laboratório - (Impresso). FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
009091003 Requisição interna de material fdm-007 - (Impresso). BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
009091005 REQUISIÇÃO DE PSICOTRÓPICO; Formato 11,7 x 14,8; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de

papel Offset;
Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma);
Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ
FRENTE; Circulação INTERNA; Logotipo NENHUM; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de
Jogos 100; Número de Vias 1

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

009091006 RECEITUÁRIO HOSPITALAR - ENTORPECENTES; Formato 11,8 x 10,5; Apresentação do Formato
Aberto;
Tipo de papel Offset; Gramatura 63 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão
verso
0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE;
Preenchimento
SÓ FRENTE; Circulação  INTERNA; Logotipo NENHUM; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de
Jogos
50; Número de Vias 2

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

009091007 Requisição de exames anatomopatológico - (Impresso) BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
009091008 Requisição de sorologia para HIV - (Impresso). BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
009091010 Requisição para seção de meio de cultura - (Impresso). FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
009091013 REQUISIÇÃO DE MATERIAIS; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel

Offset; Gramatura 63 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0
(Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE;
Preenchimento SÓ FRENTE;

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
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Circulação  INTERNA; Logotipo BRASAO; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 50;
Número de Vias 2

009091022 REQUISIÇÃO DE MATERIAL; Formato 22 x 17,6; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset;
Gramatura 63 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma);
Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ
FRENTE; Circulação ENTRE ÓRGÃOS; Logotipo NENHUM; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO;
Número de Jogos 25;
Número de Vias 3

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

009091028 Requisição de saída de materiais - (Impresso). BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
009091029 Requisição para resultado de exames - (Impresso). BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
009091033 Requisição de parecer - (Impresso). FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
009091038 Requisição de exames/adp-01147 - (Impresso). PECA 109 Formulários e impressos ativo
009091043 Requisição diária de mamadeiras-lactário (a4-inv. - 210x297) - (Impresso). FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
009091044 Requisição de exames de laboratório (a4-210 x 297) - (Impresso) BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
009091046 Requisição de exames citopatologico/colo do útero adp-667 - (Impresso) FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

009105001 Resultado de exames imunológicos - (Impresso). BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
009113002 Resultado de exame anatomopatológico - (Impresso). BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
009113003 Resultado de exames urinalise - (Impresso). BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
009121001 Resumo estatístico mensal - fcss - 020 - (Impresso). FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
009121003 Resumo de alta - (Impresso). BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
009148001 Rol de roupa a/5-001 - (Impresso). BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

009156001 Rosto de prontuario - (Impresso). FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
009164002 Rotulo para nutrição parenteraz pediátrica - (Impresso). FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
009164003 Rotulo para nutrição parenteral - (Impresso). FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
009172001 SALA DE PARTO; Formato 26,6 x 21; Apresentação do Formato  Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura

75 G;
Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação
BLOCO
Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento
FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação INTERNA; Logotipo NENHUM;
BLOCO/FORMULÁRIO CONTINUO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

009202002 Solicitação de exame de alto custo - (Impresso). FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
009202004 Solicitação de serviços - (Impresso). BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
009202006 Solicitação para remoção de paciente - (Impresso) FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
009202008 Solicitação de pagamento 0082 - (Impresso) FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
009202009 Solicitação de serviço hemoterapico em 2 vias - ( Impresso). BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
009202010 Solicitação de comparecimento dcss-007 - ( Impresso). BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
009202014 Solicitação de antimicrobianos (s.a) - (Impresso). BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
009202015 Solicitação de comparecimento fcss-007 - (Impresso). BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
009202018 Solicitação medicamentos excepcionais (Impresso). PECA 109 Formulários e impressos ativo
009229001 Tabela de gráfico boys - (Impresso). FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
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009229002 Tabela de gráfico girls - ( Impresso). FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
009261023 Termo  de responsabilidade ajuste prévio - (Impresso). FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
009261024 Termo  de responsabilidade do paciente s/a-039 - (Impresso). BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
009261035 Termo de esclarecimento para usuário da talidomida. FOLHA 109 Formulários e impressos ativo (bloqueado)
009270002 TESTE DO PEZINHO; Formato 11,4 x 16,2; Apresentação do Formato Fechado; Tipo de papel Offset;

Gramatura
90 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação
ENVELOPE; Acabamento COLA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação
INTERNA;
Logotipo LOGOTIPO E LOGOMARCA

ENVELOPE 109 Formulários e impressos ativo

009350002 Cuidados da enfermagem - (Impresso). BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
009369001 ALOJAMENTO CONJUNTO - O QUE A MULHER PRECISA SABER; Formato-29,7 x 21; Apresentação

do Formato-Aberto; Tipo de papel-Couchê Brilho; Gramatura-115 G; Cor de impressão frente-4 (Colorido);
Cor de impressão verso-4 (Colorido); Apresentação-FOLDER; Acabamento-DUAS DOBRAS;
Posição-FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento-FRENTE/VERSO - CABEÇA
C/CABEÇA; Circulação- EXTERNA ; Logotipo-BRASÃO

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

009369002 COMO TIRAR O LEITE DO PEITO; Formato 21 x 29,7, Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel
Couchê Brilho; Gramatura 115 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de impressão verso 4
Colorido); Apresentação FOLDER; Acabamento TREIS DOBRAS DO MESMO TAMANHO; Posição
FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA;
Circulação  EXTERNA; Logotipo
Logotipo e logomarca

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

009369003 Folders/cartaz programa saude do adolescente - (Impresso). FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
009369008 Folder/cartaz eventos em geral FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
009369035 Impresso/folders/cartaz - doenças sexualmente transmissíveis/DST PECA 109 Formulários e impressos ativo
009369040 Impresso folders - tuberculose e AIDS PECA 109 Formulários e impressos ativo

009369043 ETIQUETA ADESIVA - INTERDITADO - MEDIDA CAUTELAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA; Formato 36,5 x
21;
Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Adesivo Brilho; Gramatura 180 G; Cor de impressão
frente
4 (Colorido); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação ADESIVO; Acabamento NENHUM;
Posição
SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação  EXTERNA

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

009369060 Cartaz-Manejo do paciente com diarreia PECA 109 Formulários e impressos ativo
009369070 Folder  "O natural e ter normal". - (Impresso) PECA 109 Formulários e impressos ativo
009369081 Impresso folders - corpo clinico. PECA 100 Impressos ativo
009369085 ORIENTAÇÕES E CUIDADOS NECESSÁRIOS COM O BEBÊ E SERVIÇOS PRESTADOS; Formato

29,7 x 21;
Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Couchê Brilho; Gramatura 115 G; Cor de impressão
frente
4 (Colorido); Cor de impressão verso 4 (Colorido); Apresentação FOLDER;  Acabamento DUAS DOBRAS
Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA
C/CABEÇA;
Circulação  EXTERNA; Uso Logotipo BRASAO.

PECA 109 Formulários e impressos ativo
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009369093 SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMENTO MATERNO; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato

Aberto; Tipo de papel Couchê Brilho; Gramatura 115 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de
impressão verso 4 (Colorido); Apresentação FOLDER; Acabamento DUAS DOBRAS; Posição
FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA;
Circulação  EXTERNA

PECA 109 Formulários e impressos ativo

009369094 SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMENTO MATERNO - ÔNIBUS; Formato 29,7 x 42; Apresentação do
Formato Aberto;
Tipo de papel Offset; Gramatura 120 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de impressão verso 0
(Nenhuma); Apresentação CARTAZ; Acabamento NENHUM; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ
FRENTE;
Circulação  EXTERNA; Uso Logotipo LOGOTIPO

PECA 109 Formulários e impressos ativo

009369095 CODIGO GENERICO 936-9
DESCRIÇÃO: CARTAZ POSTO DE VACINACAO - ADP 01917

PECA 109 Formulários e impressos ativo

009369109 Impresso folder 21 X 29,7 cm, 4 cores em couche brilho imp. comercial 150G, CTP prova de impressão
digitação inclusa, dobra

PECA 109 Formulários e impressos ativo

009369110 Hanseníase - vamos todos combater esta doença, ADP02300, Couche - Impresso PECA 109 Formulários e impressos ativo
009369111 Impresso folders/cartaz -  Folder "hepatites virais - uma dst silenciosa" adp - 02283 PECA 109 Formulários e impressos ativo

009369113 ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL; Formato 14,8 x 21; Apresentação do Formato; Fechado Tipo de papel;
Couchê Brilho
Gramatura 150 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de impressão verso 4 (Colorido);
Apresentação
FOLDER; AcabamentoDOBRADO NO MEIO; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA ;
Preenchimento
FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação EXTERNA ; Uso Logotipo; Logomarca

PECA 109 Formulários e impressos ativo

009369114 Os dez passos da alimentação saudável para crianças menores de dois anos - folheto. PECA 109 Formulários e impressos ativo
009369115 Os dez passos da alimentação saudável para adolescentes - folheto PECA 109 Formulários e impressos ativo
009369116 ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - REGIÃO METROPOLITANA DE FPOLIS; Formato

24 x 12;
Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Couchê Brilho; Gramatura 150 G; Cor de impressão
frente
4 (Colorido); Cor de impressão verso 4 (Colorido);  Apresentação FOLDER; Acabamento UMA DOBRA;
Posição
FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA;
Circulação
 EXTERNA; Uso Logotipo LOGOMARCA /LOGOTIPO

PECA 109 Formulários e impressos ativo

009369117 Folder - mulher, sexualidade e responsabilidade - adp-02285 PECA 109 Formulários e impressos ativo
009369118 Impresso folders/cartaz. Ostomizados. PECA 109 Formulários e impressos ativo
009369119 Impresso folders/cartaz. Auditivo orientação. PECA 109 Formulários e impressos ativo
009369120 Impresso folders/cartaz. Auditivo informativo. PECA 109 Formulários e impressos ativo
009369121 Impresso folder/cartaz publicitário peca 109 Formulários e impressos ativo
009369125 Folder educativo sobre Raiva. PECA 109 Formulários e impressos ativo
009369126 Impressão Cartaz manejo MDDA ADP 01251 PECA 109 Formulários e impressos ativo
009369127 Cartazes Dia mundial de luta contra as hepatites virais PECA 109 Formulários e impressos ativo
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009369128 Folder dia mundial de luta contra as hepatites virais. PECA 109 Formulários e impressos ativo
009369129 Folder do Serviço de Reabilitação Intelectual e Transtorno do Espectro do Autismo PECA 109 Formulários e impressos ativo
009369131 Folder educativo febre amarela PECA 109 Formulários e impressos ativo
009369132 Folder educativo sobre Leishmaniose PECA 109 Formulários e impressos ativo
009369133 Fluxograma de dengue e chikungunya PECA 109 Formulários e impressos ativo
009369134 Folder sobre tétano neonatal PECA 109 Formulários e impressos ativo
009369135 Folder dia mundial de combate ao fumo PECA 109 Formulários e impressos ativo
009369136 Cartaz para HPV PECA 109 Formulários e impressos ativo
009369137 Cartaz dia mundial de combate ao fumo. PECA 109 Formulários e impressos ativo
009369138 Calendário de vacinação para a rede pública. PECA 109 Formulários e impressos ativo
009369139 Folder/cartaz Perinatologia PECA 109 Formulários e impressos ativo
009407002 Agulha descartável hipodérmica, calibre 13 x 4.5, com dispositivo (segurança) haste de aço inoxidável

com ponta em bisel trifacetado, siliconizada, canhão plástico em cor universal. Conector padrão adaptável
a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica,
papel grau cirúrgico. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Conforme NR32.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407003 Agulha descartável hipodérmica, com dispositivo de segurança, calibre  20 x 5,5 mm haste de aço
inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconizada, com capa protetora, canhão plástico translúcido
em cor universal, com adaptação universal e encaixe seguro, adaptável a seringas e outros dispositivos,
estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente
dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no
MS. Conforme NR 32 e conforme  legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407004 Agulha descartável hipodérmica, calibre 25 x 6, com dispositivo (segurança) haste de aço inoxidável com
ponta em bisel trifacetado, siliconizada, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a
seringas e outros dispositivos, protetor plástico, estéril, embalagem unitária, com abertura asseptica,
papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número de lote registro no MS. Conforme nr 32.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407005 Agulha descartável hipodérmica, com dispositivo de segurança, calibre 25X 7 haste de aço inoxidável com
ponta em bisel trifacetado, siliconizada, com capa protetora, canhão plástico translúcido em cor universal,
com adaptação universal e encaixe seguro, adaptável a seringas e outros dispositivos, estéril, embalagem
unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de
identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.
Conforme NR 32 e conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407006 Agulha descartável hipodérmica, com dispositivo de segurança, calibre 25X 8 haste de aço inoxidável com
ponta em bisel trifacetado, siliconizada, com capa protetora, canhão plástico translúcido em cor universal,
com adaptação universal e encaixe seguro, adaptável a seringas e outros dispositivos, estéril, embalagem
unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de
identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.
Conforme NR 32 e conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407007 Agulha descartável hipodérmica, calibre 30 x 8, com dispositivo (segurança), haste de aço inoxidável com
ponta em bisel trifacetado, siliconizada, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a
seringas e outros dispositivos, protetor plástico, estéril embalagem unitária, com abertura asséptica, papel
grau cirúrgico. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização,
data de validade, número do lote, registro no MS. Conforme NR32.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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Sem requisição desde 11/2013.

009407008 Agulha descartável hipodérmica, calibre 30 x 7, com dispositivo(segurança), haste de aço inoxidável com
ponta em bisel trifacetado, siliconizada, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a
seringas e outros dispositivos, protetor plástico, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica,
papel grau cirúrgico. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Conforme NR32.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407009 Agulha descartável hipodérmica, calibre 40 x 7,com dispositivo (segurança) haste de aço inoxidável com
ponta e bisel / trifacetado, siliconizada canhão plástico em cor universal. Conector padrão adaptável a
seringas e outros dispositivos protetor plástico, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel
grau cirúrgico. Devera constar externamente dados de identificação, procedência tipo de esterilização,
data de validade, numero do lote registro no MS. Conforme NR32

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407010 Agulha descartável hipodérmica, com dispositivo de segurança, calibre 40X 12 haste de aço inoxidável
com ponta em bisel trifacetado, siliconizada, com capa protetora, canhão plástico translúcido em cor
universal, com adaptação slip e luer luck e encaixe seguro, adaptável a seringas e outros dispositivos,
estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente
dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no
MS. Conforme NR 32 e conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407011 Agulha descartável hipodérmica, com dispositivo de segurança, calibre 40X 08haste de aço inoxidável
com ponta em bisel trifacetado, siliconizada, com capa protetora, canhão plástico translúcido em cor
universal, com adaptação slip e luer luck e encaixe seguro, adaptável a seringas e outros dispositivos,
estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente
dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no
MS. Conforme NR 32 e conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407015 Agulha descartável para anestesia epidural, com mandril, Weiss (tuohy c/ aletas), adaptação luer, calibre
90 X 12 (18 G 3" 1/2),  embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407016 Agulha descartável para anestesia epidural, com mandril, Weiss (Tuohy com aletas), adaptação Luer,
calibre 90 X 14 (17G 3" 1/2), embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá
constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número
do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407017 Agulha descartável para anestesia epidural, com mandril, Weiss (Tuohy com aletas), adaptação LUER,
calibre 50 X 9 (20 G 2"), embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407018 Agulha  descartável  longa para raquianestesia, tipo quincke, calibre 80 X 8 (21G 3 1/4"), estéril, com
mandril, adaptação luer, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá
constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número
do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407019 Agulha descartável longa para raquianestesia, tipo quincke, calibre 90 X 3 (29 G 3" 1/2), estéril, com
mandril, adaptação luer, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá
constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número
do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407021 Agulha  descartável  longa para  raquianestesia, tipo quincke, calibre 90 X 4,5  (26 G 3 1/2"),  estéril,
embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.

009407022 Agulha  descartável longa para raquianestesia, tipo quincke, calibre 90 X 5 (25 G 3 1/2"), estéril, com
mandril, adaptação luer, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá
constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número
do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407023 Agulha  descartável  longa p/ raquianestesia, tipo Quincke, calibre 90 X 7 (22 G 3 1/2"), estéril, com
mandril, adaptação Luer, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá
constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número
do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407024 agulha  descartável longa para raquianestesia, tipo QUINCKE, calibre 100 X 9 (20 G 4"), estéril, com
mandril, adaptação LUER, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá
constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número
do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009407025 Agulha descartável longa para raquianestesia, calibre 80 X 5 (25 G X 3), estéril, com mandril, adaptação
LUER, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente
dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no
MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407026 Agulha  descartável  longa para raquianestesia, calibre  90 X 4 (27G 3 1/2"), estéril, com mandril,
adaptação  LUER, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407027 Agulha descartável longa para raquianestesia, calibre  90 X 5 (25 G 3 1/2"),ponta de lápis, estéril, com
mandril, adaptação  LUER, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá
constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número
do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407030 Agulha descartável para anestesia de  plexo  braquial e bloqueios  nervosos, calibre 0,70 x 50mm (22g x
2"), com bisel a 45 graus (click) e tubo extensor, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau
cirúrgico, devera constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de
validade, numero do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407032 Agulha para cateter implantável, com bisel huber, com dispositivo (segurança) curva 90 graus,
descartável, estéril,calibre G-20 x 25 mm. Com dispositivo para fixação(abas, placas, borboleta, disco),
deverá atender o item 1.1 do anexo III da NR 32 embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau
cirúrgico.Deverá constar externamente dados de identificação procedência, tipo de esterilização, data de
validade, numero do lote, registro no MS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407033 Agulha para cateter implantável, bisel huber, descartável, estéril, curva 90 graus, calibre G 22 x 15 a
19mm, embalagem unitária, com dispositivo para fixação (abas, placas, borboleta, disco) deverá atender
o item 1.1 do anexo III da NR 32 (dispositivo de segurança). Com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,
deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data  validade,
número do lote, registro no MS. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407034 Agulha para cateter implantável, bisel huber, descartável, estéril, curva 90 graus, calibre G 22 x 25mm,
com dispositivo para fixação (abas, placas,borboleta,disco),deverá atender o item 1.1 do anexo III da NR
32 (dispositivo de segurança) unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote,
registro no MS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407035 Agulha para cateter implantável, bisel huber, reta, descartável, estéril, calibre g 20 x 32 a 38mm,
embalagem unitária, com dispositivo para fixação(abas, placas, borboleta, disco) deverá atender o item

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 231 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
1,1 do anexo III da nr 32 (dispositivo de segurança) embalagem unitária,com abertura asséptica,
papel/grau cirúrgico, devera constar externamente dados de identificação, procedência,tipo de
esterilização, data de validade numero do lote, registro no MS.

009407037 Agulha para biópsia de medula, descartável, calibre 11G x 10 cm, estéril, descartável, embalagem
unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de
identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407038 Agulha odontológica, com dispositivo de (segurança) carpule descartável, calibre 30 g, estéril, embalagem
unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico. Deverá constar ex ternamente dados de
identificação, procedência, tipo de esterilização data de validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407039 Agulha raqui para punção lombar neonatal e pediátrica, 25 G X 1" (0.5 X 2.54), descartável, estéril,
embalagem unitária, com dispositivo para fixação (abas, placas, borboleta, disco), com abertura
asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407040 Agulha raqui para punção lombar neonatal e pediátrica 25 G X 2" (0.5 X 5.1), descartável, estéril,
embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de
identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407041 Agulha para Fistula arterio-venosa, com dispositivo (segurança) siliconizada, bisel trifacetado, pinça corta
- fluxo. Conector Luer, calibre 16 g, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau
cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência. Tipo de esterilização, data de
validade, número do lote, registro no MS. Conforme legislação vigente

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407042 Agulha descartável spinal 22g x 2 1/2,estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica,
papel grau cirúrgico, deverá constar externamente, dados de identificação, procedência, tipo esterilização,
data de validade, número de lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407043 Agulha descartável para esclerose de varizes esofágicas com diâmetro de 2,5 mm, para endoscópio com
canal 2,8 mm. O comprimento  pode ser curto ou longo, estéril, Embalagem unitária, com abertura
asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407047 Agulha descartável, hipodérmica, bisel trifacetado, siliconizada, calibre 13 x 3,8, estéril, embalagem
unitária,papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, deverá constar externamente dados de
identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no ms.

Sem requisição desde 06/2011.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009407049 Agulha aspirativa tipo chiba, para biópsia citológica, drenagens de abcessos de uso geral, marcação
centimetrada e ponta ecogenica e que possa ser adaptada a seringa de bico universal, calibre 18 G x 10
cm, estéril, descartável, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407056 Agulha semi-automática, tipo CORE, para biópsia histológica, provida de gaveta ( ranhura ) para coleta da
amostra de fragmentos, ponta ecogênica, marcação centimetrada, 20 G x 9 a 10 cm, estéril, descartável,
embalagem unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, deverá constar externamente dados de
identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407057 Agulha semi-automática, tipo CORE, para biópsia histológica, provida de gaveta ( ranhura ) para coleta da
amostra de fragmentos, ponta ecogênica, marcação centimetrada, 14G x 9 a 10 cm  estéril, descartável,
embalagem unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, deverá constar externamente dados de
identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407060 Agulha para acupuntura 0,25 X 30 mm, descartável, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.

cirurgia (66)

009407061 Agulha para acupuntura 0,25 X 40 mm, descartável, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica,
papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407062 Agulha para acupuntura 0,30 X 40 mm, descartável, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica,
papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407067 Agulha para localização de nódulo mamário com as seguintes especificações: agulha com marcação
centrimetrada, ecogênica, radiopaca,  um terminal translúcido que permita a visualização, guia em aço
inoxidável semi-rígido, protetor de agulha fechado,  tamanho 20 G X 9 a 10 cm, estéril, descartável,
embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de
identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407072 Agulha para biopsia de medula, descartável, calibre 8g x10cm, estéril, descartável, embalagem unitária,
com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, devera constar externamente dados de identificação do
produto, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407074 Agulha para biópsia renal 16g, com 20cm de comprimento, com  gaveta de amostra 19mm, compatível
com a pistola Promag Ultra, marcação de profundidade da agulha em centímetros, ponta ecogênica para
melhor visualização pela ultrassonografia, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura
asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação do produto,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407079 Agulha semi-automatica, tipo core, par biopsia histologica, provida de gaveta (ranhura) para coleta de
fragmentos, ponta ecogênica, marcação centimetrada, 16gx9 a 10cm, estéril, descartável, embalagem
unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, deverá constar externamente dados de
identificação,procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407080 Agulha semi-automática, tipo core, par biopsia histológica, provida de gaveta (ranhura) para coleta de
fragmentos, ponta ecogênica, marcação centimetrada, 16gx13a 16cm, estéril, descartável, embalagem
unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, deverá constar externamente dados de
identificação,procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no MS.         

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407082 Agulha semi-automática, tipo core, par biopsia histológica, provida de gaveta (ranhura) para coleta de
fragmentos, ponta ecogênica, marcação centimetrada, 18gx13a 16cm, estéril, descartável, embalagem
unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, deverá constar externamente dados de
identificação,procedência, tipo de esterilização, data de  validade, número de lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407083 Agulha semi-automática, tipo core, par biópsia histológica, provida de gaveta (ranhura) para coleta de
fragmentos, ponta ecogênica, marcação centimetrada, 18gx18a 20cm, estéril, descartável, embalagem
unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, deverá constar externamente dados de
identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407084 Agulha semi-automática, tipo core, par biópsia histológica, provida de gaveta (ranhura) para coleta de
fragmentos, ponta ecogênica, marcação centimetrada, 20gx13a 16cm, estéril, descartável, embalagem
unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, deverá constar externamente dados de
identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407085 Agulha semi-automática, tipo core, par biopsia histológica, provida de gaveta (ranhura) para coleta de
fragmentos, ponta ecogênica, marcação centimetrada, 20gx18a 20cm, estéril, descartável, embalagem
unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, deverá constar externamente dados de
identificação,procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407086 Agulha introdutora combinada com agulha trocar e que funcione como agulha coaxial, permita múltiplos PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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acessos, ponta ecogênicas, marcação centimetrada, e que possa ser adaptada a seringa de bico,
universal, calibre de 19gx3 a 5 cm, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica,
papel grau cirúrgico, devera constar externamente, dados de identificação, procedência, tipo esterilização,
data de validade, número de lote, registro no MS.

cirurgia (66)

009407087 Agulha introdutora combinada com agulha trocar e que funcione como agulha coaxial, permita múltiplos
acessos, ponta ecogênicas, marcação centimetrada, e que possa ser adaptada a seringa de bico,
universal, calibre de 19g x 9a 12cm, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica,
papel grau cirúrgico, deverá constar externamente, dados de identificação, procedência, tipo esterilização,
data de validade, número de lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407088 Agulha introdutora combinada com agulha trocar e que funcione como agulha coaxial, permita múltiplos
acessos, ponta ecogênicas, marcação centimetrada, e que possa ser adaptada a seringa de bico,
universal, calibre de 19gx14 a 16cm, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica,
papel grau cirúrgico, devera constar externamente, dados de identificação, procedência, tipo esterilização,
data de validade, número de lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407089 Agulha aspirativa tipo chiba, para biopsia citologica, drenagem de abscesso de uso geral, marcação
centrimetrada e ponta ecogênica que possa a ser adaptada a seringa de bico universal, 20 a 22x14 a
16cm, estéril, descartável,embalagem unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, deverá
constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número
de lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407090 Agulha introdutora combinada com agulha trocar e que funcione como agulha coaxial, permita multiplos
acessos, ponta ecogênicas, marcação centimetrada, e que possa ser adaptada a seringa de bico,
universal, calibre  15gx3 a 6cm estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel
grau cirúrgico, devera constar externamente, dados de identificação, procedência, tipo esterilização, data
de validade, número de lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407091 Agulha introdutora combinada com agulha trocar e que funcione como agulha coaxial, permita múltiplos
acessos, ponta ecogênicas, marcação centimetrada, e que possa ser adaptada a seringa de bico,
universal, calibre  15g x 9 a13cm, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel
grau cirúrgico, deverá constar externamente, dados de identificação, procedência, tipo esterilização, data
de validade, número de lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407092 Agulha introdutora combinada com agulha trocar e que funcione como agulha coaxial, permita multiplos
acessos, ponta ecogênicas, marcação centimetrada, e que possa ser adaptada a seringa de bico,
universal, calibre 15g x 14a16cm, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel
grau cirúrgico, deverá constar externamente, dados de identificação, procedência, tipo esterilização, data
de validade, número de lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407093 Agulha introdutora combinada com agulha trocar e que funcione como agulha coaxial, permita múltiplos
acessos, ponta ecogênicas, marcação centimetrada, e que possa ser adaptada a seringa de bico,
universal, calibre 17g x 09a13cm estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel
grau cirúrgico, deverá constar externamente, dados de identificação, procedência, tipo esterilização, data
de validade, número de lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407095 Agulha com disparo automático, tipo core, par biópsia histológica, provida de gaveta (ranhura) para coleta
de fragmentos, ponta ecogênica, marcação centimetrada, 14gx09 a 10cm estéril, descartável, embalagem
unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, deverá constar externamente dados de
identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no MS. Para
realização de biópsia mamária.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407096 Agulha automática, tipo core, para biópsia histológica, provida de gaveta (ranhura) para coleta de
fragmentos, ponta ecogênica, marcação centimetrada, 18 g x 18 a 25 cm, estéril, descartável, embalagem

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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unitária, papel grau cirúrgico, com  abertura asséptica, deverá constar externamente dados de
identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no MS. Para
realização de biópsia prostática.

009407102 Agulha para puncao de medula ossea, trans-cutanea, aco inox, descartavel, com mandril, adaptacao luer,
calibre 18g (1,2 x25mm), embalagem com identificacao do produto, marca, lote de fabricacao,
procedencia e registro no MS.

Sem requisição desde 08/2013.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009407104 Agulha semi-automática, tipo core, para biópsia histológica, provida de gaveta (ranhura) para coleta de
fragmentos, ponta ecogênica, marcação centimetrada, 18g x 9 a 10cm, estéril, descartável, embalagem
unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, deverá constar externamente dados de
identificação, procedência tipo de esterilização, data de validade, número de lote registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407105 Agulha introdutora combinada com agulha trocar e que funcione como agulha co-axial, permitindo
múltiplos acessos, ponta ecogênica, marcação centimetrada e que possa ser adaptada a seringa bico
universal, calibre 17g x 3 a 6cm, embalagem unitária, papel grau cirurgico, com abertura asséptica,
deverá constar externamente dados de identificação, procedência tipo de esterilização, data de validade,
número de lote resgistro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407107 Agulha descartável para raquianestesia, tipo quincke,calibre 25g x 4 3/4'' (0,53x120mm), bisel trifacetado,
estéril, com mandril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização,data de validade, número do lote,
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407109 Agulha de chiba, de 20 a 25cm, composta de duas peças, sendo agulha e mandril, para realização de
anestesia regional para biópsia de próstata que possa ser adaptada a seringa 20ml de bico universal ou
luer lock (rosca), descartável ou permanente, se descartável, estéril, papel grau cirúrgico, embalagem
unitária,com abertura, devera constar  externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, numero de lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009407112 Agulha para punção transeptal tipo Brockenbrough composta de aço inoxidável, de 18g e comprimento de
71cm, tipo brk-1,torneira de duas vias em sua região proximal. Guia que acompanha a agulha. Estéril,
descartável, embalagem unitária com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, devera constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote,
registro no MS. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407113 Agulha de punção 18 g x 7cm, composta de aço inoxidável, estéril, descartável, embalagem unitária, com
abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde.
Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407114 Agulha descartável, hipodérmica, calibre 13,3mm; com dispositivo (segurança) haste de aço inoxidável
com ponta em bisel trifacetado siliconizado. Canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável
a seringa e outros dispositivos protetor plástico, estéril, embalagem unitária com abertura asséptica, papel
graus cirúrgico, devera constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização,
data de validade, nº do lote, registro no MS. Conforme nr 32.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407115 Agulha descartável longa para raquianestesia tipo quincke, estéril, com mandril, calibre nº 20g 3 1/2,
comprimento aproximado entre 150 a 180mm. Adaptação luer, embalagem unitária, com abertura
asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407116 Agulha descartável longa para raquianestesia tipo quincke, estéril, com mandril, calibre nº 22g 3 1/2,
comprimento aproximado entre 150 e 180mm. Adaptação luer, embalagem unitária com abertura

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.

009407120 KIT AGULHA PARA NERVO TRIGÊMEO COM BALÃO PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407121 Agulha descartável hipodérmica, calibre 25x12, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado,
siliconizada, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos,
protetor plástico, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407122 Agulha descartável 0,45 x 13 com dispositivo (segurança) com registro no MS, conforme rn 32 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407123 Agulha descartável 1,2 x 40 com dispositivo (segurança) com registro no MS, conforme nr 32. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407126 Agulha descartável hipodérmica,  calibre 25 x 12 haste de aço inoxidável, para aspiração, siliconizada,
com capa protetora, canhão plástico translúcido em cor universal, com adaptação universal e encaixe
seguro, adaptável a seringas e outros dispositivos, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica,
papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Conforme NR 32 e conforme legislação
vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407129 Agulha para biópsia de medula óssea, ponta duplo diamante e conexão luer lock universal. Composta de
05 partes: cânula com empunhadura ergonômica, cânula de extração, mandril de acesso com ponta duplo
diamante, mandril extrator e dispositivo de descarte de segurança. Tamanho 08ga x 15,2cm. Descartável,
embalagem com abertura asséptica trazendo externamente dados de fabricação, esterilização,
procedência e registro no ms.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407130 Agulha para aspirado de medula óssea com pontas combinadas e conexão luer lock universal. Composta
de 04 partes: cânula com empunhadura ajustável e removível para ajuste 15ga x 10, 1 cm. Descartável,
embalagem com abertura asséptica trazendo externamente dados de fabricação, esterilização,
procedência e registro no ms.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407134 Agulhas descartáveis 25 x6,0 com dispositivo (segurança) com registro no MS, conforme nr 32. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407137 Agulha de biópsia de medula, descartavel. calibre 13g x 10cm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407154 Agulhas descartáveis 40x6 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407159 Agulha descartável longa para raquianestesia., estéril, com mandril, ponta tipo Quincke que proporciona
velocidade no retorno do líquido, calibre 20G x 6", comprimento entre 150 e 180 mm, adaptação luer, sem
imperfeições ou rebarbas; embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá
constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número
de lote e registro na ANVISA.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407168 Dispositivo descartável para transferência e drenagem de soluções contidas em sistemas fechados.
Mantendo suas condições de esterilidade e estanqueidade, com uma ponta perfurante e outra não
perfurante ambas com protetor,adaptável em envases de sistemas fechados de infusão, embalado
individualmente,esterilizado a oxido de etileno, estéril, papel grau cirúrgico, embalagem unitária, com
abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número
de lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407169 Agulha de esclerose gástrica para uso com hisacryl, cateter em teflon com ponta afilada, diâmetro 2,3 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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mm, comprimento 4,0mm. cirurgia (66)

009407170 Agulha de esclerose gástrica, duplo lúmen para uso com fibrina, cateter em teflon com ponta afilada,
diâmetro 2,6mm, comprimento 6,0 mm.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407171 Agulha descartável hipodérmica, calibre 20 x 5,5 haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado,
siliconizada canhão plástico em cor universal. Conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos
protetor plástico, estéril embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico. Deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote
e registro no MS.

Material exclusivo DIVE.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407174 Agulha descartável hipodérmica, calibre 25x6, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado,
siliconizada, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos,
protetor plástico, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote
e registro no MS.

Material exclusivo DIVE.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407175 Agulha descartável hipodérmica, calibre 40x8, com dispositivo de segurança, haste de aço inoxidável com
ponta em bisel trifacetado, siliconizada, canção plástico em cor universal, conector padrão adaptável a
seringas e outros dispositivos, protetor plástico, estéril embalagem unitária, com abertura asséptica, papel
grau cirúrgico. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização,
data de validade, numero do lote, registro no MS. Conforme NR32
***UTILIZAR 9407011***

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009407176 Agulha para esclerose 200mmx1,0mm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407177 Agulha para esclerose 200mx2,0mm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009407183 Introdutor 22g e 24 mm de comprimento, e estilete hidrofílico para cateter venoso central de inserção
periférica (picc) 1.9fr / um lúmen (de 23 g/0,30mm de luz interna, para uso neonatal), apresentado em
embalagem individual, radiopaco, estéril, de uso único; embalagem individual, papel grau cirúrgico, com
abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

Para analisar descritivo e necessidade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009415017 agulha para biópsia óssea, tipo ROSENTHAL, trans-cutânea, aço inóx, reusável, com mandril, adaptação
LUER, calibre 18 G ( 1,2 x 25 mm ), embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação,
procedência e registro no MS

Sem requisição desde 03/2012.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009415018 Agulha para biópsia óssea, tipo Rosenthal, transcutânea, aço inóx, reusável, com mandril, adaptação luer,
calibre 16 G ( 1,6 x 35 mm ), embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação,
procedência e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009415019 agulha para punção de medula óssea, trans-cutânea,  aço inox., reusável, com mandril, adaptação LUER,
calibre  18 G ( 1,2 X 25 mm)., embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação,
procedência e registro no MS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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Sem requisição desde 06/2013.

009415020 agulha para biópsia de tumores mamários ( histológica ), com corte automático, provida de gaveta
(ranhura) para coleta da amostra de fragmentos, ponta ecogênica, marcação centimetrada, medindo: 14G
X 8 a 10 cm, que possa ser utilizado em conjunto com agulhas co-axiais e com sistema de encaixe para o
instrumento automático de biópsia, compatível com a pistola PRO-MAG BIOPSY SYSTEM 1.2 da marca
MANAN MEDICAL PRODUCTS; estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel
grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização,
data de validade, número do lote, registro no MS.

Sem requisição desde 05/2011.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009415021 Agulha para biópsia de tumores mamários ( histológica ), com corte automático, provida de gaveta
(ranhura) para coleta da amostra de fragmentos, ponta ecogênica, marcação centimetrada, medindo: 14G
X 12 cm, que possa ser utilizado em conjunto com agulhas co-axiais e com sistema de encaixe para o
instrumento automático de biópsia; estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica,
papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. A empresa vencedora deverá fornecer em
comodato o equipamento (pistola) para utilização da agulha. Comprar em lote com 009415133.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009415025 Agulhas para anestesia e bloqueio de plexo para uso com aparelho de neuroestimulação, com 50mm,
22x2g, bisel com corte 30º "atraumatica",tubo da injeção com conexão luer-lok agulha completamente
revestida e isolada eletricamente com capa de teflon, estéril,embalagem unitária, com abertura asséptica,
papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009415026 agulha para anestesia e bloqueio de plexo para uso com aparelho de neuroestimulação, com 100mm,
21x4g bisel com corte a 30º, "atraumática", tubo da injeção com conexão luer lock.agulha completamente
revestida e isolada eletricamente  com capa de teflon, estéril, embalagem unitária, com abertura
asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, validade, número de lote, registro no ms.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009415045 Agulha para sutura cirúrgica,em aço inóx, resistente a esterilização, 3/8 círculo, ponta triangular, fundo
falso, número - 8;(corresponde a B-8), embalagem com identificação do produto, marca, lote de
fabricação, procedência e registro no MS. (Peça = 1 agulha)

Material sem requisição desde 08/2013.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009415046 Agulha para sutura cirúrgica, em aço inóx, resistente a esterilização, 3/8 círculo, ponta triangular, fundo
falso, número - 9; (corresponde a B-9), embalagem com identificação do produto, marca, lote de
fabricação, procedência e registro no MS. (peça = 1 agulha).

Material em desuso.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009415047 Agulha para sutura cirúrgica,em aço inóx, resistente a esterilização, 3/8 círculo, ponta triangular, fundo
falso,  número - 10;(corresponde a B-10), embalagem com identificação do produto, marca, lote de
fabricação, procedência e registro no MS. (peça = 1 agulha)

Material em desuso.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009415055 agulha para sutura cirúrgica,em aço inóx, resistente a esterilização, 1/2 círculo, ponta redonda, fundo
falso,  número - 5;(corresponde a G/GR-5), embalagem com identificação do produto, marca, lote de
fabricação, procedência e registro no MS. (peça = 1 agulha)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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Material em desuso.

009415056 agulha para sutura cirúrgica,em aço inóx, resistente a esterilização, 1/2 círculo, ponta redonda, fundo
falso,   número -6;(corresponde a G/GR-6), embalagem com identificação do produto, marca, lote de
fabricação, procedência e registro no MS. (peça = 1 agulha)

Sem requisição desde 01/2012.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009415057 agulha para sutura cirúrgica,em aço inóx, resistente a esterilização, 1/2 círculo, ponta redonda, fundo
falso, número - 7;(corresponde a G/GR-7), embalagem com identificação do produto, marca, lote de
fabricação, procedência e registro no MS. (peça = 1 agulha)

Sem requisição desde 01/2012.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009415058 Agulha para sutura cirúrgica, em aço inóx, resistente a esterilização, 1/2 círculo, ponta redonda, fundo
falso,  número - 8; (corresponde a G/GR-8), embalagem com identificação do produto, marca, lote de
fabricação, procedência e registro no MS. (peça = 1 agulha).

Material em desuso.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009415059 Agulha para sutura cirúrgica,em aço inóx, resistente a esterilização, 1/2 círculo, ponta redonda, fundo
falso,  número - 9; (corresponde a G/GR-9), embalagem com identificação do produto, marca, lote de
fabricação, procedência e registro no MS. (peça = 1 agulha).

Material em desuso.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009415060 Agulha para sutura cirúrgica, em aço inóx, resistente a esterilização, 1/2 círculo, ponta redonda, fundo
falso,   número -10; (corresponde a G/GR-10), embalagem com identificação do produto, marca, lote de
fabricação, procedência e registro no MS. (peça = 1 agulha).

Material em desuso.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009415061 Agulha para sutura cirúrgica,em aço inóx, resistente a esterilização, 1/2 círculo, ponta redonda, fundo
falso, número - 11; (corresponde a G/GR-11), embalagem com identificação do produto, marca, lote de
fabricação, procedência e registro no MS. (peça = 1 agulha).

Material em desuso.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009415064 Agulha para sutura cirúrgica,em aço inóx, resistente a esterilização, 1/2 círculo, ponta redonda, fundo
falso, número -14; (corresponde a G/GR-14), embalagem com identificação do produto, marca, lote de
fabricação, procedência e registro no MS. (peça = 1 agulha).

Material em desuso.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009415065 Agulha para sutura cirúrgica,em aço inóx, resistente a esterilização, 1/2 círculo, ponta redonda, fundo
falso, número - 15;(corresponde a G/GR-15), embalagem com identificação do produto, marca, lote de
fabricação, procedência e registro no MS. (peça = 1 agulha)

Material em desuso.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009415077 Agulha de injeção (esclerose) descartável de 23gx4mm, comprimento de 165cm para canal de biópsia de
2,8mm

Sem requisição desde 05/2013.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009415117 Agulha para biópsia hepática pelo método Menghini, para obtenção de amostra de fragmentos PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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histológicos com parede fina, bisel curto, acompanhada do kit: mandril, agulha de aspiração, seringa de
10 ml e bisturi, calibre 16 G x 9 cm, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica,
papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.

cirurgia (66)

009415118 Agulha para biópsia hepática pelo método Menghini, para obtenção de amostra de fragmentos
histológicos com parede fina, bisel curto, acompanhada do kit : mandril, agulha de aspiração, seringa de
10 ml e bisturi, calibre 18 G x 9 cm, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica,
papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009415119 Agulha intra-ossea, tamanho 18 x 30, com acesso alternativo em emergencia  pediatrica permitindo a
administracao de drogas e fluidos, com dois furos laterais, 45 graus no distal da agulha, corte sextavado e
hidrogilica tipo hd, com suporte de apoio de  borracha para a introducao e manuseio da face da mao,
marcacao radiopaca para posiocionamento de seguranca de penetracao da agulha, em inox,
reesterilizavel, embalagem com identificacao do produto, marca, lote de fabricacao, procedencia e registro
no ms.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009415124 Agulhas reusáveis aço inox, longa p/raquianest.c/mandril, adap.lauer 50x7.

Sem requisição desde 05/2011.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009415125 Agulhas reusáveis aço inox, longa p/raquianest.c/mandril, adap.lauer 60x7.

Sem requisição desde 05/2011.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009415130 Agulha intra-ossea, tamanho 15.5 x 30 mm, com acesso alternativo em emergencia  pediatrica permitindo
a administracao de drogas e fluidos, com dois furos laterais, 45 graus no distal da agulha, corte sextavado
e hidrogilica tipo hd, com suporte de apoio de borracha para a introducao e manuseio da face da mao,
marcacao radiopaca para posiocionamento deseguranca de penetracao da agulha, em inox,
reesterilizavel, embalagem com identificacao do produto, marca, lote de fabricacao, procedencia e registro
no ms.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009415133 Agulha introdutora coaxial para introdução das agulhas de biópsia de tumores mamários, no calibre de 13
gauge (2,3mm) e comprimento de 7,5cm,  estéril, descartavel, embalagem unitária, com abertura
asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência tipo
esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. A empresa vencedora deverá fornecer em
comodato o equipamento (pistola) necessário para utilização da agulha. Comprar em lote com:
009415021.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009415134 Agulha de aspiração irrigação utilizada em broncoscopia, diâmetro de agulha de 21g, diâmetro máximo da
seção de inserção de 2,0mm, para uso em canal de biópsia de 2,8mm, comprimento de trabalho de
1050mm, para canal de trabalho de 600mm de trabalho de comprimento, compatível com
vídeo-broncoscópio da marca olympus modelo bf-1t160, reusável, autoclavável, fornecido em embalagem
que garanta a integridade do produto, contendo dados do produto, procedência, fabricação, lote e registro
no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009415137 Agulhas reusáveis agulha de reverdin

Descritivo incompleto.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009415138 Agulha automática para biópsia, tamanho 14g x 10 cm, tipo co re, para histologia, com gaveta para
retirada de amostra, marcação de profundidade em centímetros, ponta ecogênica para / melhor
visualização por ultrassonografia, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel
grau cirúrgico,deverá constar externamente dados de identificação do produto, procedência, tipo de

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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esterilização, data de validade, número do lote, registro no ministério da saúde. A contratada deverá
deixar em cedência o instrumento automático / para biópsia compatível com o material acima descrito.

009415139 Agulha automática para biópsia, tamanho 14g x 16 cm, tipo core, para histologia, com gaveta para
retirada de amostra, marcação de profundidade em centímetros, ponta ecogênica para / melhor
visualização por ultrassonografia, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel
grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação do produto, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote, registro no ministério da saúde. A contratada deverá
deixar em cedência o instrumento automático / para biópsia compatível com o material acima descrito.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009415140 Agulha automática para biópsia, tamanho 16g x 10 cm, tipo core, para histologia, com gaveta para
retirada de amostra, marcação de profundidade em centímetros, ponta ecogênica para / melhor
visualização por ultrassonografia, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel
grau cirúrgico,deverá constar externamente dados de identificação do produto, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote, registro no ministério da saúde. A contratada deverá
deixar em cedência o instrumento automático / para biópsia compatível com o material acima descrito.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009415141 Agulha automática para biópsia, tamanho 16g x 16 cm, tipo core, para histologia, com gaveta para retida
de amostra, marcação de profundidade em centímetros, ponta ecogênica para / melhor visualização por
ultrassonografia, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,
deverá constar externamente dados de identificação do produto, procedência, tipo de esterilização, data
de validade, número do lote, registro no ministério da saúde. A contratada deverá deixar em cedência o
instrumento automático para biópsia compatível com o material acima descrito.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009415142 Agulha automática para biópsia, tamanho 16g x 20 cm, tipo core, para histologia, com gaveta para
retirada de amostra,mar cação de profundidade em centímetros, ponta ecogênica para / melhor
visualização por ultrassonografia, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel
grau cirúrgico,deverá constar externamente dados de identificação do produto, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote, registro no ministério da saúde. A contratada deverá
deixar em cedência o instrumento automático / para biópsia compatível com o material acima descrito.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009415143 Agulha automática para biópsia, tamanho 18g x 16cm, tipo core, para histologia, com gaveta para retirada
de amostra, marcação de profundidade em centímetros, ponta ecogênica para / melhor visualização por
ultrassonografia, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico
deverá constar externamente dados de identificação do produto, procedência, tipo de esterilização, data
de validade, número do lote, registro no ministério da saúde. A contratada deverá deixar em cedência o
instrumento automático / para biópsia compatível com o material acima descrito.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009415144 Agulha automática para biópsia, tamanho 18g x 20cm, tipo core, para histologia, com gaveta para retirada
de amostra, marcação de profundidade em centímetros, ponta ecogênica para / melhor visualização por
ultrassonografia, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau
cirúrgico,deverá constar externamente dados de identificação do produto, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote, registro no ministério da saúde. A contratada deverá
deixar em cedência o instrumento automático / para biópsia compatível com o material acima descrito.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009415145 Agulha automática para biópsia, tamanho 18g x 25 cm,tipo core, para histologia, com gaveta para retirada
de amostra,marcação de profundidade em centímetros, ponta ecogênica para / melhor visualização por
ultrassonografia, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,
deverá constar externamente dados de identificação do produto, procedência, tipo de esterilização, data
de validade, número do lote, registro no ministério da saúde. A contratada deverá deixar em cedência o
instrumento automático / para biópsia compatível com o material acima descrito.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009415146 Agulha de paracentese PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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Descritivo incompleto.

009423001 Detergente enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares com as seguintes características:
líquido, composto no mínimo de 3 enzimas (protease, lipases e amilase) para ser utilizado em
temperatura ambiente ou aquecida de ação rápida. A empresa devera anexar na proposta o prospecto
informativo quanto a forma de apresentação do produto cotado: suas características, composição,
diluição, tempo de exposição após a diluição, etc.O detergente deve ser não iônico, (declarar na pro posta
qual e o detergente), não formar espuma, ter ph entre 6 a 8, ser biodegradável entre 89% a 100%.  Os
licitantes devem apresentar: ficha de informação de segurança dos produtos químicos-fispq para efetiva
comprovação da formulação do produto: laudo de biodegradabilidade e de não corrosividade; os laudos
devem ser de laboratório credenciado pelo Ministério da Saúde para saneantes. Acondicionado em caixa
de papelão resistente. As empresas deverão cotar o preço do litro diluído, porém a entrega se fará com a
solução concentrada, em frasco de 1 litro ou até 5 litros. Disponibilizar o manual de apresentação e
utilização do pro duto. Apresentar registro do produto no MS.

li diluído 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009431001 Desinfetante a base de hipoclorito de sódio com 1%, embalagem com no máximo 5 litros de cloro ativo
(10.000ppm), com ação bactericida, baixa toxicidade, amplo espectro para desinfecção de material de
inaloterapia, superfícies, lavagem de verduras e lactário. Não deve ter cheiro agressivo, não ser irritante à
pele e mucosas, não deverá ser corrosivo sobre plásticos e borrachas. Apresentar na proposta escrita e
autorização de funcionamento o registro do produto no MS. Apresentar laudo microbiológico do produto
por laboratório credenciado no MS do lote fornecido. Embalados em caixa de papelão resistente.

LITRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009431002 Solução lubrificante, não siliconizada, não oleosa, que proporciona película protetora sobre os
instrumentais, permeabilidade ao vapor, calor seco e óxido de etileno. Apresentar notificação do produto.

LITRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009431003 Solução revitalizadora, anti-oxidante, com detergente não iônico, específica para remover ferrugens,
placas minerais, manchas de materiais em aço inox, não abrasivo, não decapante. Embalagem com no
máximo 5 litros. Apresentar registro da ANVISA.

LITRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009431004 Desinfetante a base de hipoclorito de sódio com 5% de cloro ativo, com ação bacterida,  baixa  toxicidade,
amplo espectro, para desinfecção de  equipamento rim  artificial. Não deve ter cheiro agressivo, ser
irritante a pele e mucosas, não deverá ser corrosivo sobre plásticos e borracha. Apresentar os seguintes
documentos - certificado do registro do produto no Ministério da Saúde ou cópia do dou orig original ou
copia autenticada dos resultados dos laudos técnicos (toxicológico, químico, microbiológico) de
laboratório oficial credenciado pelo ministério da saúde conforme legislação que define laboratório oficial
(decreto nr. 79094 de 05/01/77, lei sanitária 6360 de 23/09/76).

GALAO/LIT
RO

62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009431006 Solução desinfetante à base de ácido peracético a 3,5%, peróxido de hidrogênio e ácido acético para
desinfecção de filtros de hemodiálise, frascos com 5 litros, acondicionados em caixa de papelão
resistente. Apresentar registro do produto no MS e laudos de ensaios microbiológicos e físico-químicos de
laboratórios oficiais credenciados pelo MS para saneantes por lote oferecido.

LITRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009440002 Desinfetante à base de glutaraldeido a 2%, tensoativo não iônico, alcalino ou neutro, acompanhado de
ativador ou pronto uso, capaz de destruir bactérias, fungos, vírus e endósporos bacterianos em artigo
metálicos, endoscópios e artigos hospitalares classificados como semi-críticos, não deverá ser corrosivo
sobre metais, plástico ou borrachas. O valor do litro a ser cotado levará em conta o tempo de validade da
solução após ativação. Acondicionado em caixa de papelão resistente. Embalagem com no máximo 5
(cinco) litros apresentar certificado do registro no MS, autorização de fun-   cionamento (AFE) e laudo
microbiológico de laboratório credenciado no MS do lote fornecido.

LITRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009440005 Solução esterelizante a base de ácido peracético a 2%, peróxido de hidrogênio a 7% e ácido acético a
19%, para esterilização de filtros de hemodiálise. Deverá ser fungicida, viruscida, bactericida, em
bombonas de 5 litros. Apresentar os seguintes documento: Certificado do Registro do produto no MS ou
da cópia do DOU e cópia autenticada dos resultados dos laudos técnicos (microbiológico, toxicológico e

LITRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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químico) de laboratório oficial credenciado pelo MS conforme legislação que Define Laboratório Oficial
(Decreto nº 79094 de 05/01/77, Lei Sanitária 6360 de 23/09/96).

009440007 Solução reagente para detecção de presenca de peróxido de hidrogênio, frascos de 80 ml. Apresentar
registro do produto na ANVISA.

FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009440008 Esterilizante e desinfectante químico em pó a base de ácido peracético "in situ" para solução a 2%, deve
ser em torno da neutralidade ph entre 7,0 a 8,5 para desinfecção de alto nível de endoscópios, e outros
materiais que não possam ser submetidos á esterilização mecânica e/ou requeiram um reprocessamento
seguro, em curto período de tempo. O produto não deve ser irritante ocular e dérmico, não deve ser
corrosivo, sobre metais, aço inoxidável, plásticos e borracha nas concentrações que variam de 500 a
2000ppm. O produto deverá ser para uso diluído comprovando eficácia esporicida, micobactericida,
bactericida e fungicida na diluição recomendada, apresentar laudo de irritabilidade dérmica e ocular e
laudos mi crobiológicos de laboratório reblas/ANVISA conforme a rcd n¢ 12 de 16 de fevereiro de 2012.
Apresentar certificado do registro do produto no MS. Apresentar cartas de compatibilidade com
endoscópios emitidos por fabricantes dos mesmos e testes de compatibilidade com materiais sintéticos.
Embalagem com 1,5 kg a 6 kg.

FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009440009 Ácido peracético, desinfetante hospitalar liquido a base de acido peracético, mínimo de 4% peróxido de
hidrogênio máximo de 26% para desinfecção de superfícies fixas: paredes, mobiliários, bancadas, pisos,
cadeiras, corredores, banheiros e outras superfícies extensas em geral. Apresentação embalagem
bonbonas de 5 a 6 litros. Deverá apresentar na entrega os seguintes documentos: certificado do registro
do produto no MS ou cópia do Diário Oficial da União e cópia autenticada dos resultados dos laudos
técnicos: (microbiológico, toxicologico e químico) de laboratório oficial credenciado pelo ministério da
saúde, conforme legislação que define laboratório oficial (decreto numero 79 094 de 5/1/77, lei sanitária
6360 de 23/09/96). A empresa vencedora deverá fornecer na forma de comodato diluidores, borrifadores
e frascos de 5 litros em quantidades compatíveis com a utilização.

LITRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009440010 Desinfetante líquido de superfícies hospitalares, de uso diluído, para limpeza e desinfecção simultânea de
superfícies fixas, pisos e paredes, equipamentos e artigos médicos. Apresentar laudos de compatibilidade
com metais e plásticos, de toxidade dérmica e ocular, de atividade bactericida, fungicida, micobactericida
e químicos, após diluições de uso, testados por laboratório oficial credenciado pelo ministério da saúde
REBLAS/ANVISA. O produto deverá estar de acordo com a RDC da ANVISA vigente e possuir registro no
MS. A empresa vencedora deverá fornecer treinamento técnico para os usuários, 13 diluidores em forma
de comodato, com capacidade de garantir a concentração final do produto, etiquetas identificadoras
autocolantes para identificação da diluição e da validade e 2.500 unidades de borrifadores. A empresa
deverá cotar o valor do litro diluído, porém deverá entregar o litro concentrado.

li diluído 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009440011 Ácido peracético, líquido, a base de ácido peracético, para limpeza e desinfecção de artigos como
máscaras de inalação, respiradores, cânulas, cateteres, sondas. Composição: mistura de ácido
paracético: mínimo 4% a 5%; peróxido de hidrogênio: máximo 26%. Apresentação em embalagem de 5 a
6 litros. Deverá apresentar os seguintes documentos: certificado do registro do produto no MS ou da cópia
do Diário Oficial da União e cópia autenticada dos resultados dos laudos técnicos (microbiológico,
toxicológico e químico) de laboratório oficial credenciado pelo MS, conforme legislação que define
laboratório oficial (Decreto número 79 094 de 5/1/77, Lei Sanitária 6360 de 23/09/96). A empresa
vencedora deverá fornecer na forma de comodato diluidores em quantidades compatíveis com a
utilização. A empresa vencedora deverá fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração. A Empresa deverá cotar o valor do litro diluído, porem devera  entregar o litro concentrado
ou pronto uso.

li diluído 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009440012 Esterilizante e desinfetante químico em pó a base de ácido peracético para solução a 2%, deve ser em
torno da neutralidade ph entre 7,0 a 8,5 para desinfecção de alto nível de endoscópios,e outros materiais

KG 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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que não possam ser submetidos à esterilização mecânica e/ou requeiram um   reprocessamento seguro,
em curto período de tempo. O produto não deve ser irritante ocular e dérmico, não deve ser corrosivo,
sobre metais, aço inoxidável, plásticos e borracha nas concentrações que variam de 500 a 2000ppm. O
produto deverá ser para uso diluído comprovando eficácia esporicida, microbactericida e fungicida na
diluição recomendada. Apresentar laudo de irritabilidade dérmica e ocular e laudos microbiológicos de
laboratório REBLAS/ANVIA conforme a RDC  m¢ 12 de 16 de fevereiro de 2012. Apresentar certificado do
registro do produto no MS. Apresentar cartas de compatibilidade com endoscópios emitidos por
fabricantes dos mesmos e testes de compatibilidade com materiais sintéticos. embalagem com 1,5 kg  a
6 kg. A empresa vencedora deverá fornecer na forma de comodato equipamento para realização da
mistura do produto. A empresa vencedora deverá fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus
para a administração.

009458001 mamadeira em PVC, com colher de plástico acoplada, para alimentação de bebês com idade acima de 2
meses; embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do
produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS 

PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo

009458002 dedeira - escova - massageadora, de látex, de natureza macia, para massagear estruturas orais;
embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto,
marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS 

PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo

009458003 ESPELHO NASAL QUADRADO,PARA VERIFICACAO DA QUANTIDADE DE ESCAPE NASAL. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
009458006 haltere lingual em plástico, com fio de nylon e argola na extremidade, p/ fortalecimento muscular,

mobilidade e motricidade da língua; embalagem unitária, que garanta a integridade do produto,
embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS

Sem requisição desde 01/2009.

PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo (bloqueado)

009458007 elástico ortodôntico para preensão de dentes e mandíbula, tamanho 1 X 8, de borracha natural, incolor,
insípido, resistente e atóxico; embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com
identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS. (Pacote c/ 100)

PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo

009458008 mordedor para estimular a musculatura da mastigação, de látex, constituído de 02 argolas, sendo uma
grande e outra pequena,  ligadas por haste curta do mesmo material; embalagem unitária, que garanta a
integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência
e registro no MS 

PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo

009458009 Estimulador da musculatura para propriocepção facial através do calor e do frio; embalagem unitária, que
garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação,
procedência e registro no MS 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009458010 Auxiliar de afilamento lingual, em plástico rígico, para indução do movimento lingual; embalagem unitária,
que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de
fabricação, procedência e registro no MS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009458011 Chupetão ortodôntico de látex, atóxico; embalagem unitária, que garanta a integridade do produto,
embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009458012 Chupeta ortodôntica em látex atóxico, de tamanho pequeno, destinada a crianças de 0 a 6 meses de
idade; embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do
produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009458013 chupeta ortodontica em látex atóxico, de tamanho médio, destinada a crianças de 6 a 18 meses de idade;
embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto,
marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS

Sem requisição desde 07/2012.

PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo (bloqueado)
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009458015 bico de mamadeira ortodontico, em látex  atóxico, para recém-nascidos, com furo para líquidos ralos;

embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto,
marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009458016 bico de mamadeira ortodontico, em látex  atóxico, para recém-nascidos, com furo para leite; embalagem
unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de
fabricação, procedência e registro no MS  

PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo

009458017 Bico de mamadeira em látex atóxico, com abertura em fenda; embalagem unitária, que garanta a
integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência
e registro no MS  

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009458018 Bico de mamadeira em látex atóxico, para transição da deglutição; embalagem unitária, que garanta a
integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência
e registro no MS 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009458019 Chupeta ortodôntica em látex, com formato e tamanho específico para bebês prematuros com peso
inferior a 1,750 grs, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com
identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009458022 bico de mamadeira em latéx com formato anatômico específico para bebês prematuro com peso abaixo
de 1750 gr, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do
produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS .

PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo

009458026 espelho laringoscópio, tamanho zero ( 0 ), para trabalho com pacientes disfágicos, embalagem unitária,
que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de
fabricação, procedência e registro no MS .

Sem requisição desde 04/2008.

PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo (bloqueado)

009458027 Dedeira - escova - massageadora, em 100% silicone, de natureza macia, para massagear estruturas
orais; embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do
produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009458028 Chupeta ortodôntica em 100% silicone atóxico, de tamanho pequeno, destinada a crianças de 0 a 6
meses de idade; embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação
do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009458031 bico de mamadeira ortodontico, em 100% silicone atóxico, para recém-nascidos, com furo para líquidos
ralos; embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do
produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS 

PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo

009458032 Bico de mamadeira ortodontico, em 100% silicone atóxico, para recém-nascidos, com furo para leite;
embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto,
marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009458033 bico de mamadeira em 100% silicone atóxico, com abertura em fenda; embalagem unitária, que garanta a
integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência
e registro no MS

Sem requisição desde 11/2013.

PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo (bloqueado)

009458035 bico de mamadeira ortodôntico, em 100% silicone, para crianças acima de seis meses, número 2(dois),
com furo para água, leite e alimentos engrossados, embalagem unitária, que garanta a integridade do
produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no
MS

PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo

009466001 Fita adesiva flexível, não tecido, cor branca, medindo 2,5cm de largura x 10m de comprimento, com
adesivo uniforme e hipoalergênico, boa aderência, para fixação diversas de uso hospitalar, protegido por

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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uma camada de papel não aderente, isenta de impurezas, permeável aos gases, evitando a maceração,
bobina em plástico rígido, embalagem unitária, acondicionados em recipiente que garanta a integridade
do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de validade, procedência.
Apresentar isenção do registro MS

009466002 Fita adesiva flexível, não tecido, cor branca, medindo 5cm de largura x 10m de comprimento com adesivo
uniforme e hipoalergênico boa aderência, para fixação diversas, de uso hospitalar protegido por uma
camada de papel não aderente, isenta de impurezas, permeável aos gases, evitando a maceração,
bobina em plástico rígido, embalagem unitária, acondicionados em recipiente que garanta a integridade
do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência. Apresentar isenção
do registro no MS.

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009466003 Fita adesiva flexível,não tecido,cor branca,medindo 10cm de largura x 10m de comprimento, com adesivo
uniforme e hipoalergênico, boa aderência, para fixação diversas de uso hospitalar, protegido por uma
camada de papel não aderente, isenta de impurezas, permeável aos gases, evitando a maceração,
bobina em plástico rígido, embalagem unitária, acondicionados em recipiente que garanta a integridade
do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de validade, procedência.
Apresentar isenção do registro MS.

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009466004 Campo cirúrgico auto-adesivo, de polietileno/polimérico de poliester, com liner de papel siliconizado. Com
medidas de 80cm a 100cm de largura x 45cm de comprimento, transparente, estéril, com apresentação
em embalagem individual, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do
produto, marca, lote de fabricação, procedência, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de
dois anos, vigentes a partir da data da entrega. Apresentar registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009466008 Esparadrapo comum, impermeável, na cor branca, medindo 10cm de largura x 4,5 m de comprimento,
confeccionado em tecido de algodão com fibras distribuídas na trama em ranhuras que facilitam o
rompimento, impermeabilidade dorsal adequada a sua finalidade, flexibilidade suficiente para adaptar-se
as dobras da pele sem que ocorra excessiva pressão ou fácil desprendimento, massa adesiva
uniformemente distribuída, fácil remoção sem deixar resíduos ou manchas na superfície, aderente, isento
substâncias alergênicas, bordas devidamente acabadas,acondicionado em carretel com capa protetora
embalagem unitária, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando
na embalagem dados de identificação, lote, data de validade, procedência. Apresentar  do registro MS,
em caso de isenção, apresentar registro de isenção conforme legislação vigente.

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009466009 Fita adesiva de tecido de acetato de Rayon, na cor branca, medindo 10cm de largura x 4,5m de
comprimento, poroso, flexibilidade suficiente para adaptar-se as dobras da pele sem que ocorra excessiva
pressão ou fácil desprendimento massa adesiva uniformemente distribuída, fácil remoção sem deixar
resíduos ou manchas na superfície, aderente, isento substâncias alergênicas, bordas devidamente
acabadas, acondicionado em carretel com capa. Protetora, embalagem unitária acondicionados em
recipiente que garanta a integridade do produto; Apresentando na embalagem dados de identificação,
lote, data de validade, procedência. Apresentar  do registro MS, em caso de isenção, apresentar registro
de isenção conforme legislação vigente.

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009466012 Fita adesiva de crepe, para uso hospitalar diversos, (em fralda),medindo aproximadamente 2 cm de
largura x 20 m de comprimento, aderente, bordas devidamente acabadas, adesivo uniformemente
distribuído, condicionado em bobina, embalagem unitária, acondicionados em recipientes que garanta a
integridade do produto apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de validade,
procedência. Apresentar isenção do registro no MS.

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009466015 Campo cirúrgico auto-adesivo, iodoforado de polietileno/polimérico de poliester, com liner de papel
siliconizado com medidas aproximadas de 90cm de largura x 45cm de comprimento, apresentação em
embalagem individual, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto,

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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marca, lote de fabricação, procedência, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois
anos, vigente a partir da  data da entrega. Apresentar isenção do registro MS.

009466016 Adesivo tissular a base de cianoacrilato, estéril, embalagem unitária, acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de
validade, procedência. Apresentar isenção do registro no MS.
***CÓDIGO CRIADO PARA  ATENDIMENTO PONTUAL NÃO INCLUIR NO PLANEJAMENTO***

AMPOLA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009466017 Adesivo cutâneo a base de octil cianoacrilato, estéril ampola 0,36 ml aproximadamente para aplicação
tópica, com bico aplicador de uso único para distribuição do produto de forma uniforme  na pele,
embalagem unitária, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando
na embalagem dados de identificação,lote,validade,procedência, apresentar isenção de registro no MS.

AMPOLA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009466018 Adesivo biológico cirúrgico, estéril, hemostático, para uso interno, embalagem unitária, acondicionados
em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação,
lote, data de validade, procedência. Apresentar isenção do registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009466022 Adesivo selante de fribrinogênio humano e trombina isento de aprotinina bovina hemostático, estimulante
de cicatrização, adesão de superfícies teciduais, preenchimento de cavidades ósseas, vedação de líquido
e gases em cirurgia, fistilas liquóricas e fechamento de cotos brônquicos, estéril, embalagem unitária,
acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados
de identificação, lote, data de esterilização, validade e procedência, apresentar registro no MS. Forma de
apresentação pode ser frasco, tubo ou bisnaga 1m.

FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009466023 AAdesivo cirúrgico a base de soro-albumina e glutaraldeido, estéril, peça contendo 2 ml,para hemostasia
imediata de anastomoses,rápida polimerização. Embalagem unitária, acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, validade e
procedência. Apresentar isenção do registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009466024 Curativo de membrana celulósica higroscópica, estéril, medindo 15 cm de largura x 10 cm de
comprimento, constituída de microfibras de celulose cristalina com poros de 1 a 2 mm (médios)com
cantos arredondados que permitem a passagem de medicamentos ou exudatos indicada para uso tópico
em queimaduras de pele/derme dermoabrasões, escoriações, úlceras por pressão, áreas receptoras e
doadoras de enxerto cutâneo, pós-cauterização física. Embalagem unitária, acondicionados em recipiente
que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote,data de
esterilização,validade e procedência. Apresentar isenção do registro MS.
***BLOQUEADO CONFORME PROTOCOLO DE CURATIVOS ATUALIZADO EM 2016***

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009466025 Adesivo selante de fibrina estéril, frasco 1 ml, contendo fibrinogenio humano e fator XIII de coagulação e
um frasco de solução de aprotamina de tecido pulmonar bovino e um dispositivo de transferência e outro
contendo trombina humana, um frasco de solução de cloreto de sódio e um dispositivo de transferência.
Utilizado para adesão de tecido, suporte de sutura, hemostasia, selagem de cavidades corporais e
espaços subaracnóideo e hemostasias em tratamento endoscópios. Embalagem unitária, acondicionados
em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação,
lote, data de esterilização, validade e procedência. Apresentar registro no MS.
****UTILIZAR 9466022****

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009466026 Cobertura de membrana celulósica higroscópica, constituída de microfibras de celulose cristalina com
poros de 2 a 3mm (grandes) e medindo 15,0 cm x 10,0 com cantos arredondados que permitem a
passagem de medicamentos ou exsudatos. Indicada para uso tópico em queimaduras de pele/ derme,
dermoabrasões, escoriações, úlceras MMII escaras de decúbito, áreas receptoras e doadoras de enxerto
cutâneo, pós-cauterização física.
***BLOQUEADO CONFORME PROTOCOLO DE CURATIVOS ATUALIZADO EM 2016***

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009466027 Curativo de membrana celulósica higroscópica,estéril, medindo 20cm de largura x 15cm de comprimento, PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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constituída de microfibras de celulose cristalina com poros de 1 a 2mm (médios)com cantos
arredondados que permitem a passagem de medicamentos ou exudatos. Indicada para uso tópico em
queimaduras de pele/derme dermoabrasoes,escoriações,úlceras por pressão, áreas receptoras e
doadoras de enxerto cutâneo,pós-cauterização física. Embalagem unitária, acondicionados em recipientes
que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de
esterilização, validade e procedência. Apresentar registro no MS.

cirurgia (66)

009466028 Curativo de membrana celulosica higroscópica, estéril medindo 20cm de largura x 15cm de comprimento,
constituída de microfibras de celulose cristalina com poros de 2 a 3mm (médio) com cantos arredondados
que permitem a passagem de medicamentos ou exudatos. Indicada para uso tópico em queimaduras de
pele/derme, dermoabrasoes,escoriações, úlceras por pressão,áreas receptoras e doadoras de enxerto
cutâneo, pós-cauterização física.embalagem unitária, acondicionados em recipiente que garanta a
integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
validade e procedência. Apresentar registro no MS. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009466029 Adesivo cirúrgico a base de soro-albumina e glutaraldeido, estéril, peça contendo 5 ml,para hemostasia
imediata de anastomoses, rápida polimerização,embalagem unitária,acondicionados,em recipiente que
garanta a integridade do produto apresentando na embalagem dados de identificação,validade e
procedência. Apresentar registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009466030 Dispositivo adesivo para fixaçãoo de cateteres e sondas vesicais, não estéril. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009466032 Campo auto adesivo cirúrgico iodoforado, polietileno/polimérico de poliester, com liner de papel
siliconizado, medindo aproximadamente de 10cm de largura x 20cm de comprimento, em embalagem
individual que garanta a integridade do produto e com identificação, marca, lote de fabricação,
procedência. O prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos, vigentes a partir da
data da entrega do produto. Apresentar registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009466035 Fita de silicone, estéril, tamanho mini, medindo aproximadamente 1,5cm de largura x o,88mm de
espessura x 36cm de comprimento nas cores vermelho, amarelo ou azul,radiopaco, 100% sem látex
siliconizado, descartável,acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto,
apresentando na embalagem dados de identificação,lote,data de esterilização,procedência, validade.
Apresentar registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009466041 Adesivo cirúrgico a base de soro-albumina e glutaraldeido, esteril,peça contendo 5ml, para hemostasia
imediata de anastomoses, rápida polimerização. Embalagem unitária,acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto, apresentan do na embalagem dados de identificação, validade e
procedência. Apresentar isenção do registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009466042 Adesivo cutâneo a base de Octil Cianoacrilato, estéril ampola de 0,35 a 0,5ml aproximadamente para
aplicação tópica com bico aplicador de uso único para distribuição do produto de forma uniforme na pele,
embalagem unitária, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando
na embalagem dados de identificação lote, validade, procedência. Apresentar isenção de registro no MS.

AMPOLA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009466044 Kit hemostático absorvível em partículas microporosas sintetizadas do amido vegetal purificado. Frasco
tipo sanfona 1gr, e aplicador prolongador medindo 38cm.

GRAMA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009466047 Selante cirúrgico a base de hidrogel, composto de polietilenoglicol e polietilenoimina ou trilisinamina para
reparação da dura-máter e prevenção da fuga de lcr, aplicado em intervenções neurocirúrgicas e coluna.
Estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote, registro no MS. Produto de uso único.
Tubo 6 ml.

TUBO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009466054 Fita hipoalergênica confortável, anatômica, com dorso de não tecido de poliéster, suave para a pele, de
fácil manuseio, com picote centimetrado, indicada para peles sensíveis e para fixar curativos em locais

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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com edema esperado e áreas de movimento e curvatura. Medindo 100 mm X 9 m aproximadamente,
embalagem individual, com dados de fabricação, lote, procedência, referência, tamanho e demais
informações pertinentes.

009466055 Fita hipoalergênica confortável, anatômica, com dorso de não tecido de poliéster, suave para a pele, de
fácil manuseio, com picote centimetrado, indicada para peles sensíveis e para fixar curativos em locais
com edema esperado e áreas de movimento e curvatura. Medindo 50 mm X 9 m aproximadamente,
embalagem individual, com dados de fabricação, lote, procedência, referência, tamanho e demais
informações pertinentes. Cotação em metro, fornecimento em rolo.

metro 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009474001 Atadura de algodão ortopédico, medindo 06 cm de largura x 180cm de comprimento, com fibras de
algodão uniformes que não se desprendam ao manuseio, isento de impurezas e resíduos impregnado de
substância aderente em uma das superfícies, apresentação em rolos, embalagem unitária apresentando
dados de identificação e acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, lote, data da
validade, procedência. Apresentar isenção de registro no MS.

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009474002 Atadura de algodão ortopédico, medindo 10 cm de largura x 1,80cm de comprimento, com fibras de
algodão uniformes que não se desprendam ao manuseio, isento de impurezas e resíduos impregnados de
substâncias aderente em uma das superfícies, apresentação em rolos, embalagem unitária apresentando
dados de identificação  e acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, lote, data
da validade, procedência. Apresentar isenção de registro MS.

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009474003 Atadura de algodão ortopédico, medindo 15 cm de largura x 1,80 cm de comprimento, com fibras de
algodão uniformes que não se desprendam ao manuseio, isento de impurezas e resíduos impregnado de
substância aderente em uma das superfícies, apresentação em rolos, embalagem unitária apresentando
dados de identificação e acondicionados em recipientes que garanta integridade do produto, lote, data de
validade, procedência, macia, absorvente, hipoalergênica, baixo teor de impurezas, resistente, que
permita estiramento e tração para execução técnicas. Possuir trama fechada e camada de goma aplicada
em uma das faces. Enroladas sobre si de forma lisa e compacta, acondicionada em pacotes contendo 12
unidades, validade do produto: sessenta meses, conter nº de lote, constando produto interno e os dados
externos de identificação conforme portaria INMETRO nº 01/98. Registro do produto conforme
RDC185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Apresentar isenção de registro no MS.

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009474004 Atadura de algodão ortopédico, medindo 20 cm de largura, com 1,80 metros de comprimento desenrolada
em repouso, 100% algodão crú, com espessura e textura uniforme, lisa, macia, absorvente,
hipoalergênica, baixo teor de impurezas, resistente, que permita estiramento e tração para execução de
técnicas. Possuir trama fechada e camada de goma aplicada em uma das faces. Enroladas sobre si de
forma lisa e compacta, acondicionada em pacotes contendo 12 unidades, validade do produto: sessenta
meses, conter nº de lote, constando produto interno e os dados externos de identificação conforme
portaria INMETRO nº 01/98. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes
documentos: registro no MS.

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009474005 Atadura de borracha, faixa de smarch, elástica, confeccionada em polímeros atóxicos, medindo 5cm X
2m, resistente a esterilização, embalagem unitária; acondicionados em recipiente que garanta a
integridade do produto; apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de validade,
procedência, apresentar isenção de registro no MS

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009474006 Atadura de borracha, faixa de SMARCH, elástica, confeccionada em polímeros atóxicos, medindo  8cm X
3m, resistente a esterilização, embalagem unitária; acondicionados em recipiente que garanta a
integridade do produto; apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de validade,
procedência, apresentar isenção de registro no MS.

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

SCCD SES - SC
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009474007 Atadura de borracha, faixa de SMARCH, elástica, confeccionada em polímeros atóxicos, medindo 10cm X

2m, resistente a esterilização, embalagem unitária; acondicionados em recipiente que garanta a
integridade do produto; apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de validade,
procedência, apresentar  registro no MS.

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009474008 Atadura de borracha, faixa de SMARCH, elástica, confeccionada em polímeros atóxicos, medindo 12cm X
2m, resistente a esterilização, embalagem unitária; acondicionados em recipiente que garanta a
integridade do produto; apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de validade,
procedência, apresentar  registro no MS.

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009474009 Atadura de borracha, faixa de SMARCH, elástica, confeccionada em polímeros atóxicos, medindo 15cm X
2m, resistente a esterilização, embalagem unitária;acondicionados em recipiente que garanta a
integridade do produto; apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de validade,
procedência, apresentar  registro no MS.

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009474010 Atadura de borracha, faixa de SMARCH, elástica, confeccionada em polímeros atóxicos, medindo 20cm X
2m, resistente a esterilização, embalagem unitária; acondicionados em recipiente que garanta a
integridade do produto; apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de validade,
procedência, apresentar  registro no MS.

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009474011 Atadura de crepon, 13 fios cm², medindo 06 cm de largura, com 1,80 metros de comprimento desenrolada
em repouso, contendo massa por unidade de 13,3 gr, confeccionada com composição de fios 100%
algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme,
apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade. Uniformemente enrolada, com bordas
devidamente acabadas, isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, amoldável, absorvente, aerada,
resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056,
acondicionada em pacotes contendo 12 unidades. Validade do produto: sessenta meses, conter nº de
lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme portaria INMETRO nº
106/2003.  Registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade.

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009474012 Atadura de crepon, 13 fios cm², medindo 10 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada
em repouso, contendo massa por unidade de 21,8 gr confeccionada com composição de fios 100%
algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme,
apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade. Uniformemente enrolada, com bordas
devidamente acabadas, isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, amoldável, absorvente, aerada,
resistente aos  meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056,
acondicionada em pacotes contendo 12 unidades, validade do produto: sessenta meses, conter nº de
lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme portaria INMETRO nº
106/2003. Registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade.

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009474013 Atadura de crepon, 13 fios cm², medindo 15 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada
em repouso, contendo massa por unidade de 32,7 gr, confeccionada com composição de fios 100%
algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme,
apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade. Uniformemente enrolada, com bordas
devidamente acabadas, isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, amoldável, absorvente, aerada,
resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056,
acondicionada em pacotes contendo 12 unidades, validade do produto: sessenta meses, conter nº. de
lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme portaria INMETRO nº
106/2003. registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade.

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009474014 Atadura de crepon, 13 fios cm², medindo 20 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada
em repouso, contendo massa por unidade de 42,8 gr confeccionada com composição de fios 100%
algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme,

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade. Uniformemente enrolada, com bordas
devidamente acabadas, isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, amoldável, absorvente, aerada,
resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056,
acondicionada em pacotes contendo 12 unidades, validade do produto: sessenta meses, conter nº. de
lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme portaria INMETRO nº.
106/2003. Registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade.

009474017 Atadura gessada, medindo 06 cm de largura x 2 metros de comprimento, com substrato têxtil de 15 fios
p/cm2 ,100% algodão,  gesso entremeado na trama do tecido,tempo de endurecimento da atadura após
aplicação de água ( tempo de pega ) máxima de 7 minutos, resistência tubular após 1 hora de no mínimo
40 kgs, corte lateral em "s", com perda de gesso úmido ( após molhar ) não superior a 1%,  branqueada,
sento de corante corretivo e alvejante óptico, enrolada de forma continua em tubete e acondicionada
individualmente em filme plástico,  conforme normas ABNT NBR 14.852,  e embalada em caixas de
papelão com 20 unidades, validade do produto: vinte e quatro meses, conter nº de lote, constando
produto interno e dados externos de identificação conforme portaria  INMETRO nº 01/1998. Registro do
produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade.

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009474018 Atadura gessada, medidas 8cm x 2m a 3m aproximadamente, tempo de secagem de 5 a 6 minutos
aproximados, gesso entremeado na trama do tecido, o gesso que entra na formação da atadura devera
ser tratado com componentes químicos devidamente dosados, para torna-la efetiva na sua utilização,
gesso uniformemente distribuído na superfície, enrolada de forma continua sobre bobina rígida, laterais
com cortes sinuosos para que não desfiem, isentas de amido, dextrina, alcalis, ácidos, corantes corretivos
e alvejantes ópticos, embalagem unitária,acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de val, proc, apres isenção de reg
no ms.

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009474019 Atadura gessada, medindo 10 cm de largura x 3 metros de comprimento, com substrato têxtil de 15 fios
para cm2 , 100% algodão, gesso entremeado na trama do tecido, tempo de endurecimento da atadura
após aplicação de água ( tempo de pega ) máxima de 7 minutos, resistência tubular após 1 hora de no
mínimo 40 kgs, corte lateral em "s", com perda de gesso úmido ( após molhar ) não superior a 1%,
branqueada, com ph entre 5,0 e 8,0, isento de corante corretivo e alvejante óptico, enrolada de  forma
continua em tubete e acondicionada individualmente em filme plástico, conforme normas ABNT NBR
14.852, e embalada em caixas de papelão com 20 unidades. Validade do produto: vinte e quatro meses,
conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme portaria
INMETRO nº 01/1998. Registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo
de validade.

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009474020 Atadura gessada, medindo 15 cm de largura x 3 metros de comprimento, com substrato têxtil de 15 fios
p/cm2 ,100% algodão, gesso entremeado na trama do tecido,  tempo de endurecimento da atadura após
aplicação de água ( tempo de pega ) máxima de 7 minutos, resistência tubular após 1 hora de no mínimo
40 kgs, corte lateral em "s", com perda de gesso úmido ( após molhar ) não  superior a 1%,  branqueada,
com ph entre 5,0 e 8,0,isento de corante corretivo e alvejante óptico, enrolada de forma continua em
tubete e acondicionada individualmente  em filme plástico,  conforme normas ABNT NBR 14.852,e
embalada em caixas de papelão com 20 unidades,validade do produto: vinte e quatro meses, conter nº de
lote, constando produto interno e dados externos de  identificação conforme portaria INMETRO nº
01/1998. Registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade.

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009474021 Atadura gessada, medindo 20 cm de largura x 4 metros de comprimento, com substrato têxtil de 15 fios
p/cm2 ,100% algodão, tecido em tipo giro inglês, impregnado com gesso coloidal com densidade de
500g/m2 de massa,cremoso, tempo de endurecimento da atadura após aplicação de água ( tempo de
pega ) máxima de 7 minutos,resistência tubular após 1 hora de no mínimo 40 kgs, corte lateral em "s",

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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com perda de gesso úmido ( após molhar ) não superior a 1%,  branqueada, com ph entre 5,0 e 8,0,isento
de corante corretivo e alvejante óptico, enrolada de forma continua em tubete e acondicionada
individualmente em filme plástico,  conforme normas ABNT NBR 14.852,e embalada em caixas de
papelão com 20 unidades,validade do produto: vinte e quatro meses, conter nº de lote, constando produto
interno e dados externos de identificação conforme portaria INMETRO nº 01/1998. Registro do produto
conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade.

009474022 Atadura de crepon, 13 fios cm², medindo 30 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada
em repouso, contendo massa por unidade de 64,3 gr confeccionada com composição de fios 100%
algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme,
apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade. Uniformemente enrolada, com bordas
devidamente acabadas, isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, amoldável, absorvente, aerada,
resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056,
acondicionada em pacotes contendo 12 unidades, validade do produto: sessenta meses, conter número
de lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme portaria INMETRO Nº.
106/2003. Registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade.

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009482001 Bandagem elástica adesiva, porosa, confeccionada em tecido de algodão e adesivo hipoalergênico,
estéril, medindo 7,5 cm x 4,5m.

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009482002 Bandagem elástica adesiva, porosa, confeccionada em tecido de algodão e adesivo hipoalergênico,
estéril, medindo 10 cm x 4,5m.

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009482004 Bandagem absorvente adesiva para uso após coleta de sangue. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009482008 Bandagem elástica adesiva, porosa, confeccionada em tecido de algodão e adesivo hipoalergênico,
estéril, medindo 05 cm x 4,5m.

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009490001 Bolsa coletora de urina, sistema herméticamente fechado, estéril, capacidade 1.000ml, com filtro
bacteriológico de membrana de 0,2 micra, válvula anti-refluxo, graduada em escala para leitura de
pequenos e grandes volumes, em plástico transparente flexível, incolor, com visualização de cor e
sedimentos da urina, para uso pediátrico, dispositivo de drenagem deverá se adaptar a bolsa de forma
que a ponta não fique exposta, portanto permaneça protegida enquanto não for utilizada, preservando
contra possíveis contaminações, além de conter clamp resistente de vedação, tampa, conexões firmes e
selagem uniforme, extensão de no mínimo 1,00 metro, alça de fixação no leito, respiro com filtro, com
ejetor lateral para coleta de urina, descartável, papel grau cirúrgico, embalagem unitária, contendo dados
de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009490002 Bolsa coletora de urina, sistema herméticamente fechado, estéril, capacidade 2.000ml, com filtro
bacteriológico de membrana de 0,2 micra, válvula anti-refluxo, graduada em escala para leitura de
pequenos e grandes volumes, em plástico transparente flexível, incolor, com visualização de cor e
sedimentos da urina, para uso adulto, dispositivo de drenagem deverá se adaptar a bolsa de forma que a
ponta não fique exposta, portanto permaneça protegida enquanto não for utilizada, preservando contra
possíveis contaminações, além de conter clamp resistente de vedação, tampa, conexões firmes e
selagem uniforme, extensão de no mínimo 1,00 metro, alça de fixação no leito, respiro com filtro, com
ejetor lateral para coleta de urina, descartável, papel grau cirúrgico, embalagem unitária, contendo dados
de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009490003 BOLSA DE COLETA DE SANGUE TOTAL PARA USO EM RESERVATÓRIO A VÁCUO, CONTENDO
FILTRO DE 170U.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009490004 Sistema para fistula abdominal composto por dispositivo receptor em plástico, macio, atóxico,
hipoalérgico, borda com anel inflável e barreira protetora adesiva composta por carboximetilcelulose,
tamanho pequeno recrutável de 104 a 159mm com janela transparente adesiva removível, grade

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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demarcadora, plástico protetor transparente, bomba para insuflar anel inflável, canal drenagem, uso
único, não estéril.

009490005 Sistema para fistula abdominal, composto por dispositivo receptor em plástico, macio, atóxico,
hipoalérgico, borda com anel inflável e barreira protetora adesiva composta por carboximetilcelulose
tamanho médio recortável, 156 a 228mm com janela transparente adesiva removível, grade demarcadora,
plástico protetor transparente, bomba para insuflar anel inflável, canal drenagem, uso único, não estéril.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009490006 Sistema para fístula abdominal, composto por dispositivo receptor em plástico, macio, atóxico,
hipoalérgico, borda com anel inflável e barreira protetora adesiva composta por carboximetilcelulose,
tamanho grande, recortável, de 208 a 297mm, com janela transparente adesiva removível, grade
demarcadora, plástico protetor transparente, bomba para insuflar anel inflável, canal drenagem, uso
único, não estéril.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009490007 Bolsa drenável confeccionada em plástico flexível,silencioso com barreira a prova de odor e vazamentos,
transparente/opaco, com tela de proteção de pele com aro de 50mm; sistema de encaixe de fácil
manuseio que garanta acoplamento hermético; sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio.
Embalagem com dez peças. Dispositivo de 2 peças-colo/ileo - drenável de 50 mm.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009490008 Bolsa para urostomia em plástico flexível, silencioso, a prova de odor e vazamentos, transparente, com
válvula anti refluxo, aro de 40 mm e dispositivo de drenagem resistente, de fácil manuseio, seguro quanto
a vazamento e tração. Embalagem com cinco ou dez peças. Dispositivo de 2 peças - uro - de 40 mm.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009490009 Bolsa para estoma intestinal de uma peça, drenável,confeccionada em plástico flexível, silencioso, com
barreira a prova de o odor e vazamento, transparente/opaco com selagem resistente entre a placa de
resina e a bolsa plástica, com ausência de bolhas de ar conferindo segurança quanto ao deslocamento,
vazamento e tração;tela protetora da pele,confeccionada em material hipoalergênico resistente a umidade
e tração; placa de barreira de pele de resina sintética em espiral,auto-adesiva, hipoalergênica, flexível,
que garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção, resistente a umidade e tração com
diâmetro recortável de 10 a 70 mm, cuja área de aderência, após seu recorte máximo, apresente margem
de segurança que proporcione boa aderência e durabilidade; com filtro de carvão ativado; com sistema de
fechamento seguro e de fácil manuseio. Embalagem com dez peças. Bolsa de 1 peça drenável recortável
de 10 a 70 mm.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009490010 Bolsa para estoma intestinal de uma peça, drenável, confeccionada em plástico flexível, silencioso, com
barreira a prova de odor e vazamento, transparente/opaco, com selagem resistente entre a placa de
resina e a bolsa plástica, com ausência de bolhas de ar conferindo segurança quanto a deslocamento,
vazamento e tração; tela protetora da pele, confeccionada em material hipoalergênico, resistente a
umidade e tração, placa de barreira de pele de resina sintética, convexa, auto-adesiva, resistente a
umidade e tração, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação
remoção, com diâmetro recortável de 15 a 43 mm, cuja área de fixação proporcione boa aderência e
durabilidade, com sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio.
Embalagem com dez peças.
Bolsa de 1 peça - convexa - drenável- transparente - recortável de 15 - 43 mm.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009504001 Coletor/bolsa de urina infantil, unissex, adesivo não alergênico, sem extensão, em plástico atóxico,
descartável, estéril, papel grau cirúrgico, embalagem unitária, contendo dados de identificação
procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009504002 Dispositivo externo para incontinência urinária, tamanho pequeno, com diâmetro de 20 a 25 mm, com fita
adesiva hipoalergênica, conexão universal, de grande aderência, evitando extravazamento, resistente a
urina e ao calor, evitando irritações e lacerações, embalagem unitária, descartável, papel grau cirúrgico,
contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote,
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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009504003 Dispositivo externo para incontinência urinária, tamanho médio com diâmetro de 28 a 34 mm, com fita

adesiva hipoalergênica, conexão universal, de grande aderência, evitando extravazamento, resistente a
urina e ao calor, evitando irritações e lacerações, embalagem unitária, descartável, papel grau cirúrgico,
contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote,
registro no MS.

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009504004 Dispositivo externo para incontinência urinária, tamanho grande com diâmetro maior ou igual a 35 mm,
com fita adesiva hipoalergênica, conexão universal, de grande aderência, evitando extravazamento,
resistente a urina e ao calor, evitando irritações e lacerações, embalagem unitária, papel grau cirúrgico,
contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote,
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009504005 Frasco coletor de urina, sistema aberto, com extensão, alça de fixação, transparente, frasco graduado,
transparente, capacidade aproximada para 1000mL, descartável, embalagem unitária, contendo dados de
identificação procedência, validade e número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009504006 Conjunto pediátrico para drenagem vesical supra púbica composto por: sonda de poliuretano, com cânula
descartável, ponta "pigtail", com orifícios nas extremidades e diâmetro de cateter 8 a 10 FR; Agulha de 5
a 11 cm de comprimento, descartável, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, contendo dados de
identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009504007 Frasco coletor em vidro, com capacidade para 5 litros, com tampa de borracha e conexões, bóia
automática gargalo grande para facilitar a limpeza, escala em alto relevo, 4 rodízios, embalagem unitária,
que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de
fabricação, procedência e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009504008 Frasco coletor de vidro com rosca, utilizado para vacuômetro de parede, capacidade 500cc, de fácil
limpeza, desinfecção e embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com
identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009504009 Frasco plástico atóxico, asséptico, com dupla graduação de 50 em 50 mL, com capacidade para 300 mL,
utilizado para fórmulas enterais, com boca de aproximadamente 2,5 cm de diâmetro, com tampa e bico
compatível com equipo nutricional que tenha engate firme e garanta a fixação, alça de sustentação,
acompanhado de etiqueta de identificação adesiva, embalagem unitária, protegida, contendo dados de
identificação, procedência, tipo, validade e número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009504011 Kit bolsa + bureta, compatíveis nas adaptações, contendo bolsa em plástico em EVA ( polietileno acetato
de vilina), atóxico. Os recipientes plásticos para envase da NP (Nutrição Parenteral)  devem ser
transparentes, sem pigmentos ou corantes, flexíveis, atóxicos, estéreis, apirogênicos, descartável,
embalagem unitária, papel grau cirúrgico, resistentes a vazamento, queda e pressão e compatíveis com a
NP sob condições normais de estocagem. A embalagem primária deve apresentar impresso: o número de
lote, validade e capacidade da bolsa, os tubos e conectores dos recipientes plásticos destinados à
preparação, utilização e administração da NP devem garantir a adaptação e vedação com os correlatos
utilizados na terapia da NP. Tubo com conexão para adição suplementar de medicamentos apresentando
conector protegido à prova de violação e deve ser dotado de elastômero auto-cicatrizante. Controle visual:
os recipientes plásticos devem ser observados quanto ao seu aspecto geral, não devendo apresentar: a)
falhas na fabricação (fissuras, rebarbas internas, solda fraca). b) inclusões de materiais internos e
externos. c) partículas estranhas. d) sistema de fechamento deficiente. e) falta de uniformidade na
soldagem com conectores e tubos. Estanqueidade do local de adição suplementar de medicamentos: O
local de adição deve permanecer estanque depois da punção e retirada da agulha com 0,6 mm de
diâmetro externo. Fácil despreendimento da bolsa estéril da embalagem primária. O recipiente plástico
deve ter alça de sustentação que não interfira na sua utilização e resistência suficiente para suportar o
seu peso nominal durante todo o período de utilização. O recipiente plástico deve ter uma transparência

FRASCO/B
OLSA

62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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que possibilite a verificação, contra a luz, dos aspectos de limpidez da NP nele envasados, permitindo a
observação de partículas, turbidez e mudança da cor. Com capacidade de 250 ml. Apresentar registro no
MS.

009504012 Kit bolsa + bureta, compatíveis nas adaptações, contendo bolsa em plástico EVA (polietileno acetato de
vinila), atóxico. Os recipientes plásticos para envase da nutrição parenteral devem ser transparentes, sem
pigmentos ou corantes, flexiveis, atóxicos, estéreis, apirogênicos, descartável, embalagem unitária, papel
grau cirúrgico, resistentes a vazamento, queda e pressão, e compatíveis com a solução parenteral sob
condições normais de estocagem. A embalagem primaria deve apresentar impresso: número de lote,
validade e capacidade da bolsa, os tubos e conectores dos recipientes plásticos destinados a preparação,
utilização e administração da nutrição parenteral devem garantir a adaptação e vedação com os
correlatos utilizados na terapia da nutrição parenteral. Tubo com conexão para adição suplementar de
medicamentos apresentando conector protegido a prova de violação e deve ser dotado de elastômero
auto-cicatrizante. Controle visual: os recipientes plásticos devem ser observados quanto ao seu aspecto
geral, não devendo apresentar: a) falhas na fabricação (fissuras, rebarbas internas, solda fraca).
b)inclusões de materiais internos e externos. c) partículas estranhas. d) sistema de fechamento deficiente.
e) falta de uniformidade na soldagem com conectores e tubos. Estanqueidade do local de adição
suplementar de medicamentos: o local de adição deve permanecer estanque depois da punção e retirada
da agulha com 0,6mm de diâmetro externo. Fácil desprendimento da bolsa estéril da embalagem
primaria. O recipiente plástico deve ter alça de sustentação que não interfira na sua utilização e
resistência suficiente para suportar o seu peso nominal durante todo o período de utilização. O recipiente
plástico deve ter uma transparência que possibilite a verificação, contra luz, dos aspectos de limpidez da
nutrição parenteral nele envasados, permitindo a observação de partículas, turbidez e mudança da cor,
com capacidade de 500ml. Apresentar registro no Ministério da Saúde.

FRASCO/B
OLSA

62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009504013 FRASCO DE VIDRO SILICONIZADO, CAPACIDADE PARA 300 ML,PARA ALIMENTACAO
PARENTERAL, COM VACUO,EMBALAGEM UNITARIA E DEMAIS ESPECIFICACOES DE ACORDO
COM O CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009504015 Frasco/bisnaga em polietileno com tampa de rosca, capacidade de 80 a 150ml, com bico dosador para
uso diversos, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009504024 Frasco coletor, capacidade 250 ml, graduado, (para drenagem de tórax), com extensão e adaptador
universal, descartável, estéril,  embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e
data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009504025 Frasco coletor, capacidade 500 ml, graduado, (para drenagem de tórax), com extensão e adaptador
universal, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e
data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009504026 Frasco coletor, capacidade 1000 ml, graduado, (para drenagem de tórax), com extensão e adaptador
universal, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e
data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009504027 Frasco coletor, 2000 ml, graduado, (para drenagem de tórax), com extensão e adaptador universal,
descartável, estéril, embalagem unitária conforme, contendo dados de identificação procedência, tipo e
data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009504034 Frascos coletores, pote plástico com capacidade para 70 ml, para fezes. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009504038 Recipiente de vidro, com boca larga de aprox.5,5cm  graduado tampa plástica atóxica rosqueável,que
permita a vedação perfeita. O conjunto deve ser resistente em temperaturas na faixa de -25ºc a 128ºc
com volume total de 450 ml.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009504039 Recipiente de vidro, graduado, com boca larga de aproximadamente 5,0cm, tampa de plástico atóxico, PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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rosqueável, que permita a vedação perfeita, resistente em temperatura na faixa de 25 graus centígrados
(negativo) a 128 graus cent.com volume total de 250ml.

cirurgia (66)

009504043 Frasco coletor, material plástico, capacidade 250 ml, boca larga com tampa rosqueável cor transparente
ou fosco, estéril, descartável.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009504044 Frasco coletor de urina 24 horas, sistema aberto.Confeccionado em polipropileno leitoso, formato
quadrado, capacidade para 2000ml, graduado. Altura do corpo aproximadamente 22cm. Boca larga com
diâmetro  de 13 a 14 cm e 2 cm de altura, tampa com vedação interna, rosqueável antivazamento.
Atóxico. Não esterilizável

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009504045 Coletor em plástico polipropileno, esterelizável em autoclave, de foamato anatômco para acoplamento ao
seio, para bomba tira-leite.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009504046 Reservatório de coleta para bomba tira-leite, capacidade de aproximadamente 125ml, esterilizável em
autoclave, acompanha tampa e base.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512001 Cânula endotraqueal com balão nº 5, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca,
balonete de alto volume e baixa pressão, numeração visível no balonete de insuflação externo nítida e
permanente, flexível, atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de
profundidade, conector de padrão universal,  descartável,  estéril, embalagem unitária, em papel grau
cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do
lote, registro no MS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512002 Cânula endotraqueal com balão nº 5,5, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca,
balonete de alto volume e baixa pressão, numeração visível no balonete de insuflação externo nítida e
permanente, flexível, atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de
profundidade, conector de padrão universal,  descartável,  estéril, embalagem unitária, em papel grau
cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do
lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512003 Cânula endotraqueal com balão nº 6, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca,
balonete de alto volume e baixa pressão, numeração visível no balonete de insuflação externo nítida e
permanente, flexível, atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de
profundidade, conector de padrão universal,  descartável,  estéril, embalagem unitária, em papel grau
cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do
lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512004 Cânula endotraqueal com balão nº 6,5, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca,
balonete de alto volume e baixa pressão, numeração visível no balonete de insuflação externo nítida e
permanente, flexível, atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de
profundidade, conector de padrão universal,  descartável,  estéril, embalagem unitária, em papel grau
cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do
lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512005 Cânula endotraqueal com balão nº 7, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca,
balonete de alto volume e baixa pressão, numeração visível no balonete de insuflação externo nítida e
permanente, flexível, atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de
profundidade, conector de padrão universal,  descartável,  estéril, embalagem unitária, em papel grau
cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do
lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512006 Cânula endotraqueal com balão nº 7,5, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca,
balonete de alto volume e baixa pressão, numeração visível no balonete de insuflação externo nítida e
permanente, flexível, atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de
profundidade, conector de padrão universal,  descartável,  estéril, embalagem unitária, em papel grau

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do
lote, registro no MS.

009512007 Cânula endotraqueal com balão nº 8, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca,
balonete de alto volume e baixa pressão, numeração visível no balonete de insuflação externo nítida e
permanente, flexível, atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de
profundidade, conector de padrão universal,  descartável,  estéril, embalagem unitária, em papel grau
cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do
lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512008 Cânula endotraqueal, com balão nº 8,5, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca,
balonete de alto volume e baixa pressão, numeração visível no balonete de insuflação externo nítida e
permanente, flexível, atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de
profundidade, conector de padrão universal,  descartável,  estéril, embalagem unitária, em papel grau
cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do
lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512009 Cânula endotraqueal com balão nº 9, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca,
balonete de alto volume e baixa pressão, numeração visível no balonete de insuflação externo nítida e
permanente, flexível, atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de
profundidade, conector de padrão universal, descartável, estéril, embalagem unitária, em papel grau
cirúrgico, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do
lote, registro no MS  Conforme Legislação Vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512010 Cânula endotraqueal sem balão nº 2, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca,
numeração visível nítida e permanente próximo ao conector, graduada a cada centímetro iniciando esta
escala pelo menos seis centÍmetros da extremidade que é inserida na traquéia, flexível, atóxico, superfície
lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão universal,
descartável,  estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação
procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512011 Cânula endotraqueal sem balão nº 2,5, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca,
numeração visível nítida e permanente próximo ao conector, flexível,graduada a cada centímetro iniciando
esta escala pelo menos seis centímetros da extremidade que é inserida na traquéia, atóxico, superfície
lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão universal,
descartável,  estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação
procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512012 Cânula endotraqueal sem balão nº 3, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca,
numeração visível nítida e permanente próximo ao conector, flexível, graduada a cada centímetro
iniciando esta escala pelo menos seis centímetros da extremidade que é inserida na traquéia, atóxico,
superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão
universal, descartável,  estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de
identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512013 Cânula endotraqueal sem balão nº 3,5, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca,
numeração visível nítida e permanente próximo ao conector, flexível, graduada a cada centímetro
iniciando esta escala pelo menos seis centímetros da extremidade que é inserida na traquéia, atóxico,
superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão
universal,  descartável,  estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de
identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512014 Cânula endotraqueal sem balão nº 4, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca,
numeração visível nítida e permanente próximo ao conector, graduada a cada centímetro iniciando esta

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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escala pelo menos seis centímetros da extremidade que é inserida na traquéia, flexível, atóxico, superfície
lisa, atraumática,com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão universal,
descartável,  estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação
procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.

009512015 Cânula endotraqueal sem balão nº 4,5, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca,
numeração visível nítida e permanente próximo ao conector, flexível, graduada a cada centímetro
iniciando esta escala pelo menos seis centímetros da extremidade que é inserida na traquéia, atóxico,
superfície lisa, atraumática,com linhas de referência e marcas de profundidade,  conector de padrão
universal,  descartável,  estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de
identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512016 Cânula endotraqueal sem balão nº 5, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca,
numeração visível nítida e permanente próximo ao conector, graduada a cada centímetro iniciando esta
escala pelo menos seis centímetros da extremidade que é inserida na traquéia, flexível, atóxico, superfície
lisa, atraumática,com linhas de referência e marcas de profundidade,  conector de padrão universal,
descartável,  estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação
procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512017 Cânula endotraqueal sem balão nº 5,5, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca,
numeração visível nítida e permanente próximo ao conector, flexível, graduada a cada centímetro
iniciando esta escala pelo menos seis centímetros da extremidade que é inserida na traquéia, atóxico,
superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão
universal,  descartável,  estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de
identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512018 Cânula endotraqueal sem balão nº 6, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca,
numeração visível nítida e permanente próximo ao conector, graduada a cada centímetro iniciando esta
escala pelo menos seis centímetros da extremidade que é inserida na traquéia, flexível, atóxico, superfície
lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão universal,
descartável,  estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação
procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.Conforme legislação
vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512019 Cânula endotraqueal sem balão nº 6,5, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca,
numeração visível nítida e permanente próximo ao conector, flexível, graduada a cada centímetro
iniciando esta escala pelo menos seis centímetros da extremidade que é inserida na traquéia, atóxico,
superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão
universal,  descartável,  estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de
identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512020 Cânula endotraqueal sem balão nº 7, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha radiopaca,
numeração visível nítida e permanente próximo ao conector, flexível, graduada a cada centímetro
iniciando esta escala pelo menos seis centímetros da extremidade que é inserida na traquéia, atóxico,
superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão
universal,  descartável,  estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de
identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.
Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512022 Cânula endotraqueal com balão, borracha, calibre 32 (7.5) reusavel, superfície lisa, fácil limpeza,
desinfecção e esterilizacão,conexão em plástico rígido.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512027 Cânula de Guedel, em PVC, atóxico, inquebrável, transparente, face interna lisa, tamanho 1, reusável;
embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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009512028 Cânula de Guedel, em PVC atóxico, inquebrável, transparente, face interna lisa, tamanho 2, reusável;

embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS.
PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

009512029 Cânula de Guedel, em PVC atóxico, inquebrável, transparente, face interna lisa, tamanho 3, reusável;
embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512030 Cânula de Guedel, em PVC atóxico, inquebrável, transparente, face interna lisa, tamanho 4, reusável;
embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512031 Cânula de traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem, com balão, nº 6, em PVC,  ponta
arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, numeração visível, nítida e
permanente nas fixações laterais, com cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, em papel
grau cirúrgico, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do
lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512032 Cânula de traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem, com balão, nº 7, em PVC,  ponta
arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, numeração visível, nítida e
permanente nas fixações laterais, com cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, em papel
grau cirúrgico, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do
lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512033 Cânula de traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem, com balão, nº 7,5, em PVC,  ponta
arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, numeração visível, nítida e
permanente nas fixações laterais, com cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, em papel
grau cirúrgico, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do
lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512034 cânula de traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem, com balão, nº 8, em PVC,  ponta
arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, numeração visível, nítida e
permanente nas fixações laterais, com cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, em papel
grau cirúrgico, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do
lote, registro no MS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512035 cânula de traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem, com balão, nº 9, em PVC,  ponta
arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, numeração visível, nítida e
permanente nas fixações laterais, com cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, em papel
grau cirúrgico, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do
lote, registro no MS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512036 Cânula de traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem, com balão, nº 10, em PVC,  ponta
arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, numeração visível, nítida e
permanente nas fixações laterais, com cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, contendo
identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512037 Cânula de traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem, sem balão, nº 3, em PVC,  ponta
arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, numeração visível, nítida e
permanente nas fixações laterais, com cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, em papel
grau cirúrgico, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do
lote, registro no MS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512038 Cânula de traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem, sem balão, nº 3,5, em PVC,  ponta
arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, numeração visível, nítida e
permanente nas fixações laterais, com cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, em papel
grau cirúrgico, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do
lote, registro no MS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512039 Cânula de traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem, sem balão, nº 4, em PVC,  ponta PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, numeração visível, nítida e
permanente nas fixações laterais, com cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, em papel
grau cirúrgico, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do
lote, registro no MS

cirurgia (66)

009512040 Cânula de traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem, sem balão, nº 4,5, em PVC,  ponta
arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, numeração visível, nítida e
permanente nas fixações laterais, com cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, em papel
grau cirúrgico, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do
lote, registro no MS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512041 Cânula de traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem, sem balão, nº 5, em PVC,  ponta
arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, numeração visível, nítida e
permanente nas fixações laterais, com cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, contendo
identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512042 cânula de traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem, sem balão, nº 6, em PVC,  ponta
arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, numeração visível, nítida e
permanente nas fixações laterais, com cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, em papel
grau cirúrgico, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do
lote, registro no MS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512043 cânula de traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem, sem balão, nº 7, em PVC,  ponta
arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, numeração visível, nítida e
permanente nas fixações laterais, com cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, em papel
grau cirúrgico, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do
lote, registro no MS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512045 Conector para cânula de traqueostomia, em plástico rígido, resistente, reusável, formato em Y, de fácil
limpeza, desinfecção e esterilização;

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512046 Conector para cânula de traqueostomia, em plástico rígido, resistente, reusável, formato em T, de fácil
limpeza, desinfecção e esterilização;

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512047 Cânula de traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem, sem balão, nº 5,5, em PVC,  ponta
arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, numeração visível, nítida e
permanente nas fixações laterais, com cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, em papel
grau cirúrgico, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do
lote, registro no MS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512048 Cânula de traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem, com balão, nº 9,5, em PVC,  ponta
arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, numeração visível, nítida e
permanente nas fixações laterais, com cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, em papel
grau cirúrgico, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do
lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512050 Cânula de traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem, sem balão, nº 8,0, longa, em PVC,
ponta arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, numeração visível, nítida
e permanente nas fixações laterais, com cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, em papel
grau cirúrgico, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do
lote, registro no MS.

Usar código 9512034

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009512052 Cânula para traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem em aço inox, calibre 7, reusável;
Embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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009512053 Cânula para traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem em aço inox, calibre 8, reusável;

Embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS
PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

009512054 Cânula endotraqueal calibre 30 (nº 7.0), PVC, siliconizada, espiralada, aramada,  transparente,
termo-sensível, linha radiopaca, numeração visível nítida e permanente próximo ao conector, flexível,
atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de
padrão universal,  descartável,  estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de
identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512055 Cânula endotraqueal calibre 32 (nº 7.5), PVC, siliconizada, espiralada, aramada,  transparente,
termo-sensível, linha radiopaca, numeração visível nítida e permanente próximo ao conector, flexível,
atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de
padrão universal,  descartável,  estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de
identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512056 Cânula endotraqueal calibre 34 (nº 8.0), PVC, siliconizada, espiralada, aramada,  transparente,
termo-sensível, linha radiopaca, numeração visível nítida e permanente próximo ao conector, flexível,
atóxico, superfície lisa, atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de
padrão universal,  descartável,  estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de
identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512058 Cânula endotraqueal duplo lumen, com seletividade brônquica a esquerda, tipo Carleans, com gancho
carinal, calibre 41 com balão, baixa pressão, borracha, com conexão plástica rígida, superfície lisa,   com
ponta atraumática, reusável; embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação,
procedência e registro no MS.

Material deve ser descartável, usar código 009512079.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009512059 Cânula endotraqueal duplo lumen, com seletividade brônquica a esquerda, tipo Carleans, com gancho
carinal, calibre 35 com balão, baixa pressão, borracha, com conexão plástica rígida, superfície lisa,   com
ponta atraumática, reusável; embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação,
procedência e registro no MS.

Material deve ser descartável, usar código 009512076.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009512060 Cânula endotraqueal duplo lumen, com seletividade brônquica a esquerda, tipo Carleans, com gancho
carinal, calibre 37 com balão, baixa pressão, borracha, com conexão plástica rígida, superfície lisa,   com
ponta atraumática, reusável; embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação,
procedência e registro no MS.

Material deve ser descartável, usar código 009512077.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009512061 Cânula endotraqueal duplo lúmen, com seletividade brônquica a esquerda, tipo Carleans, com gancho
carinal, calibre 39 com balão, baixa pressão, borracha, com conexão plástica rígida, superfície lisa, com
ponta atraumática, reusável; embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação,
procedência e registro no MS.

Material deve ser descartável, usar código 009512078.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009512076 Cânula endotraqueal  duplo lúmen, com seletividade bronquica a esquerda, tipo Carleans, com gancho
carinal, calibre 35, com balão, baixa pressão, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha
radiopaca,   numeração visível nítida e permanente próximo ao conector, flexível, atóxico, superfície lisa,
atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão universal,
descartável,  estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.

009512077 Cânula endotraqueal  duplo lúmen, com seletividade bronquica a esquerda, tipo Carleans, com gancho
carinal, calibre 37, com balão, baixa pressão, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha
radiopaca,   numeração visível nítida e permanente próximo ao conector, flexível, atóxico, superfície lisa,
atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão universal,
descartável,  estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação
procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512078 cânula endotraqueal  duplo lúmen, com seletividade bronquica a esquerda, tipo Carleans, com gancho
carinal, calibre 39, com balão, baixa pressão, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha
radiopaca,   numeração visível nítida e permanente próximo ao conector, flexível, atóxico, superfície lisa,
atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão universal,
descartável,  estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação
procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512079 Cânula endotraqueal  duplo lúmen, com seletividade bronquica a esquerda, tipo Carleans, com gancho
carinal, calibre 41, com balão, baixa pressão, PVC, siliconizada, transparente, termo-sensível, linha
radiopaca,   numeração visível nítida e permanente próximo ao conector, flexível, atóxico, superfície lisa,
atraumática, com linhas de referência e marcas de profundidade, conector de padrão universal,
descartável,  estéril, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação
procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512084 cânula de Guedel, em PVC, atóxico, inquebrável, transparente, face interna lisa, tamanho 0, reusável;
embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512085 TUBO TRAQUEAL EM T, FLEXIVEL, 100% SILICONE, RADIOPACO, PONTAS ARREDONDADAS,
ATRAUMATICO, REUSAVEL, ATOXICO, DE FACIL LIMPEZA, ACOMPANHA: ANEL DE FIXACAO
(ARRUELAS CIRCULARES), TAMPAO DE SILICONE, TAMANHO 12MM

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512086 Cânula de traqueostomia pronta para uso ou de fácil montagem, com balão, numero 8,5, em PVC, ponta
arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, numeração visível, nítida e
permanente nas fixações laterais, com cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, em papel
grau cirúrgico, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e numero do
lote, registro no MS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512087 Cânula para traqueostomia, tamanho 7.0mm composto de: uma cânula externa com balão de baixa
pressão e alto volume, válvula para encaixe em seringa com adaptador de luer-look (rosca), balão de
controle, em pvc termosensível, siliconiza da, longa, com curvatura em angulo reto, conector giratório
colocado, linha radiopaca continua, mandril auxiliar para introdução e aspiração, placa de fixação flexível
com anel   rosqueado permitido ajuste, fita para fixação, descartável, estéril, embalagem em papel grau
cirúrgico, com abertura em pétala, contendo dados de identificação, data de fabricação, validade, tipo de
esterilização, lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512088 Cânula para traqueostomia, tamanho 8.0mm composto de: uma cânula externa com balão de baixa
pressão e alto volume válvula para encaixe em seringa com adaptador de luer-look (rosca), balão de
controle, em pvc termosensível, siliconiza da, longa, com curvatura em angulo reto, conector giratório
colocado, linha radiopaca continua, mandril para introdução  e aspiração, placa de fixação flexível com
anel rosqueado    permitido ajuste, fita para fixação, descartável, estéril, embalagem em papel grau
cirúrgico, com abertura em pétala, contendo dados de identificação, data de fabricação,validade tipo de
esterilização, lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512089 Cânula para traqueostomia, tamanho 8.5 mm composto de: uma cânula externa com balão de baixa
pressão e alto volume válvula para encaixe em seringa com adaptador de luer-look (rosca), balão de
controle, em PVC termosensível, siliconizada, longa, com curvatura em angulo reto, conector giratório

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 262 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
colocado, linha radiopaca continua, mandril para introdução e aspiração, placa de fixação flexível com
anel rosqueado permitido ajuste, fita para fixação, descartável, estéril, embalagem em papel grau
cirúrgico, com abertura em pétala, contendo dados de identificação, data de fabricação,validade tipo de
esterilização, lote e registro no MS.

009512090 Cânula para traqueostomia, tamanho 9.0 mm composto de: uma cânula externa com balão de baixa
pressão e alto volume válvula para encaixe em seringa com adaptador de luer-look (rosca), balão de
controle, em PVC termosensível, siliconizada, longa, com curvatura em ângulo reto, conector giratório
colocado, linha radiopaca continua, mandril para introdução e aspiração, placa de fixação flexível com
anel rosqueado permitido ajuste, fita para fixação, descartável, estéril, embalagem em papel grau
cirúrgico, com abertura em pétala, contendo dados de identificação, data de fabricação, validade tipo de
esterilização, lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512091 Cânula para traqueostomia, tamanho 10.0 mm composto de: uma cânula externa com balão de baixa
pressão e alto volume válvula para encaixe em seringa com adaptador de luer-look (rosca), balão de
controle, em PVC termosensivel, siliconizada, longa, com curvatura em angulo reto, conector giratório
colocado, linha radiopaca continua, mandril para introdução e aspiração, placa de fixação flexível com
anel rosqueado permitido ajuste, fita para fixação, descartável, estéril, embalagem em papel grau
cirúrgico, com abertura em pétala, contendo dados de identificação, data de fabricação,validade tipo de
esterilização, lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512092 Cânula Rae oral (tubo endotraqueal preformado) com balão número 7,0 para assistência respiratória. Uso
em cirurgias de buco-maxilo-facial) e otorrinolaringologia, descartável, estéril, embalagem em papel grau
cirúrgico, com abertura em pétala, contendo dados de identificação, data de fabricação, validade, tipo de
esterilização, lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512093 Cânula Rae oral (tubo endotraqueal preformado) com balão número 7,5 para assistência respiratória. Uso
em cirurgias de buco-maxilo-facial) e otorrinolaringologia, descartável, estéril, embalagem em papel grau
cirúrgico, com abertura em pétala, contendo dados de identificação, data de fabricação, validade, tipo de
esterilização, lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512094 Cânula de traqueostomia, pronta para uso ou de fácil montagem, com balão, calibre 5, em PVC, ponta
arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, númeração visível, nítida e
permanente nas fixações laterais, com cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, em papel
grau cirúrgico, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do
lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512095 Cânula de traqueostomia, pronta para uso ou de fácil montagem, com balão, calibre 6,5, em pvc, ponta
arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, númeração visivel, nitida e
permanente nas fixações laterais, c/ cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, em papel grau
cirurgico, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote,
registro no ms.

Sem requisição desde 05/2012.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009512096 Cânula de traqueostomia, pronta para uso ou de fácil montagem, sem balão, calibre 6,5, em pvc, ponta
arredondada, siliconizada, linha radiopaca, conector de padrão universal, númeração visivel, nitida e
permanente nas fixações laterais, c/ cadarços, estéril, descartável, embalagem individual, em papel grau
cirurgico, contendo identificação e procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote,
registro no ms.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512097 Tubo traqueal em T, flexível, 100% silicone, radiopaco, pontas arredondadas, atraumático, reusável,
atóxico, de fácil limpeza, acompanha anel de fixação (arruelas circulares), tampão de silicone, tamanho
13mm.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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009512098 Tubo traqueal em t, flexível, 100% silicone, radiopaco, pontas arredondadas, atraumático, reusável,

atóxico, de fácil limpeza, acompanha anel de fixação (arruelas circulares), tampão de silicone, tamanho
14mm.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512099 Cânula Rae nasal (tubo endotraqueal preformado) com balão número 6,0 para assistência respiratória.
Uso em cirurgias de buco-maxilo-facial) e otorrinolaringologia, descartável, estéril, embalagem em papel
grau cirúrgico, com abertura em pétala, contendo dados de identificação, data de fabricação, validade,
tipo de esterilização, lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512100 Cânula Rae nasal (tubo endotraqueal preformado) com balão número 6,5 para assistência respiratória.
Uso em cirurgias de buco-maxilo-facial) e otorrinolaringologia, descartável, estéril, embalagem em papel
grau cirúrgico, com abertura em pétala, contendo dados de identificação, data de fabricação, validade,
tipo de esterilização, lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512101 Cânula Rae nasal (tubo endotraqueal preformado) com balão número 8,0 para assistência respiratória.
Uso em cirurgias de buco-maxilo-facial) e otorrinolaringologia, descartável, estéril, embalagem em papel
grau cirúrgico, com abertura em pétala, contendo dados de identificação, data de fabricação, validade,
tipo de esterilização, lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512102 Cânula Rae oral (tubo endotraqueal preformado) com balão número 6,0 para assistência respiratória. Uso
em cirurgias de buco-maxilo-facial) e otorrinolaringologia, descartável, estéril, embalagem em papel grau
cirúrgico, com abertura em pétala, contendo dados de identificação, data de fabricação, validade, tipo de
esterilização, lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512103 Cânula Rae oral (tubo endotraqueal preformado) com balão número 6,5 para assistência respiratória. Uso
em cirurgias de buco-maxilo-facial) e otorrinolaringologia, descartável, estéril, embalagem em papel grau
cirúrgico, com abertura em pétala, contendo dados de identificação, data de fabricação, validade, tipo de
esterilização, lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512104 Cânula Rae nasal (tubo endotraqueal preformado) com balão número 7,0 para assistência respiratória.
Uso em cirurgias de buco-maxilo-facial) e otorrinolaringologia, descartável, estéril, embalagem em papel
grau cirúrgico, com abertura em pétala, contendo dados de identificação, data de fabricação, validade,
tipo de esterilização, lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512105 Máscara transparente, alcochoada internamente, para traqueostomia em PVC, não invasiva, para
oxigenioterapia de pacientes adultos traqueostomizados, composta por um conector plástico que permite
ângulo giratório de ate 360°, entrada para circuito  com medida padrão, composta por tiras anatômicas,
embalagem que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação,
lote, procedência, validade, apresentar registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512106 Cânula endotraqueal n° 3,0 com cuff. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512107 Cânula para assistência respiratória - cânula endotraqueal n° 3,5 com cuff. PECA 62 Materiais de  uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512108 Cânula para assistência respiratória - cânula endotraqueal n° 4,0 com cuff. PECA 62 Materiais de  uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512109 Cânula para assistência respiratória - cânula endotraqueal n° 4,5 com cuff. PECA 62 Materiais de  uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512110 Tubo endotraqueal nº 8,0, com lúmen separado e incorporado a parede interna do tubo indicando para
aspiração de secreções acima do balão (aspiração subglótica), com balão de formato cônico com baixa
pressão, em PVC termossensível, graduado em centímetros, ponta totalmente atraumática e sem
arestas, olho de Murphy, curva de magill, balão piloto com válvula unidirecional, linha radiopaca,
descartável e estéril em óxido de etileno.Estéril,  Embalagem individual  que permita abertura asséptica,
contendo identificação do produto, procedência, lote, data de fabricação e validade de esterilização,

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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Registro no MS.

009512111 Tubo endotraqueal nº 8,5 , com lúmen separado e incorporado a parede interna do tubo indicando para
aspiração de secreções acima do balão (aspiração subglótica), com balão de formato cônico com baixa
pressão, em PVC termossensível, graduado em centímetros, ponta totalmente atraumática e sem
arestas, olho de Murphy, curva de magill, balão piloto com válvula unidirecional, linha radiopaca,
descartável e estéril em óxido de etileno.Estéril,  Embalagem individual  que permita abertura asséptica,
contendo identificação do produto, procedência, lote, data de fabricação e validade de esterilização,
Registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512112 Tubo endotraqueal nº 7,5 , com lúmen separado e incorporado a parede interna do tubo indicando para
aspiração de secreções acima do balão (aspiração subglótica), com balão de formato cônico com baixa
pressão, em PVC termossensível, graduado em centímetros, ponta totalmente atraumática e sem
arestas, olho de Murphy, curva de magill, balão piloto com válvula unidirecional, linha radiopaca,
descartável e estéril em óxido de etileno.Estéril,  Embalagem individual  que permita abertura asséptica,
contendo identificação do produto, procedência, lote, data de fabricação e validade de esterilização,
Registro no MS.

Material nunca adquirido, editais frustrados,3. Rever descritivo?

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009512113 Cânula nasofaríngea em latex; 22 biocompatível de menor diâmetro; flexível; com bordas arredondadas,
maleáveis e macias resistente a colapsos ou dobras; superfície externa marcada com o tamanho da
cânula; extremidade de inserção da cânula cortada obliquamente para fácil inserção. Uso único;
embalagem individual.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512114 Cânula nasofaríngea em latex nº 24 biocompatível de menor diâmetro; flexível; com bordas arredondadas,
maleáveis e macias; resistente a colapsos ou dobras; superfície externa  /marcada com o tamanho da
cânula; extremidade de insersão  da cânula cortada obliquamente para fácil. uso único; embalagem
individual.

Sem reuisição desde 01/2013.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009512115 Cânula nasofaringea em latex número 26 biocompatível de menor diâmetro; flexível; com bordas
arredondadas, maleáveis e macias; resistente a colapsos ou dobras; superfície externa marcada com o
tamanho da cânula; extremidade de insersão da cânula cortada obliquamente para fácil inserção. uso
único; embalagem individual.

Sem reuisição desde 01/2013.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009512116 Cânula nasofaríngea em latex numero 28 biocompatível de menor diâmetro; flexível; com bordas
arredondadas, maleáveis e macias; resistente a colapsos ou dobras; superficie externa marcada com o
tamanho da cânula; extremidade de insersão  da cânula cortada obliquamente para fácil insersão. uso
único; embalagem individual.

Sem requisição desde 01/2013.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009512117 Cânula nasofaringea em latex numero 30 biocompatível de menor diâmetro; flexível; com bordas
arredondadas, maleáveis e macias; resistente a colapsos ou dobras; superfície externa marcada com o
tamanho da cânula; extremidade de insersão da/ cânula cortada obliquamente para fácil insersão. uso
único; embalagem individual.

Sem requisição desde 01/2013.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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009512118 Cânula nasofaríngea em latex número 32 biocompatível de menor diâmetro; flexível; com bordas

arredondadas, maleáveis e macias; resistente a colapsos ou dobras; superfície externa marcada com o
tamanho da cânula; extremidade de insersão da cânula cortada obliquamente para fácil insersão. uso
único; embalagem individual.

Sem requisição desde 01/2013.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009512119 Cânula nasofaríngea em latex número 34 biocompatível de menor diâmetro; flexível; com bordas
arredondadas, maleáveis e macias; resistente a colapsos ou dobras; superfície externa marcada com o
tamanho da cânula; extremidade de insersão  da cânula cortada obliquamente para fácil insersão. uso
único; embalagem individual.

Sem requisição desde 01/2013.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009512120 Cânula nasofaríngea em latex numero 36 biocompatível de menor diâmetro; flexível; com bordas
arredondadas, maleáveis e macias; resistente a colapsos ou dobras; superfície externa marcada com o
tamanho da cânula; extremidade de insersão da cânula cortada obliquamente para fácil insersão. uso
único; embalagem individual.

Sem requisição desde 01/2013.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009512122 Cânula orotraqueal descartável em formato de U tamanho 3,0

Sem requisição desde 03/2013.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009512123 Cânula orotraqueal descartável em formato de U tamanho 3,5

Sem requisição desde 03/2013.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009512124 Cânula orotraqueal descartável em formato de U tamanho 4,0 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512125 Cânula orotraqueal descartável em formato de U tamanho 4,5 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009512126 Cânula orotraqueal descartável em formato de U tamanho 5,0

Sem requisição desde 03/2013.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009512127 Cânula orotraqueal descartável em formato de U tamanho 5,5

Sem requisição desde 03/2013.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009512128 Cânula orotraqueal descartável em formato de U tamanho 6,0

Sem reuisição desde 03/2013.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009512132 Tubo endotraqueal nº 7,0 , com lúmen separado e incorporado a parede interna do tubo indicando para
aspiração de secreções acima do balão (aspiração subglótica), com balão de formato cônico com baixa
pressão, em PVC termossensível, graduado em centímetros, ponta totalmente atraumática e sem
arestas, olho de Murphy, curva de magill, balão piloto com válvula unidirecional, linha radiopaca,
descartável e estéril em óxido de etileno.Estéril,  Embalagem individual  que permita abertura asséptica,
contendo identificação do produto, procedência, lote, data de fabricação e validade de esterilização,

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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Registro no MS.

009520004 Cateter Epidural, calibre 16G, flexível, radiopaco, com marcas de profundidade, ponta romba,
atraumática, e três orifícios laterais com dispositivo facilitador e conector Luer Lock, descartável, estéril,
embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de
identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520005 cateter epidural, calibre 18 G, flexivel, radiopaco, com marcas de profundidade, ponta romba, atraumática,
e três orifícios laterais com dispositivo facilitador e conector Luer Lock, descartável, estéril, embalagem
individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520006 Kit de catéter para anestesia contínua de plexos, contendo: cânula de bisel curto - 30º, cateter medindo
0,45mm X 0,85mm X 40cm,  conector de cateter e seringa capacidade 5cc, estéril, descartável,
Embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de
identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520007 Cateter para punção arterial com dispositivo de fixação, calibre 20 G, com fio guia para instalação de
pressão arterial direta em angiografia, de teflon/poliuretano flexível, antitrombogênico,  agulha de punção
em aço inoxidável,  estéril, descartável, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura
asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização,
validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520008 Cateter para oxigênio, em polímero plástico, calibre 6, descartável, estéril, embalagem individual que
garanta a integridade do produto, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520009 Cateter para oxigênio, em polímero plástico, calibre 8, descartável, estéril, embalagem individual que
garanta a integridade do produto, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520010 Cateter para oxigênio, em polímero plástico, calibre 10, descartável, estéril, embalagem individual que
garanta a integridade do produto, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520011 Cateter para oxigênio, em polímero plástico, calibre12, descartável, estéril, embalagem individual que
garanta a integridade do produto, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520012 Cateter para oxigênio em polímero plástico, adulto, com alça de fixação regulável, tipo óculos, flexível,
estéril, embalagem individual que garanta a integridade do produto, com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote,
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520013 Cateter para oxigênio em polímero plástico, pediátrico, com alça de fixação regulável, tipo óculos, flexível,
estéril, embalagem individual que garanta a integridade do produto, com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote,
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520016 Catéter venoso central para infusões de longa duração, semi longo, protegido por bainha plástica, com
mandril, flexível, calibre 16G, comprimento de 20 a 23 cm, em poliuretano, radiopaco, introduzido por
dentro da agulha de 14G, com bisel trifacetado e siliconizado, com dispositivo "tipo borboleta" para sutura
de fixação, descartável, estéril, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica,
contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade,
número do lote, registro no MS. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520017 Catéter venoso central para infusões de longa duração, semi longo, protegido por bainha plástica, com
mandril, flexível, calibre 16G, comprimento de 25 a 31 cm, em poliuretano, radiopaco, introduzido por

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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dentro da agulha de 14G, com bisel trifacetado e siliconizado, com dispositivo "tipo borboleta" para sutura
de fixação, descartável, estéril, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica,
contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade,
número do lote, registro no MS. 

009520018 Catéter venoso central para infusões de longa duração, semi longo, protegido por bainha plástica, com
mandril, flexível, calibre 22G X 8”, comprimento de 20 a 25 cm, em poliuretano, radiopaco, introduzido por
dentro da agulha de 19G, com bisel trifacetado e siliconizado,  com dispositivo "tipo borboleta" para sutura
de fixação, descartável, estéril, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica,
contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade,
número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520019 Catéter venoso central para infusões de longa duração, semi longo, protegido por bainha plástica, com
mandril, flexível, calibre 19GX8”, comprimento de 20 a 25 cm, em poliuretano, radiopaco, introduzido por
dentro da agulha de 17G, com bisel trifacetado e siliconizado, com dispositivo "tipo borboleta" para sutura
de fixação, descartável, estéril, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica,
contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade,
número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520020 Cateter ureteral duplo J, 6.0 fr x 26cm, poliuretano, fio guia e posicionador radiopaco ou ponta radiopaca,
estéril,embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica contendo externamente dados
de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520021 Cateter ureteral duplo j,6.0 fr x 28cm poliuretano, fio guia e posicionador radiopaco ou ponta radiopaca,
estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente
dados de identificação, procedência tipo e data de esterilização, validade, número do lote,registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520025 cateter intravenoso, calibre 14G, radiopaco, comprimento mínimo de 60cm e máximo de 80cm, passável
através de agulha ou dispositivo de teflon 12 a 14G, fio guia inox para cateterização venosa central por via
periférica, estéril; embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote,
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520026 Cateter totalmente implantável com redução de atividade para aquela via, em poliuretano/silicone, 8fr de
diâmetro, comprimento variando de 30 a 60cm, para longa permanência, para implantação subcutânea,
composto de um reservatório plástico/titânio, biocompativel, de formato discoide, com bordas palpáveis
ao exame clinico. Composto por um kit de punção venosa central; agulha de punção, fio guia em "J",
dilatador cutâneo e sistema de bainha, tipo Swan-Ganz e seringa. Tendo como acessórios: agulha própria
de punção do silicone do reservatório, tunelizador subcutâneo, dispositivo fixador da conexão entre
cateter e o reservatório estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica,
contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote, registro no
MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520027 Cateter totalmente implantável com redução de atividade para aquela via, em poliuretano/silicone, 6 a 6,6
fr de diâmetro, comprimento variando de 30 a 60cm, para longa permanência, para implantação
subcutânea, composto de um reservatório plástico/titânio biocompatível, de formato discóide, com bordas
palpáveis ao exame clinico. Composto por um kit de punção venosa central; agulha de punção, fio guia
tipo "j", dilatador cutâneo e sistema de bainha, tipo swan-gans e seringa. Tendo como acessórios: agulha
própria de punção do silicone do reservatório, tunelizador subcutâneo, dispositivo fixador da conexão
entre cateter e o reservatório estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica,
contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote, registro no
MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520028 cateter intravenoso, calibre 16G, radiopaco, comprimento mínimo de 60cm e máximo de 80cm, passável PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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através de agulha ou dispositivo de teflon 14 a 16G, fio guia inox para cateterização venosa central por via
periférica, estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote,
registro no MS.

cirurgia (66)

009520031 Kit com cateter para acesso venoso central tri-lumen de poliuretano com bisel cortante, trifacetado, calibre
7 FR (16 a 18g) e comprimento de 20 , radiopaco, flexível, modulável no interior do vaso, especialmente
liso para resistir a formação de trombos, marcação de fácil leitura com diferenciação de codificação em
cores para linhas de extensão, em cada via, clamp de vedação. Contendo: 1 agulha p/punção, 1 fio
metálico, 1 dilatador de vaso, 1 seringa descartável e fixador de cateter tipo borboleta com asas para
sutura fixa e móvel. Estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote,
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520033 Dispositivo para punção venosa, com dispositivo (segurança), curta duração, bisel curto  e trifacetado,
siliconizado, sem colagem entre o tubo vinílico transparente, com protetor de conectores de agulha e
asas,calibre 19, estéril, embalagem unitária.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520034 Dispositivo para punção venosa, curta duração, bisel curto trifacetado, siliconizado, sem colagem entre o
tubo vinílico transparente, com protetor de segurança conectores de agulha e asas, calibre 21, estéril,
embalagem unitária. Conforme NR 32.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520035 Dispositivo para punção venosa, com dispositivo (segurança)/ nº 23, curta duração, descartável, estéril,
haste em aço inoxidável, parede fina, bisel curto, trifacetado, cortante com fácil introdução, siliconizado,
sem colagem entre o tubo vinílico, transparente, atóxico e apirogênico, flexível, com protetor rígido de
conectores de agulha e asas, asa de empunhadura flexível, com identificação do calibre na asa, proteção
luer na porção distal,cor universal.embalagem individual papel grau cirúrgico, com abertura asséptica,
contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade,
número do lote, registro no MS, conforme NR 32.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520036 Dispositivo para punção venosa, com dispositivo (segurança), curta duração,bisel curto trifacetado,
siliconizado, sem colagem entre o tubo vinilico transparente, com protetor de conectores de agulha e asa,
calibre 25, estéril, embalagem unitária.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520037 Dispositivo para punção venosa, com dispositivo (segurança) nº 27  curta duração, para uso em
neonatologia, com agulha de 0,4 mm de diâmetro e 9,5 mm de comprimento, descartável, estéril, haste
em aco inoxidável parede fina, bisel curto, trifacetado, cortante com fácil introdução, siliconizado,sem
colagem entre o tubo vinilico, transparente, atóxico e apiapirogenico, flexível, com protetor rígido de
conectores  de agulha e asas, asa de empunhadura flexível, com identificação do calibre na asa, proteção
luer na porção distal, cor universal. Embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica,
contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade,
numero do lote, registro no MS, conforme NR32.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520038 dispositivo curto de teflon para infusão de média duração, calibre 14, flexível por fora, agulha com bisel
curto e trifacetado de fácil introdução, garantia de integridade e ajuste adequado do dispositivo interno
quando da retirada da agulha, de extremidade lisa e cônica, camada transparente de refluxo, conector
LUER que adapte-se em qualquer equipo e seringa, com protetor de agulha,  atóxico, estéril, embalagem
individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520040 Dispositivo curto de teflon/poliuretano para infusão de média duração, calibre 18, flexível por fora, agulha
com bisel curto e trifacetado de fácil introdução, garantia de integridade e ajuste adequado do dispositivo
interno quando da retirada da agulha, de extremidade lisa e cônica, camada transparente de refluxo,
conector luer que se adapte em qualquer equipo e seringa, com protetor de agulha, com dispositivo de

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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segurança, dotado de mecanismo passivo de ativação, garantindo a proteção do usuário sem a
necessidade de ação adicional além da técnica de punção convencional, atóxico, estéril embalagem
individual, papel grau cirúrgico, com abertura / asséptica, contendo externamente dados de identificação,
pro ciência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote, registro no MS.

009520041 Dispositivo curto de teflon para infusão de média duração, calibre 20, flexível por fora, agulha com bisel
curto e trifacetado de fácil introdução, garantia de integridade e ajuste adequado do dispositivo interno
quando da retirada da agulha, de extremidade lisa e cônica, camada transparente de refluxo, conector
LUER que adapte-se em qualquer equipo e seringa, com protetor de agulha,  atóxico, estéril. embalagem
individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520046 Dispositivo para vedação de equipos de infusão cateteres de acesso venoso e seringas, compatível com
conexões luer-lock., conexões macho fêmea , embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura
asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização,
validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520049 Kit com cateter para acesso venoso central duplo-lúmen de poliuretano com bisel cortante, trifacetado,
calibre 7 fr (16 a 18g) e comprimento de 20 a 30cm, radiopaco, flexível, modulável no interior do vaso,
especialmente liso para resistir a formação de trombos, marcação de fácil leitura com diferenciação de
codificação em cores para as linhas de extensão ,em cada via, clamp de vedação. Contendo: 1 agulha
para punção,1 fio guia metálico, 1 dilatador de vaso, 1 seringa descartável e fixador de cateter tipo
borboleta com asas para sutura fixa e móvel. Estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com
abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, número de lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520050 Cateter venoso central de inserção periférica (picc)com aproximadamente 3.0 fr, um lúmen(de 20
ga/53mm de luz interna,50 a 60 cm de comprimento) volume de prime aproximadamente 0,20 ml,
constituído em 100% silicone, apresentado em embalagem individual, com guia e introdutor de 19 g e
35mm de comprimento e estilete hidrofílico , radiopaco, estéril, embalagem individual, papel grau
cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e
data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520051 Cateter venoso central de inserção periférica (PICC) com 4.0 fr, um lúmen (de 18 G/0,63 mm de luz
interna, 60 a 65 cm de comprimento) volume de prime aproximadamente 0,25 ml, constituído em 100%
silicone, apresentado em embalagem individual, com  introdutor de 17 G e 36 mm de comprimento e
estilete hidrofílico, radiopaco, estéril, de uso único; embalagem individual, papel grau cirúrgico, com
abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, número do lote, registro no MS. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520052 Cateter umbilical neonatal nº 3,5 fr, estéril, descartável, de polivinil/poliuretano, flexível, radiopaco,
comprimento aproximado de 30 a 41cm, com escala de graduação com intervalo de 1cm, atóxico,
apirogênico, extremidade com conexão universal, firme e selagem uniforme, para cateterização de vasos
umbilicais de recém nascido, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica,
contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade,
número do lote, registro no MS Conforme Legislaçõa Vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520053 Cateter umbilical neonatal nº 4 fr, estéril, descartável, de polivinil/poliuretano, flexível, radiopaco,
comprimento aproximado de 30 a 41cm, com escala de graduação com intervalo de 1cm, atóxico,
apirogênico, extremidade com conexão universal, firme e selagem uniforme, para cateterização de vasos
umbilicais de recém nascido, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica,
contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade,
número do lote, registro no MS Conforme Legislaçõa Vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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009520054 Cateter umbilical neo natal n.5 fr, esteril, descartável de polivinil/poluretano, flexivel, radiopaco,

comprimento aproximado de 30 a 41 cm, com escala de graduação com intervalo de 1cm, atóxico,
apirogênico, extremidade com conexão universal, firme e selagem uniforme, para cateterização de vasos
umbilicais de recém nascido, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asseptica,
contendo externamente dados de identificação, embalagem individual, papel de esterilização, validade,
número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520055 Cateter venoso central de inserção periférica (PICC) 2,0 FR um lúmen (de 23 g/0,30mm de luz interna,
para uso neonatal) volume de prime aproximadamente 0,10ml, constituído em 100% silicone, apresentado
em embalagem individual, com guia e introdutor de 22 g e 24mm de comprimento e estilete hidrofílico ,
radiopaco, estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote,
registro no MS. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520059 Cateter ureteral duplo j 4.7 fr 22 a 24cm, poliuretano, fio guia e posicionador radiopaco ou ponta
radiopaca. Estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote,
registro no MS.

Sem requisição desde 12/2009.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009520065 Cateter de drenagem geral NEOSOFT, de poliuretano, sem trava, composto de cânula e mandril metálico,
com ponta trocar de 10 ou 12 FR x 25 a 30 cm, estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com
abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520075 Kit de monitoração de pressão invasiva totalmente descartável adulto com transdutor de pressão com
extensores descartáveis para PAM (pressão arterial média) e PVC (pressão venosa central), com
conector macho e fêmea, torneirinha de três vias multidirecional e dispositivo regulador de fluxo.
Acompanha 01 equipo de soro simples macrogotas com pinça rolete e conector fêmea, 01 extensão de
baixa complacência de 120 a 152 cm com conector macho e fêmea, 01 torneira de três vias
multidirecional com conector macho e fêmea, sistema fechado, embalagem individual, embalado em
papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro do Ministério da Saúde. A
empresa vencedora devera fornecer todos os acessórios que forem necessários para sua adaptação aos
equipamentos existentes.

**LICITAR EM SEPARADO ANEXANDO A RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS**

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520076 Cateter ureteral duplo j 4.7 fr 22 a 24cm, poliuretano, fio guia e posicionador radiopaco ou ponta
radiopaca. Estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520078 Kit catéter semi-implantável para hemodiálise contendo:
- 01 (um) cateter de 13,5 FR
- 02 (dois) Lumens de 2,0mm cada, 36cm de comprimento total do cateter com 19cm da ponta ao "cuff".
O "cuff" de Dracon para fixação, com ponta escalonada, em 100% silicone, radiopaco, bainha introdutora
com dilatador, tunelizador, seringa descartável para punção, agulha de parede extra-fina para punção,
guia flexível com ponta em "J", estéril, manual de instruções, embalagem individual e demais
especificações de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520081 Cateter venoso central Tri-Lumen, de poliuretano com bisel cortante, trifacetado, calibre 5 FR (20 G) e PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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comprimento de 13 a 15cm, radiopaco, flexível, modulável no interior do vaso, especialmente liso para
resistir a formação de trombos, com asas para sutura fixa e móvel, marcação de fácil leitura, com
diferenciação de codificação em cores para as linhas de extensão, estéril, embalagem individual, com
abertura asséptica, contendo extremamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

cirurgia (66)

009520082 Cateter venoso central duplo-lumen, de poliuretano, com bisel cortante, trifacetado, calibre 5,1 a 5,5 fr (18
a 20g) e comprimento de 13 a 15cm, radiopaco, flexível, modulável no interior do vaso, especialmente liso
para resistir a formação de trombos,com asas para sutura fixa e móvel, marcação de fácil leitura, com
diferenciação em cores para as linhas de extensão, estéril, embalagem individual papel grau cirurgico,
com abertura asséptica contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520083 catéter venoso central em silicone ou siliconizado, radiopaco para ser utilizado na técnica de flebotomia
em neonatologia, para infusões de longa duração, semi longo, protegido por bainha plástica, com mandril,
flexível, calibre 18G, comprimento de 20 a 28 cm, com agulha introdutora siliconizada, com bisel
trifacetado e tamanho 3,5 a 4 cm, com dispositivo de proteção da agulha, descartável, estéril, embalagem
unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009520084 Dispositivo curto para infusão de media duração, composto por material biocompatível, calibre 24 g -
0,56", para uso em neonatologia, flexível por fora, agulha com bisel curto e trifacetado siliconizado, de
fácil introdução, garantia de integridade e ajuste adequado do dispositivo interno quando da retirada da
agulha, de extermidade lisa e cônica, camada transparente de refluxo, conector luer que adapte-se em
qualquer equipo e seringa, com protetor de agulha, atóxico, estéril. Embalagem individual, papel grau
cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e
data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520086 Cateter venoso central duplo-lumen, para cateterização de veia central em cirurgias de grande porte para
aferição de PVC, calibre 4 fr, com aproximadamente 15 cm de comprimento radiopaco, flexível, modulável
no interior do vaso, especialmente liso para resistir a formação de trombos, sem estabilizadores e
antioxidantes, com asas para para sutura fixa e móvel marcação de fácil leitura, com diferenciação de
codificação em cores para as linhas de extensão, estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico com
abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, número  de lote, registro no MS. 0702040150

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520087 Cateter venoso central duplo-lúmen, para cateterização de veia central em cirurgias de grande porte para
aferição de PVC, de poliuretano c/ bisel cortante, trifacetado, calibre 5 fr, com aproximadamente 15cm de
comprimento radiopaco, flexível, modulável no interior do vaso, especialmente liso para resistir a
formação de trombos, com asas para sutura fixa e móvel marcação de fácil leitura, com diferenciação de
codificação em cores para as linhas de extensão, estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com
abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, número de lote, Registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520088 Cateter periférico com dispositivo de proteção(segurança) composto de cânula em poliuretano, flexível,
radiopaco, transparente, translúcido, permitindo a visualização do refluxo sanguíneo no momento da
punção, calibre 14, agulha siliconizada, com bisel trifacetado, com conector rosqueado, adaptando-se em
qualquer equipo e/ou seringa,com protetor de agulha, atóxico, estéril, embalagem individual, papel grau
cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e
data de esterilização, validade, número do lote, registro no ministério da saúde, conforme NR32
atendendo Portaria Federal 485, de 11/11/2005.
OBS: A empresa vencedora deverá proporcionar treinamento e acompanhamento deste produto em todas

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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as unidades hospitalares da SES.

009520089 Cateter periférico com dispositivo de proteção, (segurança) composto de cânula em poliuretano, flexível,
radiopaco, transparente, translúcido, permitindo visualização do refluxo sanguíneo no momento da
punção, calibre 16g x 2" (1,7 x 50mm), 210ml/min, agulha siliconizada, com bisel trifacetado, com
conector rosqueado, adaptando-se em qualquer equipo e/ou seringa,com protetor de agulha, atóxico e
estéril. Embalagem individual,papel grau cirúrgico com abertura asséptica, contendo externamente dados
de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS,
conforme a NR32 atendendo a Portaria Federal 485 de 11/11/2005.

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520090 Cateter periférico com dispositivo de proteção (segurança) composto de cânula em poliuretano, flexível,
radiopaco, transparente, translúcido, permitindo a visualização do refluxo sanguíneo no momento da
punção, calibre 18, agulha siliconizada, com bisel trifacetado, com conector rosqueado, adaptando-se em
qualquer equipo e/ou seringa,com protetor de agulha, atóxico, estéril, embalagem individual, papel grau
cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e
data de esterilização, validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde, conforme NR32
atendendo Portaria Federal 485, de 11/11/2005. OBS: A empresa vencedora deverá proporcionar
treinamento e acompanhamento deste produto em todas as unidades hospitalares da SES.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520091 Cateter periférico com dispositivo de proteção (segurança) composto de cânula em poliuretano, flexível,
radiopaco, transparente, translúcido, permitindo a visualização do refluxo sanguíneo no momento da
punção, calibre 20, agulha siliconizada, com bisel trifacetado, com conector rosqueado, adaptando-se em
qualquer equipo e/ou seringa,com protetor de agulha, atóxico, estéril, embalagem individual, papel grau
cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e
data de esterilização, validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde, conforme NR32
atendendo Portaria Federal 485, de 11/11/2005. OBS: A empresa vencedora deverá proporcionar
treinamento e acompanhamento deste produto em todas as unidades hospitalares da SES.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520092 Cateter periférico com dispositivo de proteção (segurança), composto de cânula em poliuretano, flexível,
radiopaco, transparente, translúcido, permitindo a visualização do refluxo sanguíneo no momento da
punção, calibre 22, agulha siliconizada, com bisel trifacetado, com conector rosqueado, adaptando-se em
qualquer equipo e/ou seringa,com protetor de agulha, atóxico, estéril, embalagem individual, papel grau
cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e
data de esterilização, validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde, conforme NR32
atendendo Portaria Federal 485, de 11/11/2005. OBS: A empresa vencedora deverá proporcionar
treinamento e acompanhamento deste produto em todas as unidades hospitalares da SES.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520093 Cateter periférico com dispositivo de proteção(segurança) composto de cânula em poliuretano, flexível,
radiopaco, transparente, translúcido, permitindo a visualização do refluxo sanguíneo no momento da
punção, calibre 24, agulha siliconizada, com bisel trifacetado, com conector rosqueado, adaptando-se em
qualquer equipo e/ou seringa, com protetor de agulha, atóxico, estéril, embalagem individual, papel grau
cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e
data de esterilização, validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde, conforme NR32
atendendo Portaria Federal 485, de 11/11/2005. OBS: A empresa vencedora deverá proporcionar
treinamento e acompanhamento deste produto em todas as unidades hospitalares da SES.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520095 Cateter para monitorização de pressão intracraniana ventrícular com mínimo de 6fr e máximo 9fr, dotado
de sensor interno-faixa de medição de pressão -  4 a 40mmhg, pressão máxima de 1500mmhg, medição
da temperatura intracraniana - faixa entre 20 c a 45 c, com duplo lúmen para drenagem de liquor, estéril,
embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de
identificação, procedência, tipo e data de esterelização, validade, número do lote, registro no MS e
compatível com monitores neurocirurgicos  das marcas Dixtal, Datacospe, Indumed, Drager, Ohmeda/GE,

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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Nihon Kohden, Philips, Alfames e Bionet.

009520096 Cateter para monitorizacao de pressão intracraniana parenquimal e subdural com mínimo de 4fr e
máximo de 5fr, dotado de sensor interno - faixa de medição de pressão - 4 a 40mmhg, pressão máxima
de 1500mmhg, medição da temperatura intracraniana- faixa entre 20c a 45c, com duplo lúmen para
drenagem de liquor, estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asseptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote,
registro no MS e compativel com monitor neurocirurgico  das marcas Dixtal, Datacospe, Indumed, Drager,
Ohmeda/GE, Nihon Kohden, Philips, Alfames e Bionet.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520097 Cateter para monitorização de pressao intracraniana epidural com mínimo de 4fr e máximo de 5fr, dotado
de sensor interno faixa de medição de pressão -  4 a 40mmhg, pressão máxima 1500mmhg, medição da
temperatura intracraniana - faixa entre 20c a 45c, com duplo lumen para drenagem de liquor, esteril,
embalagem individual, papel grau cirurgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de
identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no ms e
compativel com monitor neurocirurgico das marcas Dixtal, Datacospe, Indumed, Drager, Ohmeda/GE.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520101 Dispositivo para vedacao de conexao duas vias para infusao parenteral, biocompativel, em pvc, com
conexoes luer-lock, conexoes  femea, embalagem individual, papel grau cirurgico, com abertura
asseptica, contendo externamente dados de identificacao, procedencia tipo e data de esterilizacao,
validade, numero do lote, registro no ms.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520102 Cateter Swan Ganz de termodiluição contínua, que permite a medida da saturação (oximetria) venosa
mista contínua. Introdutor com um número a mais do que o cateter. Dispõe de vias para infusão de
volume, balonete débito contínuo e saturação deve ser apresentado em embalagem estéril, individual,
com dados por identificação do produto, validade, lote. A empresa vencedora deverá contratar em
comodato o monitor específico com cabo do paciente e cabo óptico OM2. 0702050075

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520104 Kit sensor para medida contÍnua de debito cardíaco minimamente invasivo, por pressão de pulso e
medida da pressão arterial invasiva por transdutor de pressão. Possui 02 interfaces (conexão), um para
monitoramento do debito cardíaco minimamente invasivo e outra para monitor multiparametro. Deve ser
apresentado em embalagem estéril, individual com dados por identificação do produto, validade, lote a
empresa vencedora deverá contratar em comodato o monitor específico com cabo de PAM e cabo de
débito cardíaco.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520105 Cateter venoso central de inserção periférica 2 fr em poliuretano bio-estável, radiopaco, 24 g, 30 cm de
comprimento com 2 vias totalmente independentes permitindo administração simultânea de soluções
incompatíveis, prolongadores integrados, introdutor microflash com cânula de poliuretano bipartida,
transparente com câmara que permita visualização do refluxo, calibre 19 g e agulha com bisel trifacetado,
com orifícios que permitam refluxo, embalagem única estéril, papel grau cirúrgico, com abertura
asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização,
validade, número de lote e registro no MS Conforme Legislação Vigente, acompanhado de adesivo
Statlok hipoalergênico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520107 Cateter para oxigênio em polímero plástico, neonatal, com alça de fixação regulável, tipo óculos, flexível,
estéril, embalagem individual que garanta a integridade do produto, com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote,
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520108 Cateter ureteral duplo j,4, 7fr x 26cm, poliuretano, fio guia e posicionador radiopaco ou ponta radiopaca
estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica contendo externamente dados
de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote registro no MS
Conforme Legislaçõa Vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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009520109 Catéter duplo lumen para urodinâmica, com diâmetros externos 7fr, 70% do lumen interno para

enchimento vesical, 30%do lumen para medida de pressão, comprimento de 25cm, com clamp para
obstruir as vias do cateter, terminais de saí da tipo luer fêmea, bifurcados em porção distal eproximal com
balão, podendo ser utilizado em qualquer equipamento de urodinâmica, estéril, embalagem individual,
papel grau cirurgico, com abertura asseptica, contendo externamente dados de identificação,
procedencia, tipo e data de esterilização,    validade, numero de lote, registro no ms.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520110 Cateter ureteral duplo j 7.0 fr x 24 cm, poliuretano, fio guia e posicionador radiopaco ou ponta radiopaca,
estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica contendo externamente dados
de identificação, procedência, tipo, data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520111 Cateter ureteral duplo J.7.0 fr x 26cm, poliuretano, fio guia e posicionador radiopaco ou ponta radiopaca,
estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica contendo externamente dados
de identificação, procedência,tipo data de esterilização, validade, numero do lote e registro no MS.

Sem requisição desde 09/20013.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009520112 Cateter ureteral duplo J, 6.0 fr x 24 cm, poliuretano, fio guia e posicionador radiopaco ou ponta radiopaca
estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica contendo externamente dados
de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520113 Cateter umbilical em poliuretano transparente e radiopaco, duplo lúmem, para uso por via venosa ou
arterial (para cateterização de vasos umbilicais de recém nascido), com marcação centimetrada e
numerada. Possui prolongadores proximais com 5 cm de comprimento, equipo com pinça clamp,
comprimento total 36 a 42 cm, diâmetro 3,5 fr, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura
asséptica contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização,
validade, número do lote, registro no MS Conforme Legislaçõa Vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520114 Dispositivo para infusão de medicamentos e soluções com um conector Luer Lock fêmea, com um
conector macho Luer Lock rotativo e 3 vias com válvula tipo torneira de distribuicao localizado na lateral,
confeccionado em polivinil (policarbonato) de alta resistência, transparente, apto a suportar pressão de no
mínimo de 250psi. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e
procedência, lote e validade e registros no Ministerio da Saúde. Prazo de validade: 75% do prazo total de
validade do produto.        

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520115 Cateter quadripolar para diagnostico, flexível, 6f, comprimento de 110 ou 120cm, com espaçamento entre
eletrodos de 2/5/2 ou 5/5/5mm com curva. Composição poliuretano, platina e iridium, estéril, descartável,
embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, devera constar externamente dados de
identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote, registro no MS. Prazo
de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Conectores compatíveis com os cateteres
descritos acima.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520116 Cateter quadripolar para diagnostico, 6f, deflexível, 6f, comprimento de 110 ou 120cm, com espaçamento
entre eletrodos de 2/5/2 ou 5/5/5mm com controle de deflexão da ponta.composição poliuretano, platina e
iridium, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, devera
constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero
do lote, registro no MS. Prazo de validade: 75% do prazo total da validade do produto. Conectores
compatíveis com os cateteres descritos acima.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520117 Cateter decapolar para diagnóstico, flexível, 6f, comprimento de 110, 115 ou 120cm, com espaçamento
entre eletrodos de 2/5/2, 2/8/2 ou 5/5/5mm com curva josephson ou para seio coronário. Composição
poliuretano platina e iridium, estéril descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau
cirúrgico, devera constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de
validade, numero do lote, registro no MS. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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009520118 Cateter decapolar para diagnóstico, deflexível, 6f, comprimento de 110, 115 ou 120cm, com espaçamento

entre eletrodos de 2/5/2, 2/8/2 ou 5/5/5mm com controle de deflexão da ponta composição poliuretano,
platina e iridium, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,
devera constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade,
numero do lote, registro no MS. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520119 Cateter circular decapolar de 6f ou 7f para estudo eletrofisiologico de veias pulmonares, com curva
deflectivel, espiral de raio fixo ou ajustável entre 15 a 25mm. Composição poliuretano, platina e iridium,
estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, devera constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote,
registro no MS. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Conectores compatíveis
com os cateteres descritos acima.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520120 Cateter duodecapolar para diagnóstico, deflexível, 6f ou 7f, comprimento de 90 ou 95cm, com
espaçamento entre eletrodos de 2/10/2 ou 2/8/2 com controle de deflexão da ponta.composição
poliuretano, platina e iridium, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau
cirúrgico, devera constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de
validade, numero do lote, registro no MS. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto.
Conectores compatíveis com os cateteres descritos acima.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520121 Cateter quadripolar de 7f para ablação de circuitos de arritmias, composto de pebax, comprimento de
115cm, eletrodo distal de 4mm contendo com sensor termistor, eletrodos em platina/iridium com
espaçamento entre eletrodos de 2-5-2mm,deflexão bidirecional e curva assimétrica de
17mm/25mm.estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,
devera constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização,data de validade,
numero do lote, registro no MS. Prazo de validade do produto. Conector compatível com o cateter descrito
acima.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520122 Cateter quadripolar de 7f para ablação de circuitos de arritmias, composto de pebax, comprimento de
115cm, eletrodo distal de 4mm contendo com sensor termistor, eletrodos em platina/iridium com
espaçamento entre eletrodos de 2-5-2mm,deflexão bidirecional e curva simétrica longa de 33mm. Estéril,
descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, devera constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote,
registro no MS. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Conector compatível com o
cateter descrito acima.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520123 Cateter quadripolar de 7f para ablação com circuitos de arritmias, composto de poliuretano, comprimento
de 110 a 115cm, eletrodo Distal de 4mm, sensor termistor, eletrodos de platina/iridium com espaçamento
entre eletrodos do tipo 2-5-2mm, deflexão bidirecional e curva assimétrica de 51/60mm, estéril,
descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, constar externamente:
dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote, e registro no
MS. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e conector compatível com cateter
descrito acima.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520124 Cateter quadripolar de 7f para ablação com circuitos de arritmias, composto de poliuretano, comprimento
de 110 a 115cm, eletrodo Distal de 4mm sensor termistor, eletrodos de platina/iridium, espaçamento entre
eletrodos do tipo 2-5-2mm, deflexão bidirecional e curva assimétrica de 60/80mm, estéril, descartável,
embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de
identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo
de validade: 75% do prazo total de validade do produto e conector compatível com cateter descrito acima.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520125 Cateter quadripolar de 7f para ablação com circuito de arritmias, composto de poliuretano, comprimento
de 110 a 115cm, / eletrodo distal de 8mm sensor termopar, eletrodos de platina iridium, espaçamento

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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entre eletrodos do tipo 1/7/4mm, deflexão bidirecional e curva assimétrica de 51/60mm, estéril,
descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, constar externamente
dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote e registro no
MS. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e conector compatível com cateter
descrito acima.

009520126 Cateter quadripolar de 7f para ablação com circuitos de arritmias,composto de poliuretano,comprimento
de 110 a 115cm eletrodo distal de 8mm, sensor termopar, eletrodos de platina iridium, espaçamento entre
eletrodos do tipo 1/7/4mm, defleção bidirecional e curva assimétrica de 60/80mm, estéril, descartável,
embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, constar externamente dados de
identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote e registro no MS. Prazo
de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Conector compatível com cateter descrito acima.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520127 Cateter quadripolar de 7f para ablação de circuitos de arritmias, com sistema de irrigação aberto de 6
portas, deflexão unidirecional, composto de pebax, eletrodo distal de 4mm. Eletrodos em platina/iridium
com espaçamento entre eletrodos 2-5-2mm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura
asséptica, papel grau cirúrgico, devera constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, numero do lote, registro no MS. Prazo de validade: 75% do prazo total de
validade do produto. Conector compatível com o cateter descrito acima.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520128 Cateter de ablação 7f, comprimento de 110 ou 115cm, quadripolar com deflexão unidirecional e lateral,
eletrodo distal de 4mm, espaço intereletrodo de 2-5-2 com curva de 55-75mm.controle thermocouple de
temperatura com controle variável da curva de deflexão da ponta, anel de deflexão lateral.estéril,
descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, devera constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização data de validade, numero do lote,
registro no MS. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto conector compatível com o
cateter descrito acima.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520129 Cateter de ablação 7f, comprimento de 110 ou 115cm, quadripolar com deflexão unidirecional e lateral,
eletrodo distal de 4mm, espaço intereletrodo de 2-5-2 com curva de 40-60mm.controle thermocouple de
temperatura com controle variável da curva de deflexão da ponta, anel de deflexão lateral. Estéril,
descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, devera constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote,
registro no MS. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Conector compatível com o
cateter descrito acima.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520130 Cateter de ablação, quadripolar e ponta de 8mm, 7f 110 ou 115cm, com sensor termocouple, curva
ajustável de 35, 37, 45 ou 47mm, espaçamento entre eletrodos de 2/5/2. Composição poliuretano, aco
inox e liga de ouro, estéril,descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica,papel grau cirúrgico,
devera constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade,
numero do lote, registro no MS. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto conector
compatível com o cateter descrito acima.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520131 Cateter de ablação, quadripolar e ponta de 4mm, 7f, 110 ou 115cm, com sensor termocouple, curva
ajustável de 35,37, 45 ou 47mm, espaçamento entre eletrodos de 2/5/2. Composição poliuretano, aço
inox e liga de ouro, estéril, descartável,embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,
devera constar externamente dados de identificação,procedência, tipo de esterilização, data de validade,
numero do lote, registro no MS. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Conector
compatível com o cateter descrito acima.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520133 Cateter de extração de trombos e êmbolos 6f de 145cm, com eprfil 0,068, ponta cônica, em sistema de
troca rápida com fio guia 0,014, contendo 2 seringas para extração de trombos e 2 filtros para aferição da
retirada do material embólico. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização,
data de validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade: 75% do prazo total
de validade do produto.

009520134 Cateter epiridural para anestesia, calibre 20g, flexível, radiopaco, com marcas de profundidade, ponta
romba, atraumatica e três orifícios laterais com dispositivo facilitador e conector luer lock, descartável,
estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente
dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no
MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520135 Catéter totalmente implantável com redução de atividade para aquela via, em poliuretano/silicone, 7 a 7,5
fr de diâmetro comprimento variando de 30 a 60 cm para longa permanência, para implantação
subcutânea, composto de reservatório plástico/titânio, biocompatível, de formato discóide, com bordas
palpáveis ao exame clinico. Composto por um kit de punção venosa central agulha de punção, fio guia em
"J", dilatador cutâneo e sistema de bainha, tipo swan-ganz e seringa. Tendo como acessórios agulha
própria de punção do silicone do reservatório tunelizador subcutâneo, dispositivo fixador da conexão entre
cateter e o reservatório estéril, embalagem individual papel grau cirúrgico, com abertura asséptica,
contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote, registro no
MS Conforme Legislação Vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520136 Cateter totalmente implantável com redução de atividade para aquela via, em poliuretano/titânio, 9 a 9,6fr
de diâmetro,comprimento variando de 30 a 60cm, para longa permanência,para implantação subcutânea,
composto de um reservatório plástico/titânio biocompativel, de formato discóide, com bordas palpáveis ao
exame clinico. composto por um kit de punção venosa central; agulha de punção, fio guia tipo "J", diga.
Tendo como acessórios: agulha própria de punção do silicone do reservatório, tunelizador subcutâneo,
dispositivo fixador da conexão entre catéter e o reservatório estéril, embalagem individual, papel grau
cirúrgico, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo data de
esterilização, validade, nº do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520137 Cateter totalmente implantável com redução de atividade para aquela via, em poliuretano/titânio, 7fr de
diâmetro, comprimento variando de 30 a 60cm, para longa   permanência, para implantação subcutânea,
composto de um reservatório plástico / titânio biocompatível, de formato discóide, com bordas palpáveis
ao exame clinico. Composto por um kit de punção venosa central; agulha de punção, fio guia em "j",
dilatador cutâneo e sistema de bainha, tipo swan ganz e seringa.tendo como acessórios: agulha própria
de punção do  silicone do reservatório, tunelizador subcutâneo, dispositivo fixador da conexão entre
cateter e o reservatório estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica,
contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote, registro no
MS, apresentar CBPF.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520138 Cateter de ablação com irrigação aberta, quadripolar e ponta de 5mm, 7f, 110 ou 115cm, com sensor
termocouple, curva ajustável de 35, 37, 45 ou 47mm, espaçamento entre eletrodos de 2/5/2. Composição
poliuretano, aço inox liga platina e iridium, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura
asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número de lote, registro no MS. Prazo de validade: 75% do prazo total de
validade do produto conector compatível com o cateter descrito acima.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520139 Cateter de extração de trombos e êmbolos, em sistema de troca rápida compatível com fio guia de até
0,014 e compatível com cateter guia com diâmetro interno de até 0,070 polegadas. estéril, descartável,
embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de
identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. prazo
de validade de 75% to total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520140 Cateter laço para captura de corpo estranho e reposicionamento de próteses intraluminais, com loop de PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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2mm a 35mm, comprimento do cateter de 120 a 200cm e diâmetro de 2 a 6 french. de diâmetro. Estéril,
descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,
registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.

cirurgia (66)

009520141 Cateter de monitoração contínua da saturação (oximetria) venosa central 8fr/8,5fr. Conexão para monitor
de uso específico. Com introdutor com um número a mais do que o cateter. Deve ser apresentado em
embalagem estéril, individual, com dados por identificação do produto, validade e lote. A empresa
vencedora deverá contratar em comodato o monitor / especifico com cabo de oximetria on2.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520158 Cateter duplo J, 3fr a 4fr, de 8 a 10 cm, poliuretano,ambas extremidades abertas, fio guia e posicionador
radiopaco ou ponta radiopaca.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520159 Cateter periférico com dispositivo de proteção, (segurança) composto de cânula em poliuretano, flexível,
radiopaco, transparente, translúcido, permitindo visualização do refluxo sanguíneo no momento da
punção, calibre 16g x 2" (1,7 x 50mm), 210ml/min, agulha siliconizada, com bisel trifacetado, com
conector rosqueado, adaptando-se em qualquer equipo e/ou seringa,com protetor de agulha, atóxico e
estéril. Embalagem individual,papel grau cirúrgico com abertura asséptica, contendo externamente dados
de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS,
conforme a NR32 atendendo a Portaria Federal 485 de 11/11/2005.

Duplicidade, utilizar código 9520089.

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009520162 Cateter duplo J, 5fr a 6fr, 22 a 24cm poliuretano, fio guia e posicionador radiopaco ou ponta
radiopaca.estéril,embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência tipo e data de esterilização, validade, numero do lote,
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520163 Cateter de monitoração contínua da saturação (oximetria) venosa central 4,5 a 5,5 fr, conexão para
monitor de uso específico. Introdutor com um número a mais do que o cateter. Deve ser apresentado em
embalagem estéril,individual,com dados por identificação do produto, validade e lote. A empresa
vencedora deverá contratar em comodato o monitor / especifico com cabo do paciente e cabo óptico
OMS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520168 Conjunto descartável contendo um cateter balão intra-órtico de 7f e balão de 40cc,uma seringa
descartável bico Luer Lock de 60 cc, um kit de inserção com fio guia de 0,06 por 145cm, agulha 18g,
bainha introdutora com válvula hemostática, dilatadores, torneirinha, extensão para cateter e tubos para
pressão, estéril,apirogênico, atóxico para equipamentos de / contrapulsação aórtica, estéril, descartável
embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que
garanta a integridade do produto, de- verá constar externamente dados de identificação,procedência tipo
de esterilização, data de validade,número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade. SUS 0702050121.

CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520169 Cateter de poliuretano estéril, hidrofílico lubrificado pronto para uso. Acondicionado em embalagem
estéril, asséptica, reduzindo o risco de infecção, lubrificado com polivinil/pirrulidona e cloreto de sódio de
maneira uniforme garantindo baixa fricção com a uretra. Possui orificios radiais de /drenagem em 90
graus reduzindo risco de trauma. Cateter para uso masculino no tamanho 10.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520170 Cateter de poliuretano estéril, hidrofílico lubrificado pronto para uso. Acondicionado em embalagem
estéril, asséptica,/reduzindo o risco de infecção, lubrificado com polivinil/pirrulidona e cloreto de sódio de
maneira uniforme garantindo baixa fricção com a uretra. Possui orifícios radiais de /drenagem em 90
graus reduzindo risco de trauma. Cateter para uso masculino no tamanho 12.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520171 Cateter de poliuretano estéril, hidrofílico lubrificado pronto para uso. Acondicionado em embalagem
estéril, asséptica /reduzindo o risco de infecção, lubrificado com polivinil/pirrulidona e cloreto de sódio de

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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maneira uniforme garantindo baixa fricção com a uretra. Possui orifícios radiais de drenagem em 90 graus
reduzindo risco de trauma. Cateter para uso (feminino/masculino) no tamanho 14.

009520172 Cateter de monitorização hemodinâmica, tipo Swan-Ganz,5f, estéril, descartável, embalagem unitária,
com abertura asséptica papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do
produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de
validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702050067

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520173 Cateter venoso central de inserção periférica (picc) 1.9fr / um lúmen (de 23 g/0,30mm de luz interna, para
uso neonatal) / volume de prime aproximadamente 0,10ml, constituído em 100% silicone, apresentado em
embalagem individual, com introdutor de 22g e 24 mm de comprimento e estilete hidrofílico, radiopaco,
estéril, de uso único; embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote,
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520176 Cateter/caneta para ablação cirúrgica: dispositivo manual de ablação por radiofrequência unipolar para
uma única utilização em cirurgia cardíaca. Deve permitir um sistema de irrigação de soro fisiológico
destinado a administrar fluido no ponto de contato entre o tecido e a ponta do eletrodo, de modo a
arrefecer os tecidos durante a administração de energia de radiofrequência. O dispositivo destina-se a um
funcio namento intermitente. Estéril, não-pirogênico, descartável, apenas para uma única utilização.
Indicações: criar lesões pontuais ou lineares no tecido cardíaco durante a cirurgia cardíaca, com energia
de radiofrequência, para o tratamento de arritmias cardíacas. O gerador de radiofrequência para o uso de
cateter/caneta deverá ser disponibilizado para o uso na unidade, sendo que o mesmo poderá ser
disponibilizado apenas durante o procedimento ou permanecer a disposição na unidade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520193 Cateter venoso central de inserção periférica (PICC) com 3.5 fr, com duplo lumem lúmen, (60 a 65 cm de
comprimento aproximadamente ) constituído em 100% silicone, apresentado em embalagem individual,
com  introdutor,  estilete hidrofílico, radiopaco, estéril, de uso único; embalagem individual, papel grau
cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e
data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520194 Cateter venoso central de inserção periférica (PICC) duplo lúmen 4fr. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520195 Dispositivo curto de teflon/poliuretano para infusão de média duração, calibre 20, flexível por fora, agulha
com bisel curto e trifacetado de fácil introdução, garantia de integridade e ajuste adequado do dispositivo
interno quando da retirada da agulha, de extremidade lisa e cônica, camada transparente de refluxo,
conector luer que se adapte em qualquer equipo e seringa, com protetor de agulha, com dispositivo de
segurança, dotado de mecanismo passivo de ativação, garantindo a proteção do usuário sem a
necessidade de ação adicional além da técnica de punção convencional, atóxico, estéril embalagem
individual, papel grau cirúrgico, com abertura / asséptica, contendo externamente dados de identificação,
pro ciência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520196 Dispositivo curto de teflon/poliuretano para infusão de média duração, calibre 22, flexível por fora, agulha
com bisel curto e trifacetado de fácil introdução, garantia de integridade e ajuste adequado do dispositivo
interno quando da retirada da agulha, de extremidade lisa e cônica, camada transparente de refluxo,
conector luer que se adapte em qualquer  / equipo e seringa, com protetor de agulha, com dispositivo de
segurança, dotado de mecanismo passivo de ativação, garantindo a proteção do usuário sem a
necessidade de ação adicional além da técnica de punção convencional, atóxico, estéril. embalagem
individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520198 Cateter de poliuretano estéril, hidrofílico lubrificado pronto para uso. Acondicionado em embalagem
estéril, asséptica, reduzindo o risco de infecção, lubrificado com polivinil/pirrulidona e cloreto de sódio de

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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maneira uniforme garantindo baixa fricção com a uretra. Possui orificios radiais de /drenagem em 90
graus reduzindo risco de trauma. Cateter para uso feminino no tamanho 10.

009520199 Cateter de poliuretano estéril, hidrofílico lubrificado pronto para uso. Acondicionado em embalagem
estéril, asséptica,/reduzindo o risco de infecção, lubrificado com polivinil/pirrulidona e cloreto de sódio de
maneira uniforme garantindo baixa fricção com a uretra. Possui orifícios radiais de /drenagem em 90
graus reduzindo risco de trauma. Cateter para uso  feminino no tamanho 12.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520201 Cateter venoso central Tri-Lumen, de poliuretano com bisel cortante, trifacetado, calibre 5,1 a 5,5Fr (22G)
e comprimento de 13 a 15cm, radiopaco, flexível, modulável no interior do vaso, especialmente liso para
resistir a formação de trombos, com asas para sutura fixa e móvel, marcação de fácil leitura, com
diferenciação de codificação em cores para as linhas de extensão, estéril, embalagem individual, com
abertura asséptica, contendo extremamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520202  Dispositivo esteril para monitoramento da pressao intra abdominal(pia), indicado para a medição da
pressão hidrosta tica no interior da bexiga. Cada kit contem 1 auto-valvula de monitoramento da pia de
policarbonato e elastomero, com sistema automatico de abertura e fechamento para infusao de solução
salina e drenagem da urina ao final da medição; 1 fita adesiva de polietileno para fixação do sistema; 1
campo esteril e 1 tampa oclusora para transdutor de polipro pileno; 1 seringa de 20ml com anel de apoio
do dedo e sistema fechado; conectores tipo luer-lock para garantir travamento do sistema.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520203 Kit sensor de capnografia mainstream (pré-cabo e cabo), compatível com modelo TG-950P e monitor
Nihon Kohden, modelo Life Scope

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520204 Kit sensor de capnografia mainstream (pré-cabo e cabo), compatível com modelo TG-920P e monitor
Nihon Kohden, modelo Life Scope

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520205 Cateter para colangiopancreatografia, uso único,estéril,ponta arredondada com ranhura cruciforme,
diâmetro de 2,5 +/- 0,5fr 200 cm +/- 5 cm de comprimento, compatível com fio guia de 0.035 +/- 0,005
polegadas, para uso em canal de biópsia de 4,2 mm. Embalagem unitária, contendo dados de
identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009520206 Cateter para colangiopancreatografia, uso único, estéril, ponta em platina angulável 90 graus/30 graus,
diâmetro da ponta distal de 4.0 +/- 0,5 fr, 200 +/- 5 cm de comprimento, compatível com fio guia de 0,035
+/- 0,005 polegadas, para uso em canal de biópsia de 4,2 mm. Embalagem unitária, contendo dados de
identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no MS. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009539001 Compressa cirúrgica "campo operatório", medindo 23 cm x 25 cm, constituída de fios 100% algodão,
alvejados e hidrofilizados, com massa mínima peso/unidade 9 gr, não estéril, com 04 camadas
sobrepostas, contendo
um cadarço duplo em uma das extremidades, com filamento radiopaco, as laterais do produto devem ser
costuradas para evitar desfiamento nas laterais, devem ser branqueadas, purificadas, isentas de
impurezas, isenta de alvejante óptico e amido, trama fechada, textura uniforme, conforme especificações
das normas ABNT nbr 14.767, embalado  em pacotes com 50 unidades garantindo a integridade do
produto, validade do produto: sessenta meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados
externos de identificação e procedência conforme portaria Inmetro 106/2003, registro do produto conforme
rdc 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade.
UTILIZAR 9539033

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009539002 Compressa cirúrgica "campo operatório", medindo 45 cm x 50 cm, constituída de fios 100% algodão,
alvejado e hidrofilizado, com massa mínima peso/unidade 35 gr, não estéril, com 04 camadas
sobrepostas, contendo um cadarço duplo em uma das extremidades, com filamento radiopaco, as laterais
do produto devem ser costuradas  para evitar desfiamento nas laterais, devem ser branqueadas,
purificadas isentas de impurezas, isenta de alvejante óptico e amido, trama fechada, textura uniforme,

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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conforme especificações das normas ABNT NBR 14.767, embalado em pacotes  com 50 unidades
garantindo a integridade do produto, validade do produto: sessenta meses, conter nº de lote, constando
produto interno e dados externos de identificação e procedência conforme portaria INMETRO 106/2003,
registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade.

009539003 Compressa de gaze 100% de algodão, com 8 dobras, 13 fios, possuindo algodão internamente, medindo
10x15 cm, cor branca, embalada em pacote individual, estéril, contendo dados de identificação
procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, data de fabricação, registro no MS.
(peça = 1 compressa)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009539005 Compressa gaze hidrófila, medindo 7,5 cm x 7,5 cm dobrada, 13 fios cm², não estéril, confeccionada em
tecido 100% algodão, sendo tipo  15 cm x 30 cm aberta alvejada e hidrofilizada,isenta de resíduos e
impurezas, manchas, falhas, sem filamento radiopaco, devem ser branqueadas, purificadas, isenta de
alvejante óptico e amido, apresentar hidrofilidade menor ou igual a 15 segundos, trama fechada, textura
uniforme, conforme especificações das normas abnt nbr 13.843, acondicionada em embalagem plástica
com 500 unidades, garantindo a integridade do produto, validade do produto: sessenta meses, conter nº
de lote, constando produto interno e dados externos de identificação e procedência conforme portaria
inmetro 106/2003. registro do produto conforme rdc 185/01 emitido pela anvisa dentro do prazo de
validade.

PACOTE 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009539007 Compressa de gaze, 100% de algodão, com 08 dobras, 13 fios, tipo queijo medindo aprox.10 cm X 100m,
cor branca, embalagem em rolo, isenta de impurezas, não estéril, contendo dados de identificação,
procedência,  data de fabricação, validade, número do lote, registro no MS.

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009539008 Compressa neuro cirúrgica, com filamento radiopaco, compacta, que não solte fios durante os
procedimentos, medindo aprox. 76mm x 25mm, cor branca, estéril, contendo dados de identificação
procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, data de fabricação, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009539009 Compressa ocular em Rayon + viscose + algodão, formato arredondado, com diâmetro aproximado de
7cm, cor branca ou bege, não estéril contendo dados de identificação procedência, tipo  e data de
esterilização, validade e número do lote,data de fabricação, registro no MS.

Dificuldade de aquisição. Veirificar nevessidade/descritivo, apenas HGCR planejou, CMM 6,33/mês.

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009539017 Compressa gaze algodonada "chumaço", medindo 10 cm x 15 cm, esterilizada a raio gama ou eto,
embalagem
individual, integra, conforme norma técnica, que permita abertura asséptica, constituída de manta de
algodão puro com 7 mm de espessura envolvida por tecido de gaze de 13 fios cm² com dobras
devidamente acabadas 100% algodão, absorção adequada a função, que não solte fiapos, isenta de
resíduos e impurezas, manchas, falhas, sem filamento radiopaco isenta de alvejante óptico e amido,
apresentar hidrofilidade menor ou igual a 30 segundos, medidas 10 cm x 15 cm dobrada e área aberta
medindo aproximadamente 10 cm x 60 cm de comprimento, trama fechada e textura uniforme, conter no
produto validade de esterilização, conforme especificações das normas ABNT nbr 13.843 tecido de gaze
e nbr 14.635 algodão, acondicionada em  embalagem plástica com 01 unidade, garantindo a integridade
do produto, validade do produto: vinte e quatro meses, conter nº de lote, constando produto interno e
dados externos de identificação e procedência conforme portaria Inmetro 01/98. registro do produto
conforme rdc 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009539018 Compressa gaze algodonada "chumaço", medindo 15 cm x 30 cm, esterilizada a raio gama ou eto,
embalagem
individual, integra, conforme norma técnica, que permita abertura asséptica, constituída de manta de
algodão puro com 7 mm de espessura envolvida por tecido de gaze de 13 fios cm² com dobras

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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devidamente acabadas 100% algodão, absorção adequada a função, que não solte fiapos, isenta de
resíduos e impurezas, manchas, falhas, sem filamento radiopaco isenta de alvejante óptico e amido,
apresentar hidrofilidade menor ou igual a 30 segundos, medidas 15 cm x 30 cm dobrada e área aberta
medindo aproximadamente 15 cm x 60 cm de comprimento, trama fechada e textura uniforme, conter no
produto validade de esterilização, conforme especificações das normas ABNT nbr 13.843 tecido de gaze
e nbr 14.635 algodão, acondicionada em embalagem plástica com 01 unidade, garantindo a integridade
do produto, validade do produto: vinte e quatro
meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação e procedência
conforme portaria Inmetro 01/98. registro do produto conforme rdc 185/01 emitido pela ANVISA dentro do
prazo de validade.

009539019 Compressa gaze algodonada "chumaço", medindo 10 cm x 10 cm, esterilizada a raio gama ou eto,
embalagem
individual, integra, conforme norma técnica, que permita abertura asséptica, constituída de manta de
algodão puro com 7 mm de espessura envolvida por tecido de gaze de 13 fios cm² com dobras
devidamente acabadas 100% algodão, absorção adequada a função, que não solte fiapos, isenta de
resíduos e impurezas, manchas, falhas, sem filamento radiopaco isenta de alvejante óptico e amido,
apresentar hidrofilidade menor ou igual a 30 segundos, medidas 15 cm x 30 cm dobrada e área aberta
medindo aproximadamente 15 cm x 60 cm de comprimento, trama fechada e textura uniforme, conter no
produto validade de esterilização, conforme especificações das normas ABNT nbr 13.843 tecido de gaze
e nbr 14.635 algodão, acondicionada em embalagem plástica com 01 unidade, garantindo a integridade
do produto, validade do produto: vinte e quatro
meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação e procedência
conforme portaria Inmetro 01/98. registro do produto conforme rdc 185/01 emitido pela ANVISA dentro do
prazo de validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009539020 Compressa gaze hidrófila, medindo 7,5 cm x 7,5 cm dobrada, estéril, 13 fios cm², confeccionada em
tecido 100% algodão c/ 10 unid.  sendo tipo tela 15cm x 30cm aberta ou tipo crochê 7,5cm x 30cm aberta,
, alvejada e hidrofilizada, isenta de resíduos e impurezas, manchas, falhas, sem desfiamento lateral, sem
filamento radiopaco, demais características conforme ABNT como; isenta de alvejante óptico e amido,
possuir ph com intervalo entre 5,0 e 8,0 apresentar hidrofilidade menor ou igual a 15 segundos, trama
fechada, , textura uniforme, devem ser branqueadas, purificadas acondicionada em papel grau cirúrgio
com abertura asséptica,contendo nº de lote,data de esterilização conter validade na embalagem,
envelope com 10 unidades,
garantindo a integridade do produto, validade do produto gaze: sessenta meses, constando produto
interno e dados externos de identificação e procedência conforme portaria Inmetro 106/2003 registro do
produto conforme rdc 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade.

pacote 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009539021 Compressa cirúrgica "campo operatório", medindo 45  x 50 cm, constituída de fios 100% algodão,
alvejado e
hidrofilizado, com massa mínima peso/unidade 35 gr, estéril, com 04 camadas sobrepostas, contendo um
cadarço duplo em uma das extremidades, com filamento radiopaco, as laterais do produto devem ser
costuradas para evitar desfiamento nas laterais, devem ser branqueadas, purificadas, isentas de
impurezas,
isenta de alvejante óptico e amido,  trama fechada, textura uniforme, conforme especificações das
normas ABNT nbr 14.767, embalado em pacotes com 04 unidades garantindo a integridade do produto,
conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação, data de esterilização e
validade e procedência conforme portaria Inmetro 106/2003, registro do produto conforme rdc 185/01

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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emitido pela ANVISA
dentro do prazo de validade.
****UTILIZAR 9539002*****

009547001 Esponja hemostática a base de colágeno, medindo entre 100 a 150 cm2, estéril, embalagem unitária e
contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, data
de fabricação, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009555001 Algodão hidrófilo, constituído de  fibras 100% algodão alvejado, isento de impurezas, macio, com boa
capacidade de absorção e retenção de líquidos, embalado em rolos com 500 gramas, com camadas
sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 01 a 1,50 cm e regularmente compacto,
enrolado em papel azul apropriado em toda sua extensão, medindo aproximadamente 22 cm de largura,
conforme dados constantes nas normas ABNT nbr 14.635/00, validade do produto: sessenta meses,
conter nº de lote, constando produto interno e os dados externos de identificação conforme portaria
Inmetro nº 01/98.  Registro do produto conforme rdc 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de
validade.

PACOTE 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009555011  Algodão hidrófilo de 10cm x 9cm, algodao puro 100%, hipoalergenico, macios e absorventes, de cor
branca, inodoro e sem s ubstancias quimicas de qualquer natureza, livre de impurezas . Embalagem do
produto conforme legislação vigente.
Embalagem com 50 unidades.

PACOTE 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009563001 Dreno de penrose, tamanho nº 1, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de
identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote,
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009563002 Dreno de penrose, tamanho nº 2, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de
identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote,
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009563003 Dreno de penrose, tamanho nº 3, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de
identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote,
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009563004 Dreno de penrose, tamanho nº 4, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de
identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote,
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009563015 Dreno de Kerr em forma de T, em látex, calibre 10, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo
dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do
lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009563016 Dreno de Kerr em forma de T, em látex, calibre 12, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo
dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número
do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009563017 Dreno de kerr em forma de T, em látex, calibre 14, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo
dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do
lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009563018 Dreno de kerr em forma de T, em látex, calibre 16, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo
dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do
lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009563019 Dreno de kerr em forma de T, em látex, calibre 18, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo
dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do
lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

SCCD SES - SC
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009563020 Dreno de kerr em forma de T, em látex, calibre 20, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo

dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do
lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009563021 Dreno de kerr em forma de T, em látex, calibre 22, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo
dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do
lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009563022 Dreno de kerr em forma de T, em látex, calibre 24, descartável, estéril, contendo dados de identificação
procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009563038 Kit dreno de tórax, composto de frasco coletor de 500 ml com extensão que tenha elasticidade para
ordenha, conector e dreno radiopaco, selagem uniforme, conexões firmes, tamanho nº 14, descartável,
estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização,
data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS. 

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009563039 Kit dreno de tórax, composto de frasco coletor de 2000 ml com extensão que tenha elasticidade para
ordenha, conector e dreno radiopaco, selagem uniforme, conexões firmes, tamanho nº 28, descartável,
estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização,
data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009563040 Kit dreno de tórax, composto de frasco coletor de 2000 ml com extensão que tenha elasticidade para
ordenha, conector e dreno radiopaco, selagem uniforme, conexões firmes, tamanho nº 30, descartável,
estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização,
data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009563041 Kit dreno de tórax, composto de frasco coletor de 2000 ml com extensão que tenha elasticidade para
ordenha, conector e dreno radiopaco, selagem uniforme, conexões firmes, tamanho nº 32, descartável,
estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização,
data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009563042 Kit dreno de tórax, composto de frasco coletor de 2000 ml com extensão que tenha elasticidade para
ordenha, conector e dreno radiopaco, selagem uniforme, conexões firmes, tamanho nº 34, descartável,
estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização,
data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS. 

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009563043 Kit dreno de tórax, composto de frasco coletor de 500 ml com extensão que tenha elasticidade para
ordenha, conector e dreno radiopaco, selagem uniforme, conexões firmes, tamanho nº 10, descartável,
estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização,
data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009563044 Kit dreno de tórax, composto de frasco coletor de 500 ml com extensão que tenha elasticidade para
ordenha, conector e dreno radiopaco, selagem uniforme, conexões firmes, tamanho nº 12, descartável,
estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização,
data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS. 

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009563045 Kit dreno de tórax, composto de frasco coletor de 500 ml com extensão que tenha elasticidade para
ordenha, conector e dreno radiopaco, selagem uniforme, conexões firmes, tamanho nº 16, descartável,
estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização,
data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS. 

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009563046 Kit dreno de tórax, composto de frasco coletor de 1000 ml com extensão que tenha elasticidade para
ordenha, conector e dreno radiopaco, selagem uniforme, conexões firmes, tamanho nº 22, descartável,
estéril, embalagem unitária , contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização,
data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009563048 Kit dreno de tórax, composto de frasco coletor de 2000 ml com extensão que tenha elasticidade para
ordenha, conector e dreno radiopaco, selagem uniforme, conexões firmes, tamanho nº 26, descartável,

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

SCCD SES - SC
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estéril, embalagem unitária , contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização,
data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.

009563049 Kit dreno de tórax, composto de frasco coletor de 2000 ml com extensão que tenha elasticidade para
ordenha, conector e dreno radiopaco, selagem uniforme, conexões firmes, tamanho nº 36, descartável,
estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização,
data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009563050 Kit de dreno de tórax, n.20, composto de frasco coletor de 500ml, com extensor que tenha elasticidade
para ordenha, conector e dreno radiopaco, selagem uniforme, conexões firmes, descartável, estéril,
embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data esterilização,
data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009563051 Kit de dreno de tórax, n.18, composto de frasco coletor de 500ml, com extensor que tenha elasticidade
para ordenha, conector e dreno radiopaco, selagem uniforme, conexões firmes, descartável, estéril,
embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data esterilização,
data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009563052 Dreno de silicone com sistema de drenagem em canais e centro rigido que resistente a tracao
colabamento, tamanho 19 fr, tornando mais dificil sua obstrucao. com trocarte e reservatorio tipo pera
com 100ml, selagem uniforme, conexoes formes descartaveis, esteril, embalagem unitaria, contendo
dados de identificacao do produto, procedencia, tipo e data de esterilizacao, data fabricacao, validade e
numero do lote, registro no ms.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009563053 Dreno de silicone com sistema de drenagem em canais e centro rigido que resistente a tracao
colabamento, tamanho 15 fr, tornando mais dificil sua obstrucao. com trocarte e reservatorio tipo pera
com 100ml, selagem uniforme, conexoes formes descartaveis, esteril, embalagem unitaria, contendo
dados de identificacao do produto, procedencia, tipo e data de esterilizacao, data fabricacao, validade e
numero do lote, registro no ms.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009563057 Dreno de silicone com sistema de drenagem em canais e centro rígido que seja resistente a tração de
colabamento, tamanho 19 fr, tornando mais difícil sua obstrução. Com trocater, sem pêra, descartável,
estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de
esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.

Sem planejamento 2018 e para 9563058 unidade informa necessitar da pêra. Ver Ficha de análise edital
2213/2017.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009563058 Dreno de silicone com sistema de drenagem em canais e centro rígido que seja resistente a tração de
colabamento, tamanho 15fr, tornando mais difícil sua obstrução. com trocater, sem pêra, descartável,
estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de
esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.

Não avaliado pelas unidades planejadora de 2017. Ver Ficha de análise edital 2213/2017.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009563059  Kit para controle de incontinencia fecal com sistema fechado para drenagem de fezes,composto por
cateter flexível de sili cone,duas vias de acesso na lateral do cateter: uma sinaliza da indicando o volume
utilizado para inflar o balão e a outr a em cor diferenciada da primeira, onde é possível realizar irrigações
intermitentes para facilitar a drenagem do conteu do fecal, bolsa coletora descatável com tampa e
capacidade p ara 1000ml,graduada, com uma face transparente e outra opaca ,com valvula anti refluxo,
uma seringa do tipo luer lock com capacidade para 45ml.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009563060 Kit contendo 10 unidades de bolsa graduada de 1000ml para co leta descartável de fundo cego com
valvula anti-refluxo e tampa integrada, que ajuda a minimizar o risco de disseminação da infecção
enquanto fornece controle eficaz contra os odores, completa o sistema fechado.

CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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Sem movimentação no SCCD.
009563061 Bolsa descartável (para a coleta do efluente), para utilização no sistema  Flexil-Seal, transparente, com

válvula anti-refluxo, graduada, com capacidade para 1000ml, confecionada no mesmo material usado em
bolsas de estomia, com tampa de fechamento ao final do uso que evita contaminação cruzada. A bolsa
encaixa no sistema por pressão. O dispositivo contém um sistema de presilhas para fixação da bolsa no
leito do paciente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009571001 Tubo cirúrgico de puro látex, com parede lisa, espessura uniforme, autoclavável, resistente a tração e a
produtos químicos, constituído de borracha natural, nº 200, embalagem unitária, contendo dados de
identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade, número do lote e
registro no MS.

METRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009571002 tubo cirúrgico de puro látex, com parede lisa, espessura uniforme, autoclavável, resistente a tração e a
produtos químicos, constituído de borracha natural, nº 202,embalagem unitária ,contendo dados de
identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote,
registro no MS.

METRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009571003 Tubo cirúrgico de puro látex, com parede lisa, espessura uniforme, autoclavável, resistente a tração e a
produtos químicos, constituído de borracha natural, nº 204, embalagem unitária, contendo dados de
identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote,
registro no MS.

METRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009571004 Tubo cirúrgico em silicone, flexível, semi-transparente, com parede lisa, espessura uniforme,
autoclavável, resistente a tração e a produtos químicos, nº 203, calibre 6 X 10mm, embalagem unitária,
contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e
número do lote, registro no MS.

METRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009571005 Tubo cirúrgico em silicone para cateter, calibre 0.5mm aproximadamente e demais especificações
conforme cdc.

Sem movimentação no SCCD.

METRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009571006 Tubo cirúrgico em silicone para cateter, calibre 0.64x1.19mm aproximadamente e demais especificações
de acordo com o cdc.

Sem movimentação no SCCD.

METRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009571007 Tubo cirúrgico em silicone para cateter, calibre 0.76x1.65mm aproximadamente e demais especificações
de acordo com o cdc.

METRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009571011 Tubo de ventilação em teflon ou silicone para uso em cirúrgia otológica, metragens 2,6 x 1,2 mm, estéril,
embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de
fabricação, validade e número do lote, registro no MS. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009571017 Tubo para gastrostomia em silicone grau médio transparente, com listra radiopaca e marcada em
centímetro ao longo de seu comprimento. fixação interna com balão em silicone com volume entre 3 e 20
cc e externamente com um anel de segurança em silicone. com três vias, uma válvula para enchimento
do balão, outra para entrada da alimentação com adaptador universal e outra lateral para medicação,
tamanho 20 fr.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009571018 Tubo para gastrostomia em silicone grau médio transparente, com listra radiopaca e marcada em
centímetro ao longo de seu comprimento. fixação interna com balão em silicone com volume entre 3 e 20
cc e externamente com um anel de segurança em silicone com três vias, uma válvula para enchimento do
balão, outra para entrada da alimentação com adaptador universal e outra lateral para medicação,

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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tamanho 24 fr.

009571020 Tubo conector(extensor) em Y de 90'' para ressonância
******AGUARDA CONSERTO DO EQUIPAMENTO*****

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009571021 Tubo para gastrostomia 100% silicone, 14fr.
Tubo para gastrostomia em 100% silicone grau medico transparente, com listra radiopaca ao longo de
seu comprimento,centimetrado c/ ponta atraumatica dentro do balao de fixacao. Fixacao interna por balao
de silicone com volume maximo de preenchimento de 15ml, e fixacao externa por um anel de seguranca
securlock em silicone. valvula para enchimento de balao, entradas para alimentacao e medicacoes.
calibre 14fr.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009571022 Tubo para gastrostomia em 100% silicone, 16 fr.
tubo para gastrostomia em 100% silicone grau medico transparente, com listra radiopaca ao longo de seu
comprimento,centimetrado c/ ponta atraumatica dentro do balao de fixacao. Fixacao interna por balao de
silicone com volume maximo de preenchimento de 15ml, e fixacao externa por um anel de seguranca
securlock em silicone. valvula para enchimento de balao, entradas para alimentacao e medicacoes.
calibre 16fr.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009571023 Tubo para gastrostomia em 100% silicone, 20 fr.
Tubo para gastrostomia em 100% silicone grau medico transparente, com listra radiopaca ao longo de
seu comprimento,centimetrado c/ ponta atraumatica dentro do balao de fixacao. Fixacao interna por balao
de silicone com volume maximo de preenchimento de 15ml, e fixacao externa por um anel de seguranca
securlock em silicone. valvula para enchimento de balao, entradas para alimentacao e medicacoes.
calibre 20fr.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009571024 Tubo para gastrostomia em 100% silicone, 24 fr.
Tubo para gastrostomia em 100% silicone grau medico transparente, com listra radiopaca ao longo de
seu comprimento,centimetrado c/ ponta atraumatica dentro do balao de fixacao. Fixacao interna por balao
de guranca securlock em silicone. valvula para enchimento de balao, entradas para alimentacao e
medicacoes. calibre 24fr.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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009571025 Tubo extensor de alta pressão para bomba injetora apto a suportar pressão de no mínimo 1200psi com

dimensões de 120 a 122cm, Luter Look e rotor confeccionado em poliuretano. Estéril, descartável,
embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, devera constar externamente dados de
identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no Ministério
da Saúde. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009571026 Tubo extensor de alta pressão para bomba injetora apto a suportar pressão de no mínimo 1200psi com
dimensões de 74 a 76cm, luer lock e rotor confeccionado em poliuretano estéril, descartável, embalagem
unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, devera constar externamente dados de
identificação, procedência, tipo de esterilização,data de validade, numero do lote, registro no MS.prazo de
validade: 75% do prazo total de validade do produto

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009571030 Extensor valvulado 12FR x 1 via com conexão Luer-Lock em uma das extremidades PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009571031 Tubo de sucção em PVC atóxico para bomba tira-leite, uma via, de fácil encaixe. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009571032 Cânula, para puncionamento de câmaras de injeção, 20 g x 25 mm, descartável, estéril, atóxica,
apirogênica, em aço inox, cilíndrica, reta, com chanfre, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado,
rígido e centralizado, canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno,
sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação,
procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde
Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de
esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009580001 Luva cirúrgica nº 6,5,estéril, em látex natural, integro e uniforme, formato anatômico, mínimo de 26,5cm
de comprimento, punho ajustável com bainhas ou outro dispositivo capaz de assegurar um ajuste ao
braço do usuário,lubrificada com material bioabsorvível em quantidade adequada,vedada a presença de
talco atóxica com excelente sensibilidade tátil,resistente a tração, descartável. Invólucro interno com
identificação de mão direita e esquerda, dobradas de acordo com o padrão hospitalar. Embalagem
externa em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência,
tipo e data da esterilização, validade, característica do produto, marca, selo de conformidade, número do
lote e registro no MS, contendo a advertência que este produto contém látex natural: seu uso pode causar
reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex. As luvas devem ser armazenadas e transportadas em
condições que evitem a possibilidade de afetar sua integridade em especial: calor, umidade e luz.  Em
conformidade a RDC nº 55 de 04 de novembro de 2011, portaria n°332, de 26 de julho de 2012 e portaria
n°451, de 31 de agosto de 2012. Apresentar certific ado de aprovação MTE.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009580002 Luva cirúrgica nº7, 0, estéril, em látex natural, integro e uniforme, formato anatômico, mínimo de 26,5cm
de comprimento, punho ajustável com bainhas ou outro dispositivo capaz de assegurar um ajuste ao
braço do usuário,lubrificada com material bioabsorvível em quantidade adequada, vedada a presença de
talco atóxica, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, descartável. Invólucro interno com
identificação de mão direita e esquerda, dobradas de acordo com o padrão hospitalar. Embalagem
externa em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência,
tipo e data da esterilização, validade, característica do produto, marca, selo de conformidade, número do
lote e registro no MS, contendo a advertência que este produto contém látex natural: seu uso pode causar
reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex. As luvas devem ser armazenadas e transportadas em
condições que evitem a possibilidade de afetar sua integridade em especial: calor, umidade e luz. Em
conformidade a RDC nº 55 de 04 de novembro de 2011, portaria n° 332, de 26 de julho de 2012 e portaria
n° 451, de 31 de agosto de 2012. Apresentar certifi cado de aprovação MTE.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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009580003 Luva cirúrgica tamanho nº7,5, estéril, em látex natural, integro e uniforme, formato anatômico, mínimo de

26,5cm de comprimento, punho ajustável com bainhas ou outro dispositivo capaz de assegurar um ajuste
ao braço do usuário ,lubrificada com material bioabsorvível, em quantidade adequada, vedada a presença
de talco atóxica, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, descartável. Invólucro interno com
identificação de mão direita e esquerda, dobradas de acordo com o padrão hospitalar. Embalagem
externa em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência,
tipo e data da esterilização, validade, característica do produto, marca, selo de conformidade, número do
lote e registro no MS, contendo a advertência que este produto contém látex natural: seu uso pode causar
reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex. As luvas devem ser armazenadas e transportadas em
condições que evitem a possibilidade de afetar sua integridade em especial: calor, umidade e luz.  Em
conformidade a RDC nº 55 de 04 de novembro de 2011, portaria n° 332, de 26 de julho de 2012 e portaria
n° 451, de 31 de agosto de 2012. Apresentar certifi cado de aprovação MTE.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009580004 Luva cirúrgica tamanho nº8,0, estéril, em látex natural, integro e uniforme, formato anatômico, mínimo de
26,5cm de comprimento, punho ajustável com bainhas ou outro dispositivo capaz de assegurar um ajuste
ao braço do usuário ,lubrificada com material bioabsorvível, em quantidade adequada, vedada a presença
de talco, atóxica,  com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, descartável. Invólucro interno com
identificação de mão direita e esquerda, dobradas de acordo com o padrão hospitalar. Embalagem
externa em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência,
tipo e data da esterilização, validade, característica do produto, marca, selo de conformidade, numero do
lote e registro no MS, contendo a advertência que este produto contém látex natural: seu uso pode causar
reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex, as luvas devem ser armazenadas e transportadas em
condições que evitem a possibilidade de afetar sua integridade em especial: calor umidade e luz.  Em
conformidade a RDC nº 55 de 04 de novembro de 2011, portaria n° 332, de 26 de julho de 2012 e portaria
n° 451, de 31 de agosto de 2012. Apresentar certifi cado de aprovação MTE.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009580005 Luva cirúrgica nº8,5, estéril, em látex natural, integro e uniforme, formato anatômico, mínimo de 26,5cm
de comprimento, punho ajustável com bainhas ou outro dispositivo capaz de assegurar um ajuste ao
braço do usuário ,lubrificada com material bio absorvível. Em quantidade adequada, vedada a presença
de talco atóxica, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, descartável. Invólucro interno com
identificação de mão direita e esquerda, dobradas de acordo com o padrão hospitalar. Embalagem
externa em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência,
tipo e data da esterilização, validade, característica do produto, marca, selo de conformidade, numero do
lote e registro no MS, contendo a advertência que este produto contém látex natural: seu uso pode causar
reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex. As luvas devem ser armazenadas e transportadas em
condições que evitem a possibilidade de afetar sua integridade em especial: calor, umidade e luz.  Em
conformidade a RDC nº 55 de 04 de novembro de 2011, portaria n° 332, de 26 de julho de 2012 e portaria
nº 451, de 31 de agosto de 2012. Apresentar certificado de aprovação MTE.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009580006 Luva cirúrgica nº7,0 estéril, borracha sintética de POLIISOPRENO,isenta de látex , formato anatômico,
mínimo de 26,5cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou outro dispositivo capaz de assegurar
um ajuste ao braço do usuário, isenta de talco, atóxica, hipoalergênica com excelente sensibilidade tátil,
resistente a tração descartável. Invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, dobradas
de acordo com o padrão hospitalar. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica,
contendo dados de identificação, procedência, tipo e data da esterilização, característica do produto,
marca, selo de conformidade, validade, numero do lote e registro no MS. As luvas devem ser
armazenadas e transportadas em condições que evitem a possibilidade de afetar sua integridade, em
especial: calor, umidade e luz em conformidade a RDC nº 55 de 04 de novembro de 2011, portaria n° 332,
de 26 de julho de 2012 e portaria n° 451, de 31 de agosto de 2012. Apresentar certificado de aprovação

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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MTE.

009580007 Luva cirúrgica nº7,5 estéril, borracha sintética de POLIISOPRENO, isenta de látex, formato anatômico,
mínimo de 26,5cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou outro, dispositivo capaz de assegurar
um ajuste ao braço do usuário , isenta de talco, atóxica, hipoalergênica, com excelente sensibilidade tátil,
resistente a tração descartável. Invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, dobradas
de acordo com o padrão hospitalar. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica,
contendo dados de identificação, procedência, tipo e data da esterilização, tipo de esterilização,
característica do produto, marca, selo de conformidade, validade do produto, numero do lote e registro no
MS. As luvas devem ser armazenadas e transportadas em condições que evitem a possibilidade de afetar
sua integridade, em especial:calor, umidade e luz. Em conformidade a RDC nº 55 de 04 de novembro de
2011, portaria n° 332, de 26 de julho de 2012 e por taria n° 451, de 31 de agosto de 2012. Apresentar
certificado de aprovação MTE.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009580008 Luva cirúrgica nº8, estéril, borracha sintética de POLIISOPRENO isenta de latex, formato anatômico,
mínimo de 26,5cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou outro. Dispositivo capaz de assegurar
um ajuste ao braço do usuário , isenta talco, atóxica, hipoalergênica com excelente sensibilidade tátil,
resistente a tração descartável. Invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, dobradas
de acordo com o padrão hospitalar. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica,
contendo dados de identificação, procedência, tipo e data da esterilização, característica do produto,
marca, selo de conformidade, validade numero do lote e registro no MS. As luvas devem ser
armazenadas e transportadas em condições que evite a possibilidade de afetar sua integridade, em
especial:calor,umidade e luz. Em conformidade a RDC nº 55 de 04 de novembro de 2011, portaria n° 332,
de 26 de julho de 2012 e portaria n° 451, de 31 de agosto de 2012. Apresentar certificado de aprovação
MTE.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009580009 Luva cirúrgica nº 8,5 estéril, borracha sintética de POLIISOPRENO, isenta de látex,formato anatômico,
mínimo de 26,5cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou outro. Dispositivo capaz de assegurar
um ajuste ao braço do usuário , isenta de talco, atóxica, hipoalergenica, com excelente sensibilidade tátil,
resistente a tração, descartável. Invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, dobradas
de acordo com o padrão hospitalar. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica,
contendo dados de identificação, procedência, tipo e data da esterilização, validade numero do lote e
registro no MS. As luvas devem ser armazenadas e transportadas em condições que evite a possibilidade
de afetar sua integridade, em especial: calor, umidade e luz. Em conformidade a RDC nº 55 de 04 de
novembro de 2011, portaria n° 332, de 26 de julho d e 2012 e portaria n° 451, de 31 de agosto de 2012.
Apresentar certificado de aprovação MTE.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009580014 Luva cirúrgica estéril,7,5, composta de popycloroprenel sintético, sem lubrificação, com pó bioabsorvível
atóxico que não cause qualquer dano ao organismo, é vedada a presença de látex e de talco, formato
anatômico, dedos curva os e superfície antideslizante, palma, dedos e bainha,embaladas em dois
envelopes:um interno e outro externo,as luvas devem ser dobradas de acordo com o padrão
hospitalar,com dobras internas para abertura asséptica, invólucro interno com identificação de mão direita
e esquerda. Na embalagem deve constar: tamanho, nome e tipo de produto, identificação do fabricante,
qualidade, mês, ano e tipo de esterilização lote e ano de fabricação, prazo de validade, conforme a
NBR1339 e NBR 13392/95 e NBR 13392/95.
Não tem mais no mercado

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009580015 Luva cirúrgica nº8,5 estéril, de popycloroprenel sem sintético,sem lubrificação,com pó bioabsorvível
atóxico que não cause qualquer dano ao organismo, é vedada a presença de látex e de talco, formato
anatômico, dedos curva dos e superfície antideslizante, palma, dedos e bainha, embaladas em dois
envelopes:um interno e outro externo,as luvas devem ser dobradas de acordo com o padrão

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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hospitalar,com dobras internas para abertura asséptica, invólucro interno com identificação de mão direita
e esquerda.
Na embalagem deve constar: tamanho, nome e tipo de produto, identificação fabricante, qualidade, mês e
ano da esterilização, lote, mês e ano de fabricação, prazo de validade, conforme a NBR13391/95 E
NBR13392/95

Não tem mais no mercado.
009580016 Luva cirúrgica nº 6, estéril,  borracha sintética de POLIISOPRENO isenta de latex, formato anatômico,

mínimo de 26,5cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou outro. Dispositivo capaz de assegurar
um ajuste ao braço do usuário , isenta  talco, atóxica, hipoalergênica com excelente sensibilidade tátil,
resistente a tração descartável. Invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, dobradas
de acordo com o padrão hospitalar. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica,
contendo dados de identificação, procedência, tipo e data da esterilização, característica do produto,
marca, selo de conformidade, validade numero do lote e registro no MS. As luvas devem ser
armazenadas e transportadas em condições que evite a possibilidade de afetar sua integridade, em
especial:calor,umidade e luz. Em conformidade a RDC nº 55 de 04 de novembro de 2011, portaria n° 332,
de 26 de julho de 2012 e portaria n° 451, de 31 de agosto de 2012. Apresentar certificado de aprovação
MTE

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009580017 Luva cirúrgica nº 6,5 estéril, borracha sintética de POLIISOPRENO isenta de latex, formato anatômico,
mínimo de 26,5cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou outro. Dispositivo capaz de assegurar
um ajuste ao braço do usuário , isenta talco, atóxica, hipoalergênica com excelente sensibilidade tátil,
resistente a tração descartável. Invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, dobradas
de acordo com o padrão hospitalar. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica,
contendo dados de identificação, procedência, tipo e data da esterilização, característica do produto,
marca, selo de conformidade, validade numero do lote e registro no MS. As luvas devem ser
armazenadas e transportadas em condições que evite a possibilidade de afetar sua integridade, em
especial:calor,umidade e luz. Em conformidade a RDC nº 55 de 04 de novembro de 2011, portaria n° 332,
de 26 de julho de 2012 e portaria n° 451, de 31 de agosto de 2012. Apresentar certificado de aprovação
MTE.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009580018 Luva cirúrgica nº7,0, sintética que não contenha látex, formulada especialmente para pessoas sensíveis
ao látex. Formato anatômico, dedos alongados,molde digitalizado, resistente à tração punho alongado
com bainha e estrias longitudinais e transversal reforçadas. Embalagem externa em papel grau
cirúrgico,com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, número do lote e registro do MS. As luvas devem ser armazenadas e
transportadas em condições que evite a possibilidade de afetar sua integridade em
especial:calor,umidade e luz. Em conformidade a RDC nº05 de 15 de fevereiro de 2008. Apresentar
certificado de aprovação no MT.

Duplicidade de código 9580006

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009598001 Luva de procedimento descartável, tamanho pequeno (P) confeccionada em látex natural, íntegro e
uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bioabsorvivel, atóxico, não estéril,
resistente a tração, descartável, uso único, levemente entalcada, selo de conformidade, embalada em
caixas contendo dados de identificação, validade, número do lote. As luvas devem ser armazenadas e
transportadas em condições que evitem a possibilidade de afetar a integridade, em especial: calor,
umidade, luz. Em conformidade a RDC n° 55 de 04 de novembro de 2011, portaria n° 332, de 26 de julho
de 2012 e portaria n° 451, de 31 de agosto de 2012.  Apresentar certificado de aprovação no MTE.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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009598002 Luva de procedimento descartável, tamanho médio (M) confeccionada em látex natural, íntegro e

uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bioabsorvivel, atóxico, não estéril,
resistente a tração, descartável, uso único, levemente entalcada, selo de conformidade, embalada em
caixas, contendo dados de identificação, procedência validade, numero do lote, as luvas devem ser
armazenadas e transportadas em condições que evitem a possibilidade de afetar a integridade, em
especial: calor, umidade, luz. Em conformidade a RDC n° 55 de 04 de novembro de 2011, portaria n° 332,
de 26 de julho de 2012 e portaria n° 451, de 31 de agosto de 2012. Apresentar certificado de aprovação
MTE.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009598003 Luva de procedimento descartável, tamanho grande (G) confeccionada em látex natural, íntegro e
uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bioabsorvivel, atóxico, não estéril,
resistente a tração, descartável, uso único, levemente entalcada, selo de conformidade, embalada em
caixas, contendo dados de identificação, procedência validade, numero do lote, as luvas devem ser
armazenadas e transportadas em condições que evitem a possibilidade de afetar a integridade, em
especial: calor, umidade, luz. Em conformidade a RDC n° 55 de 04 de novembro de 2011, portaria n° 332,
de 26 de julho de 2012 e portaria n° 451, de 31 de agosto de 2012. Apresentar certificado de aprovação
MTE.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009598005 Luva descartável em polipropileno, com cinco dedos tamanho único, transparente, matéria prima não
reciclada e atóxica, selagem uniforme, comprimento de no mínimo 50 cm,  embalagem unitária, contendo
dados de identificação, procedência, tipo e data de fabricação, número do lote, registro no MS.

Sem requisição desde 10/2013.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009598006 Luva em polietileno, com cinco dedos, selagem uniforme, transparente, matéria prima não reciclada e
atóxica, tamanho único, ambidestra, para aspiração traqueal ou para toque ginecológico, de alta
sensibilidade, descartável, estéril, embalagem unitária,  contendo dados de identificação procedência, tipo
e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009598013 Luva em polipropileno, com cinco dedos, tamanho único, comprimento no mínimo de 28 cm, selagem
uniforme, para procedimentos com alimentação (SND), descartável, embalagem com 100 unidades,
contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de fabricação, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009598021 Luvas de procedimento de nitrílico, não estéril, com as seguintes especificações: resistentes a agentes
químicos, abrasivos ou cortantes, com formato ambidestro, palma antiderrapante e revestimento especial
para facilitar em vestir fácil, dispensando o uso de talco, no tamanho grande, com comprimento de 25cm
e espessura de 0,10 mm na palma. Caixa com 100 pecas.

Duplicidade código 9598029

CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009598025 Luva de procedimento, tamanho médio em pvc/vinil, polivinil cloreto plastisol, comprimento aproximado de
240mm da ponta do dedo médio a bainha, composta de popycloroprenel sintético, sem lubrifico, com pó
bioabsorvivel a base de amido de milho, atóxico que não cause qualquer dano ao organismo, e vedada
presença de látex e de talco, formato anatômico, dedos curvados e superfície antideslizante, resistente a
tração com tensão de ruptura mínima, hipo-alergênica, totalmente impermeável a água e outros fluidos,
com resistência a ácidos, bases gorduras e alcoóis, não estéril descartável, embalado em caixas,
contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote, apresentar certificado de selo de
conformidade, apresentar certificado de aprovação MT. Na embalagem deve constar: Tamanho, nome e
tipo do produto, identificação do fabricante, qualidade, lote de fabricação, prazo de validade, mês e ano de
fabricação. Em conformidade a RDC  nº 55 de 04 de novembro de 2011, portaria nº 332, de 26 de julho de
2012 e portaria nº 451, de 31 de agosto de 2012. apresentar certificado de aprovação MTE.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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 Não tem mais no mercado.

009598027 Luva de procedimento descartável tamanho pequeno( P), em nitrilica, isenta de látex, não estéril, isenta
de talco, formato anatômico, ambidestra, resistente a tração, descartável, uso único, macio, isento de
agentes alergizantes, resíduos e impurezas, embalada em caixas contendo 100 peças, com abertura
manual de fácil manuseio, contendo dados de identificação, procedência, validade, numero do lote, selo
de conformidade apresentar certificado de aprovação MT, as luvas devem ser armazenadas e
transportadas em condições que evitem a possibilidade de afetar a integridade, em especial calor, a
umidade e a luz. Em conformidade a RDC n° 55 de 04 de novembro de 2011, portaria n° 332, de 26 de
julho de 2012 e portaria n° 451, de 31 de agosto de  2012. Apresentar certificado de aprovação MTE, 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009598028 Luva de procedimento descartável tamanho Medio( M), em nitrilica, isenta de látex, não estéril, isenta de
talco, formato anatômico, ambidestra, resistente a tração, descartável, uso único, macio, isento de
agentes alergizantes, resíduos e impurezas, embalada em caixas contendo 100 peças, com abertura
manual de fácil manuseio, contendo dados de identificação, procedência, validade, numero do lote, selo
de conformidade, apresentar certificado de aprovação MTE, luvas devem ser armazenadas e
transportadas em condições que evitem a possibilidade de afetar a integridade, em especial calor, a
umidade e a luz. Em conformidade a RDC 55 de 04 de novembro de 2011, portaria n° 332, de 26 de julho
de 2012, e portaria n° 451, de 31 de agosto de 2012 . 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009598029 Luva de procedimento descartável tamanho Grande ( G), em nitrilica, isenta de látex, não estéril, isenta de
talco, formato anatômico, ambidestra, resistente a tração, descartável, uso único, macio, isento de
agentes alergizantes, resíduos e impurezas, embalada em caixas contendo 100 peças, com abertura
manual de fácil manuseio, contendo dados de identificação, procedência, validade, numero do lote,
apresentar certificado de aprovação MT, as luvas devem ser armazenadas e transportadas em condições
que evitem a possibilidade de afetar a integridade, em especial calor, a umidade e a luz. Em
conformidade a RDC n° 55 de 04 de novembro de 2011,  portaria n° 332, de 26 de julho de 2012 e portaria
n° 451, de 31 de agosto de 2012. Apresentar certifi cado de aprovação MTE, 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009598035 Luva de procedimento descartável, tamanho médio (M) confeccionada em latex natural, integro e
uniforme, formato anatômico ambidestra, vedada a presença de talco e outros materiais lubrificantes,
atóxico não estéril, resistente a tração,descartável, uso único, selo de conformidade, embalada em caixas,
contendo 100 unidades. Contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote, as luvas
devem ser armazenadas e transportadas em condições que evitem a possibilidade de afetar a
integridade, em especial: calor, umidade, luz. Em conformidade a RDC número 55 de 04 de novembro de
2011, portaria numero 332, de 26 de julho de 2012 e portaria número 451, de 31 de agosto de 2012.
Apresentar certificado de aprovação MTE.

CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009598036 Luva de procedimento descartável, tamanho pequeno(P) confeccionada em látex natural, integro e
uniforme formato anatômico, ambidestra, vedada a presença de talco e outros materiais lubrificantes,
atóxico não estéril, resistente a tração, descartável, uso único, selo de conformidade, embalada em
caixas, contendo 100 unidades. Contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote,
as luvas devem ser armazenadas e transportadas em condições que evitem a possibilidade de afetar a
integridade, em especial: calor, umidade, luz. Em conformidade a RDC número 55 de 04 de novembro de
2011, portaria número 332, de 26 de julho de 2012 e portaria número 451, de 31 de agosto de 2012.
Apresentar certificado de aprovação MTE.

CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009598041 Luva de procedimento descartável, tamanho grande(G) confeccionada em látex natural, integro e
uniforme, formato anatômico ambidestra, vedada a presença de talco e outros materiais lubrificantes,
atóxico, não estéril, resistente a tração,descartável, uso único, selo de conformidade, embalada em
caixas, contendo 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote,
as luvas devem ser armazenadas e transportadas em condições que evitem a possibilidade de afetar a

CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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integridade, em especial: calor, umidade, luz. em conformidade a RDC número 55 de 04 de novembro de
2011,  portaria 332, de 26 de julho de 2012 e portaria número 451, de 31 de agosto de 2012. Apresentar
certificado de aprovação MTE.

009598047 Luva de procedimento descartável, tamanho pequeno(pp) confeccionada em látex natural, integro e
uniforme formato anatômico, ambidestra, isenta de talco e outros materiais lubrificantes, atóxico não
estéril, resistente a tração, descartável, uso único, selo de conformidade, embalada em caixas, contendo
100 unidades. Contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote, as luvas devem
ser armazenadas e transportadas em condições que evitem a possibilidade de afetar a integridade, em
especial: calor, umidade, luz. Em conformidade a RDC número 55 de 04 de novembro de 2011, portaria
número 332, de 26 de julho de 2012 e portaria número 451, de 31 de agosto de 2012. Apresentar
certificado de aprovação MTE.

CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009601001 Malha tubular elástica nº 1, dedos e mãos que possui trama especial impedindo que a mesma desprenda
lanugens, confeccionada em poliamida poliéster e látex, resistente, antialérgica, não irritante para a pele e
pronto uso para fixação de curativo.  Embalagem unitária, que garanta a integridade do produto,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, validade e procedência. Apresentar registro
MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009601002 Malha tubular elástica nº 2, dedos e mãos, que possui trama especial impedindo que a mesma desprenda
lanugens, confeccionada em poliamida poliéster e látex, resistente, antialérgica, não irritante para a pele e
pronto uso para fixação de curativo.  Embalagem unitária, que garanta a integridade do produto,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, validade e procedência. Apresentar registro
MS.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009601003 Malha tubular elástica nº 3, braços, pernas, joelho e pés, que possui trama especial impedindo que a
mesma desprenda lanugens, confeccionada em poliamida poliéster e látex, resistente, antialérgica, não
irritante para a pele e pronto uso para fixação de curativo.  Embalagem unitária, que garanta a integridade
do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, validade e procedência. Apresentar
registro MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009601004 Malha tubular elástica nº 4, joelho, braço, pernas, dedos dos pés, que possui trama especial impedindo
que a mesma desprenda lanugens, confeccionada em poliamida poliéster e látex, resistente, antialérgica,
não irritante para a pele e pronto uso para fixação de curativo.  Embalagem unitária, que garanta a
integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, validade e
procedência. Apresentar registro MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009601005 Malha tubular elástica n º 8, tronco, ombros, genital e anal, que possui trama especial impedindo que a
mesma desprenda lanugens, confeccionada em poliamida poliéster e látex, resistente, antialérgica, não
irritante para a pele e pronto uso para fixação de curativo.  Embalagem unitária, que garanta a integridade
do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, validade e procedência. Apresentar
registro MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009601006 Malha tubular elástica nº 10, tronco, ombros e abdômen, que possui trama especial impedindo que a
mesma desprenda lanugens, confeccionada em poliamida poliéster e látex, resistente, antialérgica, não
irritante para a pele e pronto uso para fixação de curativo.  Embalagem unitária, que garanta a integridade
do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, validade e procedência. Apresentar
registro MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009601011 Malha tubular de algodão, elástica, para gesso, isenta de impurezas, medindo aprox. 4cm X 25m, ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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embalagem unitária; embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e
apresentar isenção de registro no MS conforme legislação vigente.

cirurgia (66)

009601012 Malha tubular de algodão, elástica, para gesso, isenta de impurezas, medindo aprox. 6cm X 25mts,
embalagem unitária; embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e
apresentar isenção de registro no MS conforme legislação vigente.

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009601013 malha tubular de algodão, elástica, para gesso, isenta de impurezas, medindo aprox. 8cm X 25mts,
embalagem unitária; embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e
apresentar isenção de registro no MS

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009601014 malha tubular de algodão, elástica, para gesso, isento de impurezas, medindo aprox. 10cm X 25mts,
embalagem unitária;embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e
apresentar isenção de registro no MS conforme legislação vigente.

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009601015 Malha tubular de algodão, elástica, para gesso, isento de impurezas, medindo aprox.15cm X 25mts,
embalagem unitária; embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e
apresentar isenção de registro no MS

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009601016 Malha tubular de algodão, elástica, para gesso, isento de impurezas, medindo aprox. 25cm X 25mts,
embalagem unitária; embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e
apresentar isenção de registro no MS

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009601021 Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, confeccionada em tecido elástico com
no mínimo 9% de elastano e 90% de poliamida e fechamento com velcro, luva com dedos até o ombro,
respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acordo com
o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/ necessidade da unidade hospitalar.
Por se tratar de material de uso prolongado e feito sob medida, o produto deverá ter a Ficha de Análise
Técnica da SES/SC devidamente aprovada previamente.       

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009601022 Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, confeccionada em tecido elástico com
no mínimo 9% de alstano e 90% de poliamida e fechamento com velcro, luva sem dedos até o ombro,
respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acrodo com
o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/ necessidade da unidade hospitalar.
Por se tratar de material de uso prolongado e feito sob medida, o produto deverá ter a Ficha de Análise
Técnica da SES/SC devidamente aprovada previamente.       

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009601023 Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, confeccionada em tecido elástico com
no mínimo 9% de alstano e 90% de poliamida e fechamento com velcro, luva com dedos até o pulso,
respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acordo com
o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/ necessidade da unidade hospitalar.
Por se tratar de material de uso prolongado e feito sob medida, o produto deverá ter a Ficha de Análise
Técnica da SES/SC devidamente aprovada previamente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009601024 Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, confeccionada em tecido elástico com
no mínimo 9% de alstano e 90% de poliamida e fechamento com velcro, luva sem dedos até o pulso,
respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acordo com
o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/ necessidade da unidade hospitalar.
Por se tratar de material de uso prolongado e feito sob medida, o produto deverá ter a Ficha de Análise
Técnica da SES/SC devidamente aprovada previamente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009601025 Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, confeccionada em tecido elástico com
no mínimo 9% de alstano e 90% de poliamida e fechamento com velcro, meio cano ou cano de perna e
braço, respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de
acordo com o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/necessidade da unidade
hospitalar. Por se tratar de material de uso prolongado e feito sob medida, o produto deverá ter a Ficha de

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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Análise Técnica da SES/SC devidamente aprovada previamente.  

009601026 Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, confeccionada em tecido elástico com
no mínimo 9% de alstano e 90% de poliamida e fechamento com velcro, torax com mangas, tamanho
pequeno, respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de
acordo com o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/necessidade da unidade
hospitalar. Por se tratar de material de uso prolongado e feito sob medida, o produto deverá ter a Ficha de
Análise Técnica da SES/SC devidamente aprovada previamente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009601027 Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, torax com mangas, tamanho médio,
respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acordo com
o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/necessidade da unidade hospitalar.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009601028 Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, torax com mangas, tamanho grande,
respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acordo com
o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/necessidade da unidade hospitalar.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009601029 Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, torax sem mangas, tamanho pequeno,
respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acordo com
o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/necessidade da unidade hospitalar.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009601030 Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, tórax sem mangas, tamanho médio,
respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acordo com
o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/ necessidade da unidade hospitalar.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009601031 Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, tórax sem mangas, tamanho grande,
respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acordo com
o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/ necessidade da unidade hospitalar

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009601032 Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, meia calça com uma perna curta/longa,
tamanho pequeno, respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão
personalizados de acordo com o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme
demanda/necessidade da unidade hospitalar.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009601033 Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, meia calça com uma perna curta/longa,
tamanho médio, respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão
personalizados de acordo com o tamamnho do paciente e região da queimadura, conforme
demanda/necessidade da unidade hospitalar.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009601034 Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, meia calça com uma perna curta/longa,
tamanho grande, respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão
personalizados de acordo com o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme
demanda/necessidade da unidade hospitalar.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009601035 Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, meia calça para uma perna , tamanho
pequeno, respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de
acordo com o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/necessidade da unidade
hospitalar.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009601036 Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, meia calça para uma perna, tamanho
médio, respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de
acordo com o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/necessidade da unidade
hospitalar.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009601037 Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, meia calça para uma perna, tamanho
grande, respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de
acordo com o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/necessidade da unidade
hospitalar.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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009601038 Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, meia calça completos, tamanho

pequeno, respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de
acordo com o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/necessidade da unidade
hospitalar.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009601039 Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, meia calça completos, tamanho médio,
respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acordo com
o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/necessidade da unidade hospitalar.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009601040 Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, meia calça completos, tamanho
grande, respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de
acordo com o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/necessidade da unidade
hospitalar.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009601041 Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, meia até a virilha ou joelho,
respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acordo com
o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/necessidade da unidade hospitalar.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009601042 Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, cabeça e pescoço, tamanho pequeno,
respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acordo com
o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/ necessidade da unidade hospitalar.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009601043 Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, cabeça e pescoço, tamanho médio,
respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acordo com
o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/necessidade da unidade hospitalar.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009601044 Malha compressiva para tratamento de sequelas de queimaduras, cabeça e pescoço, tamanho grande,
respeitando-se as medidas originárias dos receituários médicos que serão personalizados de acordo com
o tamanho do paciente e região da queimadura, conforme demanda/necessidade da unidade hospitalar.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009601045 Malha tubular elástica nº 6, coxa, cabeça, ombros e região pélvica que possui trama especial impedindo
que a mesma desprenda lanugens, confeccionada em poliamida poliéster e látex, resistente, antialérgica,
não irritante para a pele e pronto uso para fixação de curativo.  Embalagem unitária, que garanta a
integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, validade e procedência.
Apresentar registro MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009610001 Equipo microgotas para infusões de soluções parenterais, medindo no mínimo 1,70 m, com câmara
cristal, com graduação nítida, precisa e permanente, capacidade de zero até 150 ou 200 ml, com escala
de 1/1 ml, alça de sustentação, em PVC, câmara de gotejamento flexível com filtro de partículas contendo
respiro com  filtro bacteriológico, injetor lateral na câmara e no tubo, com borracha autocicatrizante para
administração de soluções parenterais, tubo maleável, transparente, isento de memória de dobras, com
pinça corta fluxo em rolete plástico resistente, preciso, capaz de suportar uso contínuo sem danificar o
tubo e manter as caraterísticas iniciais. Uma ponta perfurante e na outra um conector Luer com calibre
das conexões adequadas, exatas que não permitam vazamentos. Protetores de ponta seguros, mais
facilmente removíveis, garantindo a esterilidade das extremidades e do interior do equipo. Junções dos
componentes hermeticamente fechadas. Atóxico, apirogênico, estéril, descartável, embalagem unitária
com abertura asséptica em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência, tipo e data
de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009610002 Equipo gotas para infusões de soluções parenterais, medindo no mínimo 1,70m, com câmara cristal, com
graduação nítida, precisa e permanente, capacidade de zero até 150 ou 200 ml, com escala de 1/1 ml,
alça de sustentação em PVC, câmara de gotejamento flexível com filtro de partículas contendo respiro
com  filtro bacteriológico, injetor lateral na câmara e no tubo, com borracha autocicatrizante para
administração de soluções parenterais, tubo maleável, transparente, isento de memória de dobras, com
pinça corta fluxo em rolete plástico resistente, preciso, capaz de suportar uso contínuo sem danificar o

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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tubo e manter as caraterísticas iniciais. Uma ponta perfurante e na outra um conector Luer com calibre
das conexões adequadas, exatas que não permitam vazamentos. Protetores de ponta seguros, mais
facilmente removíveis, garantindo a esterilidade das extremidades e do interior do equipo. Junções dos
componentes hermeticamente fechadas. Atóxico, apirogênico, estéril, descartável, embalagem unitária
com cobertura asséptica em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência, tipo e
data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.

009610003 Equipo microgotas para infusões de soluções parenterais, medindo no mínimo 1,70 m, com câmara
fotossensível, com graduação nítida, precisa e permanente, capacidade de zero até 150 ou 200 ml, com
escala de 1/1 ml, alça de sustentação, em PVC, câmara de gotejamento flexível com filtro de partículas
contendo respiro com  filtro bacteriológico, injetor lateral na câmara e no tubo, com borracha
autocicatrizante para administração de soluções parenterais, tubo maleável, fotosensível, isento de
memória de dobras, com pinça corta fluxo em rolete plástico resistente, preciso, capaz de suportar uso
contínuo sem danificar o tubo e manter as caraterísticas iniciais. Uma ponta perfurante e na outra um
conector Luer com calibre das conexões adequadas, exatas que não permitam vazamentos. Protetores de
ponta seguros, mais facilmente removíveis, garantindo a esterilidade das extremidades e do interior do
equipo. Junções dos componentes hermeticamente fechadas. Atóxico, apirogênico, estéril, descartável,
embalagem unitária com abertura asséptica em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009610006 Equipo microgotas cristal para infusões de soluções parenterais, medindo no mínimo 1,50m, em PVC,
câmara de gotejamento flexível com filtro de partículas contendo respiro com  filtro bacteriológico, injetor
lateral na câmara e no tubo, com borracha autocicatrizante para administração de soluções parenterais,
tubo maleável, transparente, isento de memória de dobras, com pinça corta fluxo em rolete plástico
resistente, preciso, capaz de suportar uso contínuo sem danificar o tubo e manter as caraterísticas
iniciais. Uma ponta perfurante e na outra um conector Luer com calibre das conexões adequadas, exatas
que não permitam vazamentos. Protetores de ponta seguros, mais facilmente removíveis, garantindo a
esterilidade das extremidades e do interior do equipo. Junções dos componentes hermeticamente
fechadas. Atóxico, apirogênico, estéril, descartável, embalagem unitária com abertura asséptica em papel
grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade,
número do lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009610007 Equipo gotas cristal para infusões de soluções parenterais, medindo no mínimo 1,50m, em PVC, câmara
de gotejamento flexível com filtro de partículas contendo respiro com  filtro bacteriológico, injetor lateral na
câmara e no tubo, com borracha autocicatrizante para administração de soluções parenterais, tubo
maleável, transparente, isento de memória de dobras, com pinça corta fluxo em rolete plástico resistente,
preciso, capaz de suportar uso contínuo sem danificar o tubo e manter as caraterísticas iniciais. Uma
ponta perfurante e na outra um conector Luer com calibre das conexões adequadas, exatas que não
permitam vazamentos. Protetores de ponta seguros, mais facilmente removíveis, garantindo a esterilidade
das extremidades e do interior do equipo. Junções dos componentes hermeticamente fechadas. Atóxico,
apirogênico, estéril, descartável, embalagem unitária com abertura asséptica em papel grau cirúrgico
contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009610009 Equipo gotas para infusões de soluções enterais, medindo no mínimo 1,50m, em PVC colorido (cor
diferenciada dos equipos de infusões parenterais), com câmara de gotejamento flexível contendo respiro
com filtro bacteriologico, tubo maleável colorido, isento de memória de dobras, com pinça corta fluxo em
rolete plástico resistente, preciso, capaz de suportar uso continuo sem danificar o tubo e manter as
características iniciais. Uma ponta perfurante e na outra extremidade em cone para diversos calibres de
sonda, calibre das conexões adequadas, exatas que não permitam vazamentos. Protetores de ponta

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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seguros, mais facilmente removíveis, garantindo a esterilidade das extremidades e do interior do equipo.
Esterilidade das extremidades e do interior do equipo. Junções dos componentes hermeticamente
fechadas. Atóxico, apirogenico, estéril, descartável, embalagem unitária com abertura asséptica em papel
grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade,
numero do lote e registro no MS

009610010 Equipo, com câmara cristal, para infusões de soluções parenterais, para sistema peristáltico,
comprimento total no mínimo 2,40m, comprimento do segmento livre/útil (entre bomba e paciente) no
mínimo1,20m,para bomba de infusão com graduação nítida,precisa e permanente,capacidade de 100 a
200ml, com graduação de 1 em 1ml e destaque de visualização de 10 em 10ml ou de 5 em 5ml. Alça de
sustentação em pvc câmara de gotejamento flexível com filtro de partículas de 15micra contendo respiro
com filtro bacteriológico de 0,2/micra. Injetor lateral na câmara e no tubo, com borracha autocicatrizante
para administração de soluções parenterais/ ou injetor lateral sem necessidade de agulha ( nedle free),
tubo maleável, transparente, isento de memória de dobras, com pinça corta fluxo em rolete plástico
resistente, preciso, capaz de suportar uso continuo sem danificar o tubo e manter as características
iniciais. Uma ponta perfurante e na outra um conector luer com calibre das conexões adequadas, exatas
que não permitam vazamentos. Protetores de ponta seguros, mais facilmente removíveis, garantindo a
esterilidade das extremidades e do interior do equipo. Junções dos componentes hermeticamente
fechadas. Atóxico, apirogênico, estéril, descartável, papel grau cirúrgico, embalagem unitária com
abertura asséptica em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, número do lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009610011 Equipo, com câmara fotossensível, para infusões de soluções parenterais, para sistema peristáltico,
comprimento total no mínimo 2,40m, comprimento do segmento livre/útil (entre bomba e paciente) no
mínimo 1,20m, para bomba de infusão. Com graduação nítida, precisa e permanente, capacidade de 100
a 200 ml, com graduação de 1 em 1ml e destaque de visualização 10 em 10 ml ou de 5 em e ml,alça de
sustentação em PVC, câmara de gotejamento flexível com filtro de partículas de 15 micra,contendo
respiro com filtro bacteriologico de 0,2 micra, tubo maleável, fotossensível, isento de memória de
dobras,com pinça corta fluxo em rolete plástico resistente, preciso capaz de suportar uso continuo sem
danificar o tubo e manter as características iniciais. Uma ponta perfurante e na outra um conector luer
com calibre das conexões garantindo a esterilidade das extremidades e do interior do equipo. Junções
dos componentes hermeticamente fechadas. Atóxico, apirogenico, estéril, descartável, embalagem
unitária com abertura asséptica em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência,
tipo e data de esterilização, validade, numero de lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009610012 Equipo com câmara cristal, para infusões de soluções parenterais, para sistema peristáltico, comprimento
total no mínimo 2,40m, comprimento do segmento livre/útil (entre bomba e paciente) no mínimo 1,75m,
para bomba de infusão em PVC, câmara de gotejamento flexível com filtro de partículas de 15
micra,contendo respiro com filtro bacteriologico de 0,2micra injetor lateral   ou injetor lateral sem
necessidade de agulha ( nedle free),  no tubo, com borracha autocicatrizante para administração de
soluções parenterais, tubo maleável, transparente, isento de memória de dobras, com pinça corta fluxo
em rolete plástico resistente, preciso, capaz de suportar uso continuo sem danificar o tubo e manter as
características iniciais. Uma ponta perfurante e na outra um conector luer com calibre das conexões
adequadas, exatas que não permitam vazamentos. Protetores de ponta seguros, mais facilmente
removíveis, garantindo a esterilidade das extremidades e do interior do equipo. Junções dos componentes
hermeticamente fechadas. Atóxico, apirogenico, estéril, descartável, embalagem unitária com abertura
asséptica em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, numero do lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009610013 Equipo com câmara foto sensível, para infusões de soluções parenterais, para sistema peristáltico, PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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comprimento total no mínimo 2,40m,comprimento do segmento livre/útil (entre bomba e paciente) no
mínimo 1,75m,para bomba de infusão. Câmara de gotejamento flexível com filtro de partículas de 15
micra, contendo respiro com filtro bacteriologico de 0,2micra,  tubo maleável, fotossensível, isento de
memória de dobras, com pinça corta fluxo em rolete plástico resistente, preciso, capaz de suportar uso
continuo sem danificar o tubo e manter as características iniciais. Uma ponta perfurante e na outra um
conector luer com calibre das conexões adequadas, exatas que não permitam vazamentos. Protetores de
ponta seguros, mais facilmente removíveis, garantindo a esterilidade das extremidades e do interior do
equipo. Junções dos componentes hermeticamente fechadas. Atóxico, apirogenico, estéril, descartável,
embalagem unitária com abertura asséptica em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote e registro no MS.

cirurgia (66)

009610014  Equipo para bomba de infusão, comprimento total no mínimo 2,0 m,comprimento do segmento livre/útil
(entre bomba e paciente) no mínimo 1,20m, em PVC, para soluções enterais, para sistema peristáltico
colorido(equipo em cor diferenciada dos equipos de infusões parenterais), tubo maleável, isento de
memória de dobras, com pinça corta fluxo em rolete plástico resistente, preciso,capaz de suportar uso
continuo sem danificar o tubo e manter as características iniciais. Uma ponta em x, conforme ISO
80369-3, e na outra um conector luer com calibre das conexões adequadas exatas que não permitam
vazamentos. Protetores de ponta seguros, mais facilmente removíveis, garantindo a esterilidade das
extremidades e do interior do equipo. Junções dos componentes hermeticamente fechadas. Conector
distal cônico graduado ou escalonado. Atóxico, estéril, descartável, embalagem unitária com abertura
asséptica em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, número do lote e registro no MS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009610015 Equipo em PVC cristal, para irrigação urológica, uma via, contendo câmara de gotejamento flexível,
medindo no mínimo 1,50 m, tubo maleável, transparente, isento de memória de dobras, com pinça corta
fluxo em rolete plástico resistente, preciso, capaz de suportar uso contínuo sem danificar o tubo e manter
as caraterísticas iniciais, contendo conexão de látex maleável que permita ordenha entre o tubo e o
conector cônico, com calibre para adaptação de sonda vesical, junções dos componentes
hermeticamente fechadas. Atóxico, apirogênico, protetores de pontas seguros, mais facilmente
removíveis, garantindo a esterilidade das extremidades e do interior do equipo, estéril, descartável,
embalagem unitária com abertura asséptica em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS .

Dificuldade de aquisição. Veirificar nevessidade/descritivo, apenas HDWC planejou, CMM 0/mês.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009610016  Equipo de irrição vesical contínua no trans-operatório, cristal, 4 (quatro) vias, para cistoscopia, tubo em
PVC de 5,1 x 7,4 x no mínimo 1,90 m, maleável, transparente, isento de memória de dobras, com pinça
corta fluxo em rolete plástico resistente, preciso, capaz de suportar uso contínuo sem danificar o tubo e
manter as caraterísticas iniciais, um conector Luer para citoscópio e 4 conectores para ampolas, calibre
de conexões adequadas, exatas que não permitam vazamentos, junções dos componentes
hermeticamente fechadas. Atóxico, apirogênico, protetores de pontas seguros, mais facilmente
removíveis, garantindo a esterilidade das extremidades e do interior do equipo, estéril, descartável,
embalagem unitária com abertura asséptica em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009610017 Equipo para verificação da Pressão Venosa Central (PVC),medindo no mínimo 1,50 m, cristal, para
infusão de soluções parenterais, em PVC, câmara de gotejamento.Tubo maleável, transparente, isento de
memória de dobras, com pinça corta fluxo em rolete plástico resistente, preciso, capaz de suportar uso
contínuo sem danificar o tubo e manter as características iniciais. Uma ponta perfurante e na outra um
conector Luer com calibre das conexões adequadas, exatas que não permitam vazamentos. Protetores de

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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ponta seguros, mais facilmente removíveis, garantindo a esterilidade das extremidades e do interior do
equipo. Junções dos componentes hermeticamente fechadas. Atóxico, apirogênico, estéril, descartável.
Fita graduada de 0/40 cm, embalagem unitária com abertura asséptica em papel grau cirúrgico contendo
dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no
MS.

009610022 Equipo para administração de sangue e hemoderivados, em PVC com câmara dupla flexível e cristal,
para infusão de soluções parenterias, filtro 120 a 170 micras, clamp não metálico com flash ball flexivel e
resistente, com comprimento no mínimo de 1,70 m, tubo maleável, transparente, isento de memória de
dobras, com pinça corta fluxo em rolete plástico resistente, preciso, capaz de suportar uso contínuo sem
danificar o tubo e manter as caraterísticas iniciais. Uma ponta perfurante e na outra um conector Luer
com calibre das conexões adequadas, exatas que não permitam vazamentos. Protetores de ponta
seguros, mais facilmente removíveis, garantindo a esterilidade das extremidades e do interior do equipo.
Junções dos componentes hermeticamente fechadas. Atóxico, apirogênico, estéril, descartável,
embalagem unitária com cobertura asséptica em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009610023 Equipo para administração de sangue e hemoderivados, em PVC com câmara graduada 150 ml, com
flitro (tela de aprox. 175 micra), medindo no mínimo 1,70 m,  tubo maleável, transparente, isento de
memória de dobras, com pinça corta fluxo em rolete plástico resistente, preciso, capaz de suportar uso
contínuo sem danificar o tubo e manter as caraterísticas iniciais. Uma ponta perfurante e na outra um
conector Luer com calibre das conexões adequadas, exatas que não permitam vazamentos. Protetores de
ponta seguros, mais facilmente removíveis, garantindo a esterilidade das extremidades e do interior do
equipo. Junções dos componentes hermeticamente fechadas. Atóxico, apirogênico, estéril, descartável,
embalagem unitária com cobertura asséptica em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009610025 Equipo para video artroscopia, medindo no mínimo 1,50 m, com 2 vias, para irrigação de soluções, tubo
maleável, transparente, isento de memória de dobras, com pinça corta fluxo em rolete plástico resistente,
preciso, capaz de suportar uso contínuo sem danificar o tubo e manter as caraterísticas iniciais, um
conetor Luer Lock para artroscópio e 2 conectores para ampolas, exatas que não permitam vazamentos,
protetores de ponta seguros, mais facilmente removíveis, garantindo a esterilidade das extremidades e do
interior do equipo. Junções dos componentes hermeticamente fechadas. Atóxico, apirogênico, estéril,
descartável, embalagem unitária com cobertura asséptica em papel grau cirúrgico contendo dados de
identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009610026 Equipo para bomba de infusão de analgésica epidural, controlada pelo paciente, cristal, em PVC, sem
látex, de extensão com lanceta perfurante, não ventilada, 279 cm de comprimento, com válvula anti-sifao.
Extremidade distal com adaptador macho secure-lock, protetores de pontas seguros, mais facilmente
removíveis, garantindo a esterilidade das extremidades e do interior do equipo, junções dos componentes
hermeticamente fechadas, atóxico, apirogênico, estéril descartável, embalagem unitária, com abertura
asséptica, com instruções de uso técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo
de data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS. Compatível com equipamento em
cedência.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009610028 Equipo com câmara cristal, para infusões de soluções parenterais, para sistema peristáltico, comprimento
total no mínimo 2,40m, comprimento do segmento livre/útil (entre bomba e paciente) no mínimo 1,75m,
para bomba de infusão em tubo extensor livre de PVC, câmara de gotejamento flexível com filtro de
partículas de 15 micra,contendo respiro com filtro bacteriologico de 0,2 micra, injetor lateral ou injetor
lateral sem necessidade de agulha ( nedle free), no tubo, com borracha autocicratizante para
administração de soluções parenterais,tubo maleável,transparente, isento de memória de dobras,com

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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pinça corta fluxo em rolete plástico resistente, preciso, capaz de suportar uso continuo sem danificar o
tubo e manter as características iniciais. Uma ponta perfurante e na outra um conector luer com calibre
das conexões adequadas, exatas que não permitam vazamentos. Protetores de ponta seguros, mais
facilmente removíveis, garantindo a esterilidade das extremidades e do interior do equipo. Junções dos
componentes hermeticamente fechadas. Atóxico, apirogenico, estéril, descartável, embalagem unitária
com abertura asséptica em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação procedência, tipo e data
de esterilização, validade, numero do lote e registro no MS.

009610029 Equipo gotas cristal para infusoes de solucoes parenterais, medindo no minimo 1,50m, em pvc, camara
de gotejamento flexível com filtro de particulas contendo respiro com filtro bacteriologico, injetor lateral na
camara e no tubo, com borracha autocicatrizante para administracao de solucoes parenterais, tubo
maleavel, transparente, isento de memoria de dobras, com pinca corta fluxo em rolete plastico resistente,
preciso, capaz de suportar uso continuo sem danificar o tubo e manter as caracteristicas iniciais. uma
ponta perfurante e na outra um conector luer lock com calibre das conexões adequadas, exatas que nao
permitam vazamentos. protetores de ponta seguros, mais facilmente removiveis, garantindo a esterilidade
das extremidades e do interior do equipo. juncoes dos componentes hermeticamente fechadas. Atoxico
apirogenico, esteril, descartavel, embalagem unitaria com abertura asseptica em papel grau cirurgico
contendo dados de identificacao, procedencia, tipo e data de esterilizacao, validade, numero do lote e
registro no ms.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009610030 Equipo para vídeo artroscopia, medindo 1,90 m, com 4 vias, para irrigação de soluções, tubo maleável,
transparente, isento de memória de dobras, pinça corta fluxo em rolete plástico resistente, preciso, capaz
de suportar uso contínuo sem danificar o tubo e manter as características iniciais, um conector Luer Lock
para artroscópio e quatro conectores para ampolas, exatas que não permitam vazamento, protetores de
ponta seguros, mais facilmente removíveis, garantindo a esterilidade das extremidades e do interior do
equipo. Junções dos componentes hermeticamente fechadas. Atoxico, apirogênico, estéril, descartável,
embalagem unitária com abertura asséptica em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização validade, número do lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009610033 Conexão 2 (duas) vias para infusão parenteral neonatal, com prime aproximado de 0,5ml, biocompatível,
em PVC, derivação em y, com conector luer com tampas protetoras nas extremidades e tampas
sobressalentes, tubo maleável transparente, atóxico, lunções hermeticamente fechadas, presença de
clamp de vedação preciso em cada via, capaz de suportar uso contínuo sem danificar o tubo e manter as
características iniciais, calibre conexões, universais e adequadas que não permitam vazamentos, em
material resistente. Estéril, descartável. Embalagem unitária com abertura asséptica, contendo dados de
identificação, procedência, tipo de data de esterilização, validade, numero do lote e registro no MS.

Sem requsiição desde 11/2013.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009610034 Equipo para extensão de linha de infusão, tubo em pvc, medin do 20cm, diâmetro externo 8 f, com
diâmetro e primming reduzidos, conexões luer e luer-lock, embalado em papael grau cirurgico, esterilizado
a oxido de etileno,caixa com 140 peças.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009610039 Equipo especial para ablação com sistema de irrigação continua. Indicado para utilização com o cateter
terapêutico com sistema de irrigação continua aberta e bomba irrigação Coolflow material estéril,
descartável, acondicionado em embalagem individual em material que promova a abertura asséptica,
barreira microbiana, contendo numero de lote, data de fabricação, marca comercial, procedência, prazo
de validade, prazo de esterilização e registro no Ministério da Saúde.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009610041 Equipo 4 vias para irrigação de videoartroscopia. atóxico, apirogenico,estéril,descartável,embalagem
unitária
com abertura asséptica  em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação,  procedência ,tipo e

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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data de esterilização,validade, numero do lote e registro no MS.

009628001 Conexão (02) duas vias para infusão parenteral, biocompatível, em PVC, derivação em Y, com conector
Luer com tampas protetoras nas extremidades e tampas sobressalentes, Tubo maleável, transparente,
atóxico, junções hermeticamente fechadas, presença de clamp de vedação preciso em cada via, capaz de
suportar uso contínuo sem danificar o tubo e manter as caraterísticas iniciais, calibre conexões, universais
e adequadas que não permitam vazamentos, em material resistente. Medindo de 18 à 25 cm, estéril,
descartável. Embalagem unitária com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência,
tipo de data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009628003 Conexão 4 (quatro) vias para infusão parenteral, biocompatível, em PVC, derivação em Y, com conector
Luer com tampas protetoras nas extremidades e tampas sobressalentes, Tubo maleável, transparente,
atóxico, junções hermeticamente fechadas, presença de clamp de vedação preciso em cada via, capaz de
suportar uso contínuo sem danificar o tubo e manter as caraterísticas iniciais, calibre conexões, universais
e adequadas que não permitam vazamentos, em material resistente. Medindo de 18 à 25 cm, estéril,
descartável. Embalagem unitária com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência,
tipo de data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.  

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009628005 Dispositivo corta-soro, com lâmina cortante, encaixe anatômico, descartável, estéril, descartável,
embalagem unitária, abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo de data de
esterilização, validade, número do lote.  

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009628006 Extensor para cateter para infusão de solução parenteral, biocompatível, em PVC, calibre 2.4 X 1.5mm,
com 120cm de comprimento aproximados, com diâmetro, conecção LUER, tubo maleável, transparente,
atóxico, com pontas protetoras em todas as extremidades, para uso em bomba de seringa, estéril,
embalagem unitária, selagem uniforme das junções, hermeticamente fechadas, calibre das conexões
adequadas que não permitam vazamentos, embalagem unitária com abertura asséptica, contendo dados
de identificação, procedência, tipo de data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.  

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009628007 Extensor para cateter para infusão de solução parenteral, biocompatível, em PVC, com diâmetro externo
aproximado de 3.3 mm, uma extremidade com conecção LUER e na outra conexão Luer Lock, com 60 cm
de comprimento, com pontas protetoras em todas as extremidades, tubo maleável, transparente, atóxico,
estéril, embalagem unitária, selagem uniforme das junções, hermeticamente fechadas, calibre das
conexões adequadas que não permitam vazamentos, embalagem unitária com abertura asséptica,
contendo dados de identificação, procedência, tipo de data de esterilização, validade, número do lote e
registro no MS.  

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009628008 Extensor para cateter para infusão de solução parenteral, biocompatível, em PVC, com diâmetro externo
aproximado de 3.3 mm, uma extremidade com conecção LUER e na outra conexão Luer Lock, com 120
cm de comprimento, com pontas protetoras em todas as extremidades, tubo maleável, transparente,
atóxico, estéril, embalagem unitária, selagem uniforme das junções, hermeticamente fechadas, calibre
das conexões adequadas que não permitam vazamentos, embalagem unitária com abertura asséptica,
contendo dados de identificação, procedência, tipo de data de esterilização, validade, número do lote e
registro no MS.   

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009628009 Torneira de 3 ( três) vias, constituída por polietileno alta densidade, volante giratório com setas
indicativas, dois conectores Luer fêmea e um conetor Luer Lock macho, calibre das conexões adequados
que não permitam vazamentos, tampas de proteção e vedação, atóxica, estéril, descartável. embalagem
unitária com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo de data de
esterilização, validade, número do lote e registro no MS.  

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009628011 Extensor para cateter  fotosensível, para infusão de solução parenteral, biocompatível, em PVC, calibre 3
F, com 120cm de comprimento aproximados, com diâmetro, conexão Luer, tubo maleável, atóxico, com
pontas protetoras em todas as extremidades, para uso em bomba de seringa, estéril, embalagem unitária,

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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selagem uniforme das junções, hermeticamente fechadas, calibre das conexões adequadas que não
permitam vazamentos, embalagem unitária com abertura asséptica, contendo dados de identificação,
procedência, tipo de data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.  

009628012 Coneccao 2 (duas) vias para infusao parenteral,biocompativel em pvc, deviracao em y, com conector luer
com tampas protetoras nas extremidades e tampas sobressalentes,tubo maleavel transparente, atoxico,
juncoes hermeticamente fechadas, presenca de clamp de vedacao preciso em cada via, capaz de
suportar uso continuo sem danificar o tubo e manter as caracteristicas iniciais, calibre conexoes,
universais e adequada que nao permitam vazamentos, em material resistente. Medindo de 18 a 25cm,
esteril, descartavel. embalagem unitaria com abertura asseptica, contendo dados de identificacao,
procedencia, tipo de data de esterilizacao, validade, numero do lote e registro no ms.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009628013 Dispositivo descartável para transferência e drenagem de soluções contidas em sistemas fechados,
proceder misturas, cuidados com feridas, irrigação de cavidades, mantendo suas condições de
esterilidade e estanqueidade, com ponta perfurante dupla, adaptável em envases de sistemas fechados
de infusão, embalado individualmente, esterilizável a óxido de etileno, estéril, papel grau cirúrgico,
embalagem unitária, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência data de
fabricação, validade, número de lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009628014 Tubo de polivinil cloreto, policarbonato e polietileno para enchimento de seringas, porcao proximal com
ponta perfurante com tampa em polivinil cloreto, policarbonato e polietileno e porcao distal com
fechamento luer com tampa acoplada em polivinil cloreto, policarbonato e polietileno, esteril, contendo
dados de identificacao procedencia, tipo e data de esterilizacao, validade e numero do lote, data de
fabricacao  registro no ms, compativel com a bomba injetora optistar le.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009636003 Seringa de vidro, bico universal,embolo intercambiável e ou embolo normal, graduação exata  e
resistente, hipodérmica capacidade 10cc embalagem unitária; contendo dados de identificação,
procedência, data de fabricação,validade, numero de lote e registro no MS.

Sem requisição desde 10/2012.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009636004 Seringa de vidro, bico universal embolo intercambiável e/ou embolo normal, graduação exata e resistente,
hipodérmica, capacidade 20cc embalagem unitária; contendo dados de identificação, procedência, data
de fabricação, validade, número de lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009636008 Seringa de carpulle, para uso em odontologia com dispositivo para verificacao de refluxo de sangue,
capacidade de 3 a 5cc bico universal, reesterilizável, metal em aço inox; acondicionados em recipiente
que garanta a integridade do produto; apresentando na embalagem dados de identificação, lote,
procedência, validade, apresentar registro MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009636012 Seringa de vidro, toomey, para procedimentos vesicais, graduação exata e resistente, capacidade 50 cm3
emb.unitária, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto; apresentando na
embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009636016 Seringa descartável de polipropileno, de perda de resistência, com bico normal, para uso em canhão da
agulha peridural. Comprimento aproximado entre 94 a 100mm, com marcação centimetrada, graduação
exata, nítida e permanente, perfeita vedação, corpo translúcido, estéril, embalada em papel grau cirúrgico,
embalagem unitária, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de
fabricação,           validade, numero de lote e registro no MS, compatível com agulha tipo weiss.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009636017 Seringa carpule - Seringas de vidro PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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cirurgia (66)

009636023 Seringa de ouvido 100 ml. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009644001 Seringa descartável de polipropileno, capacidade de 3cc, adaptação de rosca (bico luer lock),sem agulha,
siliconizada, graduação exata, nítida e permanente, êmbolo com pistão (borracha), deslizante, perfeita
vedação, corpo translúcido, estéril, papel grau cirúrgico, embalagem unitária, com abertura asséptica,
contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, numero de lote e registro no
MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009644002 Seringa descartável de polipropileno, capacidade 5cc, bico universal, sem agulha, siliconizada, graduação
exata, nítida e permanente, êmbolo com pistão (borracha), deslizante, perfeita vedação,  corpo
translúcido,  estéril, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo dados de
identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009644003 Seringa descartável de polipropileno, capacidade 10cc, bico universal, sem agulha, siliconizada,
graduação exata, nítida e permanente, êmbolo com pistão (borracha), deslizante, perfeita vedação, corpo
translúcido,  estéril, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo dados de
identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009644004 Seringa descartável de polipropileno, capacidade 10cc, bico universal com adaptação LUER LOCK, sem
agulha, siliconizada, graduação exata, nítida e permanente, êmbolo com pistão (borracha), deslizante,
perfeita vedação,  corpo translúcido,  estéril, papel grau cirúrgico, embalagem unitária, com abertura
asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009644005 Seringa descartável de polipropileno, capacidade 20cc, bico universal, sem agulha, siliconizada,
graduação exata, nítida e permanente, êmbolo com pistão (borracha), deslizante, perfeita vedação,  corpo
translúcido,  estéril, papel grau cirúrgico, embalagem unitária, com abertura asséptica, contendo dados de
identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009644006 Seringa descartável de polipropileno, capacidade 60CC, bico universal para agulha, siliconizada,
graduação exata, nítida e permanente, êmbolo com pistão (borracha), deslizante, perfeita vedação, corpo
translúcido,  estéril, papel grau cirúrgico, embalagem unitária, com abertura asséptica, contendo dados de
identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009644007 Seringa descartável de polipropileno, capacidade 60CC, bico universal para catéter, siliconizada,
graduação exata, nítida e permanente, êmbolo com pistão (borracha), deslizante, perfeita vedação, corpo
translúcido,  estéril, papel grau cirúrgico, embalagem unitária, com abertura asséptica, contendo dados de
identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009644008 Seringa descartável de polipropileno, capacidade 60cc, bico universal com adapatação Luer Lock, sem
agulha, siliconizada, graduação exata, nítida e permanente, êmbolo com pistão (borracha), deslizante,
perfeita vedação,  corpo translúcido,  estéril, papel grau cirúrgico, embalagem unitária, com abertura
asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009644009 Seringa descartável de polipropileno, com dispositivo segurança bico universal, corpo translúcido,
siliconizada internamente, graduação exata e resistente, capacidade T - 100 insulina, com agulha
aproximadamente 10 x 5, estéril embalagem unitária, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009644010 Seringa descartável de polipropileno, com agulha e dispositivo de segurança. Capacidade de 1 cc com
graduação para tuberculina,bico universal, siliconizada, graduação exata em décimos, nítida e
permanente, embolo de corte reto com borracha de ajuste e vedação, corpo translúcido, estéril, papel
grau cirúrgico, embalagem unitária, com abertura asséptica, contendo dados de identificação,
procedência, data de fabricação, validade, numero de lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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Sem aquisição desde 2013. Verificar descritivo e necessidade.
009644012 Conjunto para uso com injetora de contraste em tomografia contendo: seringa de 200 ml, tubo extensor

em espiral e cachimbo para enchimento, compatível para uso em bombas injetoras MEDRAD MCT ou
ENVISION, estéril, papel grau cirúrgico, embalagem unitária, com abertura asséptica, contendo dados de
identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS.

Item não planejado e última aquisição em 2011.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009644013 Seringa descartável de 10 ml com agulha de 30x8,com dispositivo (segurança) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009644014 Seringa descartável de 20 ml com agulha de 30x8, com dispositivo (segurança) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009644016 Seringa descartável de polipropileno, capacidade 3cc, adaptação de rosca, sem agulha, siliconizada,
graduação exata, nítida e permanente, êmbolo com pistão (borracha), deslizante, perfeita vedação, corpo
translúcido, estéril, papel grau cirúrgico, embalagem unitária, com abertura asséptica, contendo dados de
identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS.

Duplicidade, utilizar código 009644001.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009644017 Seringa descartável de polipropileno, capacidade 5 cc, com: adaptação de rosca, sem agulha,
siliconizada,graduação exata nítida, e permanente, embolo com pistão(borracha),deslizante perfeita
vedação, corpo translúcido, estéril,papel grau cirúrgico, embalagem unitária, com abertura
asséptica,contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, numero de lote e
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009644020 Seringa descartável, de 1cc com agulha 13x3.8 acoplada,  bico com adaptação, segura, cilindro
transparente,anel de retenção seguro, escala nítida resistente,precisa,subdividida em 0,01 cc numerada
de 0,1 em 0,01 cc numerada de 0,1 em 0,1 cc, êmbolo com borracha de vedação que proporcione deslize
preciso do cilindro, atóxico, isento de impurezas, resistente e seguro,corpo translúcido,      manuseio fácil
e seguro. Embalagem com cobertura asséptica papel grau cirúrgico contendo dados de identificação do
produto, data de fabricação, validade, lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009644021 Seringa e cachimbo para enchimento para uso em injetora de contraste em tomografia, compatível para
uso em bomba injetora compatível com marca Mallinckodt, modelo Ct 9000 ADV, estéril, papel cirúrgico,
embalagem unitária, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de
fabricação, data de validade, número de lote, registro no MS e autorização de funcionamento do
fabricante.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009644022 Seringa descartável, com dispositivo (segurança) estéril, atóxica capacidade de 50ui, incolor com
resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 50ui /com divisões de 1 em 1
unidade, com agulha hipodérmica acoplada  no corpo da seringa extremidade proximal do embulo com
pistão de vedação de borracha, agulha de dimensões: (8,0 x 0,30mm a 9,5 x 0,30mm)em aço inoxidável
siliconizada nivelada polida,cilindrica reta, oca,bisel trifacetado,afiada com canhão translúcido provida de
protetor que permita  a adaptação ao canhão. Embalada em material que promova barreira microbiana e
abertura asséptica, com dispositivo de segurança conforme norma reguladora n¢ 32 aprovada pela
portaria MTE nº 485, de 11/11/2005.  

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009644023 Seringa descartável de polipropileno, capacidade de 20CC,adaptação de rosca, sem agulha, siliconizada,
graduação exata nítida e permanente, embolo com pistão (borracha), deslizante, perfeita vedação, corpo
translucido, estéril, papel grau cirúrgico, embalagem unitária, com abertura asséptica, contendo dados de
identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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009644029 Seringa pré enchida com solução salina de 2ml, com tampa de vedação dispensando o uso de agulha,

escala precisa (graduação exata),nítida e permanente, embolo com pistão (borracha) deslizante, perfeita
vedação, corpo translúcido, estéril, papel grau cirúrgico, embalagem unitária com abertura asséptica,
contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no
MS.

É medicamento e não material.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009644030 Seringa preenchida com solução salina de 3 ml com diâmetro de 10 ml, com tampa de vedação
dispensando o uso de agulha, escala precisa (graduação exata), nítida e permanente, embolo com pistão
(borracha deslizante, perfeita vedação, corpo translúcido, estéril, embalagem unitária com abertura
asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, numero de lote e
registro no MS.

Sem requisição desde 08/2011.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009644033 Sistema multipack para ressonancia, contendo duas seringas vazias de 60ml, e um conector em y de 90'',
compativel com a bomba injetora optistar le, esteril, papel grau cirurgico, embalagem unitaria, com
abertura asseptica, contendo dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, validade, numero
de lote e registro no ms.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009644034 Seringa 60 ml para bomba injetora para contraste e soro, compatível com a marca Mallinckrodt, estéril,
embalagem unitária, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo dados de identificação,
procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS.

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009644035 Seringa descartável para uso em injetora de contraste, compatível com modelo mark v provis damarca
medrad, capacidade de 150ml, acompanhada de tubo (conector de alta pressão),estéril, embalagem
individual, papel grau cirurgico com abertura asseptica, contendo externamente dados de identificação,
procedencia, tipo e data de esterilização, validade, numero de lote, registro no ms.

Sem requisição desde 11/2013.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009644037 Seringa hipodermica, descartavel de polipropileno,capacidade 3ml com dispositivo de seguranca audivel
e/ou visivel ativado somente apos a retirada da agulha do paciente (todo conjunto esteril), ou seja, apos a
aplicacao, cilindro com escala com graduacao nitida e permanente, siliconizada, embolo com pistao
(borracha) deslizante, perfeita vedacao, transparente corpo translucido, atoxico, embalabem individual,
papel grau cirurgico, com abertura asseptica, contendo externamente dados de identificacao,
procedencia, tipo e data de esterilizacao, validade, numero do lote, registro no ms, conforme a nr32
atendendo a portaria federal 485 de 11/11/05.
A empresa vencedora, devera proporcionar treinamento e acompanhamento deste produto em todas as
unidades hospitalares da ses.
***Código bloqueado - Não adquirido desde 2015***

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009644039 Seringa hipodermica, descartavel de polipropileno,capacidade 3ml com agulha com dispositivo de
seguranca audivel e/ou visivel ativado, somente apos a retirada da agulha do paciente (todo conjunto
esteril), ou seja, apos a aplicacao, cilindro com escala com graduacao nitida e permanente, siliconizada,
embolo com pistao (borracha) deslizante, perfeita vedacao, transparente corpo translucido, atoxico,
embalabem individual, papel grau cirurgico, com abertura asseptica, contendo externamente dados de
identificacao, procedencia, tipo e data de esterilizacao, validade, numero do lote, registro no ms, conforme
a nr32 atendendo a portaria federal 485 de 11/11/05. A empresa vencedora, devera proporcionar
treinamento e acompanhamento deste produto em todas as unidades hospitalares da ses.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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009644040 Seringa de 3ml com dispositivo de segurança, com agulha de 13 x 4,5, confeccionada em polipropileno e
constituída por cilindro, embolo e graduação precisa. O embolo é dividido em haste quebrável e rolha de
borracha, bico tipo luer-lok. A seringa possui dois sistemas: um de segurança que é um protetor de
agulha articulado que deve ser acionado após a utilização da seringa (evitando assim acidentes com
material          perfuro-cortante) e outro sistema de prevenção de reuso. Embaladas individualmente em
papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência data de
fabricação, validade, número de lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009644041 Seringa descartável, com dispositivo (segurança) estéril de plástico, atóxica capacidade de 50 ui, incolor
com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 50ui com divisões de 1
em 1 unidade com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (monobloco  extremidade proximal
do embolo com pistão de vedação em borracha atóxica apirogenica ,agulha de dimensões:(8,0 x 0,30mm
a 9,5 x0,30mm) confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada,polida, cilíndrica, reta, oca,
biseltrifacetado, afiada, com canhão translúcido. Provida de protetor que permita a perfeita adaptação ao
canhão. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009644042 Seringa vazia de 150ml para uso em bomba injetora de contraste, compatível com equipamento da marca
Mallinckrodt, modelo Angiomat 6000.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009644043 Seringa vazia de 150ml para uso em bomba injetora de contraste, compatível com equipamento da marca
Mallinckrodt, modelo Angiomat Illumena.com abertura asséptica, contendo dados de identificação,
procedência, data de fabricação, data de validade, número de lote, registro no MS e autorização de
funcionamento do fabricante. Conforme legislação vigente

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009644044 Seringa descartável, 150ml, handi-fil, indicado para administração de meio de contraste e soluções para
realização do diagnóstico por imagem. produto médico hospitalar de uso único, esterelizado em óxido de
etileno. embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência,
lote e validade, e registro no ministério da saúde. prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009644047 Seringa descartável para uso em injetora de contraste, compatível com injetora modelo Stellant e
(SCT210) da marca Medrad, capacidade de 200ml (2 unidades), acompanhada de tubo de baixa pressão
com conector em "T" duas ponteiras "spicks" para preenchimento, estéril, embalagem individual, papel
grau cirúrgico com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência tipo e
data de esterilização, validade, número de lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009644056 Seringa vazia de 200 ml - com conector de baixa pressão.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009644057 Seringa vazia de 200ml - com conector de baixa pressão para uso em serviço de tomografia.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009644058 Conector espiralado em y de dupla válvula para uso em serviço de tomografia.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009644059 Multipak (200/200/60 y 2 válvulas) contendo: 2 seringas de 200ml de carregamento frontal com dois
mandi-fils e tubo espiralado em Y com dupla válvula anti-refluxo para uso em serviço de tomografia.
Embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de
identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009644060 Meio de contraste - Optiray frasco para uso em serviço de tomografia. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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Sem movimentação no SCCD.

009644061 Meio de contraste - Optiray seringas preenchidas-75/100/125 para uso em serviço de tomografia.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009644064 Seringa descartável de polipropileno, capacidade de 3CC, adaptação de rosca (bico Luer Lock), sem
agulha, siliconizada graduação exata, nítida e permanente, êmbolo com pistão (borracha), deslizante,
perfeita vedação, corpo translúcido, estéril, papel grau cirurgico, embalagem unitária, com abertura
asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e
registro no MS.

Duplicidade. Usar código 9644001

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009644066 Seringa descartável de polipropileno,  bico universal, sem agulha, corpo translúcido, siliconizada
internamente, graduação exata e resistente , capacidade T - 100 insulina,estéril embalagem unitária,
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652001 Sonda de aspiração traqueal, tamanho 4, um orifício central na porção proximal, dois orifícios intercalados
em lados opostos, compatíveis com a numeração, adequados para aspiração de secreção viscosa e
fluídos, atraumática, transparente, em material atóxico, isenta de impurezas, maleável, siliconizada, com
adaptação universal, estéril, descartável, embalagem individual, em papel grau cirurgico, com abertura
asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização,
validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652002 Sonda de aspiração traqueal, tamanho 6, um orifício central na porção proximal, dois orifícios intercalados
em lados opostos, compatíveis com a numeração, adequados para aspiração de secreção viscosa e
fluídos, atraumática, transparente, em material atóxico, isenta de impurezas, maleável, siliconizada, com
adaptação universal, estéril, descartável, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura
asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização,
validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652003 Sonda de aspiração traqueal, tamanho 8, um orifício central na porção proximal, dois orifícios intercalados
em lados opostos, compatíveis com a numeração, adequados para aspiração de secreção viscosa e
fluídos, atraumática, transparente, em material atóxico, isenta de impurezas, maleável, siliconizada, com
adaptação universal, estéril, descartável, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura
asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização,
validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652004 Sonda de aspiração traqueal, tamanho 10, um orifício central na porção proximal, dois orifícios
intercalados em lados opostos, compatíveis com a numeração, adequados para aspiração de secreção
viscosa e fluídos, atraumática, transparente, em material atóxico, isenta de impurezas, maleável,
siliconizada, com adaptação universal, estéril, descartável, embalagem individual, com papel grau
cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e
data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652005 Sonda de aspiração traqueal, tamanho 12, um orifício central na porção proximal, dois orifícios
intercalados em lados opostos, compatíveis com a numeração, adequados para aspiração de secreção
viscosa e fluídos, atraumática, transparente, em material atóxico, isenta de impurezas, maleável,
siliconizada, com adaptação universal, estéril, descartável, embalagem individual, com papel grau
cirurgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e
data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652006 Sonda de aspiração traqueal, tamanho 14, um orifício central na porção proximal, dois orifícios
intercalados em lados opostos, compatíveis com a numeração, adequados para aspiração de secreção

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 310 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
viscosa e fluídos, atraumática, transparente, em material atóxico, isenta de impurezas, maleável,
siliconizada, com adaptação universal, estéril, descartável, embalagem individual, com papel grau
cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e
data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

009652007 Sonda de aspiração traqueal, tamanho 16, um orifício central na porção proximal, dois orifícios
intercalados em lados opostos, compatíveis com a numeração, adequados para aspiração de secreção
viscosa e fluídos, atraumática, transparente, em material atóxico, isenta de impurezas, maleável,
siliconizada, com adaptação universal, estéril, descartável, embalagem individual, com papel grau
cirurgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e
data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652008 Sonda de aspiração traqueal, tamanho 18, um orifício central na porção proximal, dois orifícios
intercalados em lados opostos, compatíveis com a numeração, adequados para aspiração de secreção
viscosa e fluídos, atraumática, transparente, em material atóxico, isenta de impurezas, maleável,
siliconizada, com adaptação universal, estéril, descartável, embalagem individual, com papel grau
cirurgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e
data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652010 Sonda foley, com duas vias, tamanho 6, látex, superfície siliconizada, com balão volumétrico 1ml a 1,5ml
informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil
manipulação, perfeita vedação estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote,
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652011 Sonda Foley, com duas vias, tamanho 8, látex, superfície siliconizada, com balão volumétrico 5 cc,
informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente,   válvula de fácil
manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote,
registro no MS. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652012 Sonda Foley, com duas vias, tamanho 10, látex, superfície siliconizada, com balão volumétrico 5 cc,
informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil
manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote,
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652014 Sonda Foley, com duas vias, tamanho 12, látex, superfície siliconizada, com balão volumétrico 5CC,
informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil
manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote,
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652015 Sonda Foley, com duas vias, tamanho 12, látex, superfície siliconizada, com balão volumétrico 30 cc,
informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil
manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote,
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652016 Sonda foley, com duas vias, tamanho 14,em latex, superficie siliconizada, com balao volumetrica 5cc,
valvula de facil manipulacao, perfeita vedacao, com funil de drenagem, esteril, embalagem unitaria e
demais especificacoes conforme nbr 13386 ou 13387.

Sem movimentação desde 04/2011.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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009652017 Sonda Foley, com duas vias, tamanho 14, látex, superfície siliconizada, com balão volumétrico 30 cc,

informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil
manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote,
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652019 Cateter Foley, com duas vias, tamanho 16, látex, superfície siliconizada, com balão volumétrico 30 cc,
informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil
manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote,
registro no MS conforme legislação vigente

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652020 Sonda foley, duas vias, tamanho 18, em látex, superfície siliconizada, com balão volumétrica de 5cc,
válvula de fácil manipulação, perfeita vedação, informações técnicas gravadas no funil de drenagem,
estéril, embalagem unitária e demais especificações conforme NBR 13386 ou 13387.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009652021 Cateter Foley, com duas vias, tamanho 18, látex, superfície siliconizada, com balão volumétrico 30 cc,
informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil
manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote,
registro no MS conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652022 Sonda foley, duas vias, tamanho 20, em látex, superfície siliconizada, com balão volumétrico de 5cc,
válvula de fácil manipulação, perfeita vedação, com funil de drenagem, estéril embalagem unitária e
demais especificações conforme  NBR 13386 ou 13387.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009652023 Sonda Foley, com duas vias, tamanho 20, látex, superfície siliconizada, com balão volumétrico 30 cc,
informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil
manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote,
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652024 Sonda foley, duas vias, tamanho 22, em látex, superfície siliconizada, com balão volumétrico de 5cc,
válvula de fácil manipulação, perfeita vedação, com funil de drenagem,estéril embalagem unitária e
demais especificações conforme  NBR 13386 ou 13387.

Sem requisição desde 01/2011.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009652025 Sonda Foley, com duas vias, tamanho 22, látex, superfície siliconizada, com balão volumétrico 30 cc,
informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil
manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem unitária e demais especificações conforme NBR
13386 ou 13387;

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652026 Sonda Foley, com duas vias, tamanho 24, látex, superfície siliconizada, com balão volumétrico 30 cc,
informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil
manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote,
registro no MS. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652027 Sonda Foley, com duas vias, tamanho 26, látex, superfície siliconizada, com balão volumétrico 30 cc,
informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote,
registro no MS. Conforme legislação vigente.

009652028 Sonda Foley, com três vias, tamanho 18, látex, superfície siliconizada, com balão volumétrico 30 cc,
informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil
manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote,
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652029 Cateter Foley, com três vias, tamanho 20, látex, superfície siliconizada, com balão volumétrico 30 cc,
informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil
manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote,
registro no MS conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652030 Sonda Foley, com três vias, tamanho 22, látex, superfície siliconizada, com balão volumétrico 30CC,
informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil
manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote,
registro no MS conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652031 Cateter Foley, com três vias, tamanho 24, látex, superfície siliconizada, com balão volumétrico 30CC,
informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil
manipulação, perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote,
registro no MS conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652032 Sonda naso-enteral nº 6, com 60 cm, elástica de poliuretano, flexível, biocompatível, radiopaca, com
marcação de referência, orifícios na ponta distal da sonda permitindo a infusão de soluções,  compatível
com a numeração, atraumática, conexão universal precisa que não cause vazamento, com tampa
acoplada vedante, estéril, descartável, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identicação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652034 Cateter naso-enteral nº 8, com 109 a 120 cm, elástica de poliuretano, flexível, biocompatível, radiopaca,
com marcação de referência, peso sólido em tungstênio ou metal atóxico, na extremidade distal,
compatível com a numeração, orifícios na ponta distal da sonda permitindo a infusão de soluções,
atraumática, conexão universal precisa que não cause vazamento, com tampa acoplada vedante,
lubrificada, mandril flexível em aço inox, de fácil retirada, projetado para ser removido sem adição de
lubrificante ou água, que não tracione a sonda e não saia pelos orifícios da ponta distal da mesma, estéril,
descartável, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de
identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e registro no MS conforme
legislação vigente

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652036 Sonda naso-enteral nº 10, com 109 a 120 cm, elástica de poliuretano, flexível, biocompatível, radiopaca,
com marcação de referência, peso sólido em tugstênio ou metal atóxico, na extremidade distal,
compatível com a numeração, orifícios na ponta distal da sonda permitindo a infusão de soluções,
atraumática, conexão universal precisa que não cause vazamento, com tampa acoplada vedante,
lubrificada, mandril flexível em aço inox, de fácil retirada, projetado para ser removido sem adição de
lubrificante ou água, que não tracione a sonda e não saia pelos orifícios da ponta distal da mesma, estéril,
descartável, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de
identicação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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009652037 Sonda naso-enteral nº 12, com 109 a 120 cm, elástica de poliuretano, flexível, biocompatível, radiopaca,

com marcação de referência, peso sólido em tugstênio ou metal atóxico, na extremidade distal,
compatível com a numeração, orifícios na ponta distal da sonda permitindo a infusão de soluções,
atraumática, conexão universal precisa que não cause vazamento, com tampa acoplada vedante,
lubrificada, mandril flexível em aço inox, de fácil retirada, projetado para ser removido sem adição de
lubrificante ou água, que não tracione a sonda e não saia pelos orifícios da ponta distal da mesma, estéril,
descartável, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de
identicação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652038 Sonda naso-gástrica curta, em plástico transparente e atóxico, tamanho 4, com dois pares de orifícios
paralelos, estéril, com adaptação universal, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura
asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização,
validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652039 Cateter naso-gástrica longa, em plástico transparente e atóxico, tamanho 4, com dois pares de orifícios
paralelos, estéril, com adaptação universal, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura
asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização,
validade, número do lote, registro no MS conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652040 Sonda naso-gástrica curta, em plástico transparente e atóxico, tamanho 6, com dois pares de orifícios
paralelos, estéril, com adaptação universal, embalagem individual, com papel grau cirurgico, com abertura
asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização,
validade, número do lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652041 Sonda naso-gástrica longa, em plástico transparente e atóxico, tamanho 6, com dois pares de orifícios
paralelos, estéril, com adaptação universal, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura
asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização,
validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652042 Sonda naso-gástrica curta, em plástico transparente e atóxico, tamanho 8, com dois pares de orifícios
paralelos, estéril, com adaptação universal, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote,
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652043 Sonda naso-gástrica longa, em plástico transparente e atóxico, tamanho 8, com dois pares de orifícios
paralelos,  estéril, com adaptação universal, embalagem individual, com papel grau cirurgico, com
abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652044 Sonda naso-gástrica curta, em plástico transparente e atóxico, tamanho 10, com dois pares de orifícios
paralelos, estéril, com adaptação universal, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura
asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização,
validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652045 Sonda naso-gástrica longa, em plástico transparente e atóxico, tamanho 10, com dois pares de orifícios
paralelos,  estéril, com adaptação universal, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com
abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, número do lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652046 Sonda naso-gástrica curta, em plástico transparente e atóxico, tamanho 12, com dois pares de orifícios
paralelos, estéril, com adaptação universal, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura
asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização,
validade, número do lote, registro no MS. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652047 Sonda naso-gástrica longa, em plástico transparente e atóxico, tamanho 12, com dois pares de orifícios
paralelos,  estéril, com adaptação universal, embalagem individual, com papel grau cirurgico, com

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

009652048 Sonda naso-gástrica curta, em plástico transparente e atóxico, tamanho 14, com dois pares de orifícios
paralelos,  estéril, com adaptação universal, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com
abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652049 Sonda naso-gástrica longa, em plástico transparente e atóxico, tamanho 14, com dois pares de orifícios
paralelos,  estéril, com adaptação universal, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com
abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652050 Sonda naso-gástrica longa, em plástico transparente e atóxico, tamanho 16, com dois pares de orifícios
paralelos,  estéril, com adaptação universal, embalagem individual, com papel grau cirurgico, com
abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652051 Sonda naso-gástrica longa, em plástico transparente e atóxico, tamanho 18, com dois pares de orifícios
paralelos,  estéril, com adaptação universal, embalagem individual, com papel grau cirurgico, com
abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652052 Sonda naso-gástrica longa, em plástico transparente e atóxico, tamanho 20, com dois pares de orifícios
paralelos,  estéril, com adaptação universal, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com
abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652053 Sonda naso-gástrica longa, em plástico transparente e atóxico, tamanho 22, com dois pares de orifícios
paralelos,  estéril, com adaptação universal, embalagem individual, com papel grau cirurgico, com
abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, número do lote, registro no MS. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652054 Sonda naso-gástrica longa, em plástico transparente e atóxico, tamanho 24, com dois pares de orifícios
paralelos, estéril, com adaptação universal, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura
asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização,
validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652056 Sonda malecott descartavel, esteril, numero 12,com adaptacao universal, embalagem unitaria conforme
nbr 13386 ou 13387.

Sem requisição desde 07/2012.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009652057 Sonda malecott descartavel, esteril, numero 14,com adaptacao universal, embalagem unitaria conforme
nbr 13386 ou 13387.

Sem requisição desde 07/2012.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009652058 Sonda malecott descartavel, esteril, numero 16,com adaptacao universal, embalagem unitaria conforme
nbr 13386 ou 13387.

Sem requisição desde 07/2012.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009652059 Sonda malecott descartavel, esteril, numero 18,com adaptacao universal, embalagem unitaria conforme
nbr 13386 ou 13387.

Sem requisição desde 07/2012.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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009652060 Sonda malecott descartavel, esteril, numero 20,com adaptação universal, embalagem unitaria conforme

nbr 13386 ou 13387.

Sem requisição desde 07/2012.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009652061 Sonda malecott descartavel, esteril, numero 22,com adaptação universal, embalagem unitaria conforme
nbr 13386 ou 13387.

Sem requisição desde 07/2012.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009652072 Sonda uretral, plástica, maleável, tamanho 4, atraumático, estéril, com adaptação universal, embalagem
unitária, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data
de esterilização, validade, número do lote, registro no MS. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652073 Sonda uretral, plástica, maleável, tamanho 6, atraumático, estéril, com adaptação universal, embalagem
unitária, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de
identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652074 Cateter uretral, plástica, maleável, tamanho 8, atraumático, estéril, com adaptação universal, embalagem
unitária, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de
identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS conforme
legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652075 Sonda uretral, plástica, maleável, tamanho 10, atraumático, estéril, com adaptação universal, embalagem
unitária, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de
identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652076 Sonda uretral, plástica, maleável, tamanho 12, atraumático, estéril, com adaptação universal, embalagem
unitária, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de
identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652077 Sonda uretral, plástica, maleável, tamanho 14, atraumático, estéril, com adaptação universal, embalagem
unitária, com papel grau cirurgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de
identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.
Conforme legislação vigente. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652078 Sonda uretral, plástica, maleável, tamanho 16, atraumático, estéril, com adaptação universal, embalagem
unitária, com papel grau cirurgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de
identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652079 Sonda uretral, plástica, maleável, tamanho 18, atraumático, estéril, com adaptação universal, embalagem
unitária, com papel grau cirurgico, com papel grau cirurgico, com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote,
registro no MS. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652080 Sonda uretral, plástica, maleável, tamanho 20, atraumático, estéril, com adaptação universal, embalagem
unitária, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de
identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.
Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652081 Sonda retal, plástica, maleável, tamanho 06, estéril, com adaptação universal, embalagem unitária, com
papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.  

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652082 Sonda retal, plástica, maleável, tamanho 08, estéril, com adaptação universal, embalagem unitária, com
papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.  

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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009652083 Sonda retal, plástica, maleável, tamanho 10, estéril, com adaptação universal, embalagem unitária, com

papel grau cirurgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.  Conforme legislação
vigente.    

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652084 Sonda retal, plástica, maleável, tamanho 12, estéril, com adaptação universal, embalagem unitária, com
papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.  Conforme legislação
vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652085 Sonda retal, plástica, maleável, tamanho 14, estéril, com adaptação universal, embalagem unitária, com
papel grau cirurgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.  

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652086 Sonda retal, plástica, maleável, tamanho 16, estéril, com adaptação universal, embalagem unitária, com
papel grau cirurgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.  

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652087 Sonda retal, plástica, maleável, tamanho 18, estéril, com adaptação universal, embalagem unitária, com
papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.  

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652088 Sonda retal, plástica, maleável, tamanho 20, estéril, com adaptação universal, embalagem unitária, com
papel grau cirurgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.  

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652089 Sonda retal, plástica, maleável, tamanho 22, estéril, com adaptação universal, embalagem unitária, com
papel grau cirurgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS. Conforme legislação
vigente.  

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652090 Sonda retal, plástica, maleável, tamanho 24, estéril, com adaptação universal, embalagem unitária, com
papel grau cirurgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.  Conforme legislação
vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652102 Cateter Foley, com duas vias, tamanho 6, 100% silicone, com balão volumétrico 1,5 cc, informações
técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil manipulação,
perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados
de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS
conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652103 Sonda Foley, com duas vias, tamanho 8, 100% silicone, com balão volumétrico 3 cc, informações
técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente,   válvula de fácil manipulação,
perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados
de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652104 Sonda Foley, com duas vias, tamanho10, 100% silicone, com balão volumétrico 3 cc, informações
técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente,   válvula de fácil manipulação,
perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados
de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652105 Sonda Foley, com duas vias, tamanho 12, 100% silicone, com balão volumétrico 5 cc, informações
técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil manipulação,
perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados
de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652106 Cateter Foley, com duas vias, tamanho 14, 100% silicone, com balão volumétrico 5 cc, informações PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil manipulação,
perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados
de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS
conforme legislação vigente.

cirurgia (66)

009652108 Sonda foley, com duas vias, tamanho 16, 100% silicone, com balão volumétrico 10 a 30CC, informações
técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil manipulação,
perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados
de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.
Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652110 Sonda Foley, com duas vias, tamanho 18, 100% silicone, com balão volumétrico 30 cc, informações
técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente,   válvula de fácil manipulação,
perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados
de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.
Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652114 Sonda Foley, com duas vias, tamanho 22, 100% silicone, com balão volumétrico 30 cc, informações
técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente,   válvula de fácil manipulação,
perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados
de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.
Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652117 sonda Foley, com três vias, tamanho 18, 100% silicone, com balão volumétrico 30 cc, informações
técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente,   válvula de fácil manipulação,
perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados
de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

Sem requisição desde 05/2007.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009652122 Cateter Foley, com três vias, tamanho 22, 100% silicone, com balão volumétrico 30CC, informações
técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil manipulação,
perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados
de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS
conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652124 sonda Foley, com três vias, tamanho 24, 100% silicone, com balão volumétrico 30 cc, informações
técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente,   válvula de fácil manipulação,
perfeita vedação, estéril, embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados
de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

Sem requisição desde 10/2005.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009652126 Sonda Foley, com três vias, tamanho 26, 100% silicone, com balão volumétrico 30cc, válvula de fácil
manipulação e identificação, perfeita vedação, estéril, embalagem unitária e demais especificações
conforme NBR 13386 ou 13387.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009652127 Cateter Sengstaken-Blakemore (s-b), tamanho 18 fr., em borracha biocompatível, resistente, 03 vias
(duas vias para para os balões, uma central para drenagem e uma via para aspiração esofágica), com
01balão esofagiano e 01 gástrico, para tratamento de varizes esofagianas, reusáveis, embalagem
unitária, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no
MS conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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009652128 Kit para gastrostomia percutânea, tipo "pull", diâmetro de 20 fr, contendo 1 sonda, 1 disco de retenção

externa, 1 injetor enteral em y, 2 agulhas, 1 seringa, 1 bisturi,1 trocater 1 fio guia, 1 campo fenestrado, 1
cilindro de retenção, 1 tesoura, 1 pinça hemostática, 1 obturador. , estéril, descartável, com papel grau
cirúrgico, abertura asséptica, embalagem contendo externamente dados de identificação procedência,
tipo e data de esterilização, validade número do lote, registro no MS.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652129 Kit para gastrostomia percutânea, tipo "pull", diâmetro  de 24 fr, contendo: 1 sonda, l disco de retenção
externa,1 injetor enteral em y, 2 agulhas, 1 seringa, 1 bisturi,1 trocater 1 fio guia, 1 campo fenestrado, 1
cilindro de retenção, 1 tesoura, 1 pinça hemostatica,1 obturador. Estéril, descartável com papel grau
cirúrgica, abertura asséptica, embalagem contendo externamente dados de identificação procedência,
tipo e data de esterilização, validade, numero do lote, registro no MS.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652130 Botton para gastrostomia percutânea endóscopica, 20 Fr de diâmetro e 1,7 cm de comprimento, estéril,
descartável, embalagem contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, número do lote, registro no MS.  

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652131 Botton para gastrostomia percutânea endoscópica, 20 Fr de diâmetro e 2,3 cm  de comprimento, estéril,
descartável, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização,
validade, número do lote, registro no MS.  

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652132 Botton para gastrostomia percutânea endoscópica, 24 FR de diâmetro e 1,5 a 1,8cm de comprimento,
estéril, descartável, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, número do lote, registro no MS conforme legislação vigente.  

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652133 Botton para gastrostomia percutânea endoscópica, 24 FR de diâmetro e 2,3 a 2,5 cm de comprimento,
estéril, descartável, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, número do lote, registro no MS conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652134 Sistema fechado para aspiração traqueal numero 6 fr, uso neonatal, composto por sondas de aspiração
traqueal em PVC siliconizada, centimetrada, marcação precisa, números visíveis contendo na ponta distal
um orifício central, e dois laterais, ponta romba atraumatica, conector duplo em y, com diferentes medidas
para adaptação a diversos tamanhos de tubos endotraqueais, com flexibilidade que permita movimento
de360 graus em ambas as extremidades, deve conter vias de irrigação, fluidificação de secreções e
lavagens de sonda com tampa e válvula. Sem perda de volume aerossois, válvula de aspiração com
tampa acoplada com perfeita vedação. Bainha plástica protetora em plástico siliconizado e resistente em
toda a extensão da sonda, mantendo a integridade do sistema fechado, estéril, descartável, embalagem
em papel grau cirúrgico, abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência,
tipo de esterilização, validade, número do lote, registro no MS. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652135 Sistema fechado para aspiração traqueal numero 10 fr, uso pediátrico, composto por sondas de aspiração
traqueal em PVC siliconizada, centimetrada, marcação precisa, números visíveis contendo na ponta distal
um orifício central, e dois laterais, ponta romba atraumatica, conector duplo , com diferentes medidas para
adaptação a diversos tamanhos de tubos endotraqueais, com flexibilidade que permita movimento de 360
graus em ambas as extremidades, deve conter vias de irrigação, fluidificação de secreções e lavagens de
sonda com tampa e válvula. Sem perda de volume aerossóis, válvula de aspiração com tampa acoplada
com perfeita vedação. Bainha plástica protetora em plástico siliconizado e resistente em toda a extensão
da sonda, mantendo a integridade do sistema fechado, estéril, descartável, embalagem em papel grau
cirúrgico, abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, validade, numero do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652136 Sistema fechado para aspiração traqueal numero 16 fr, uso adulto, composto por sondas de aspiração
traqueal em PVC siliconizada, centimetrada, marcação precisa, números visíveis contendo na ponta distal
um orifício central, e dois laterais, ponta romba atraumatica, conector duplo, com diferentes medidas para
adaptação a diversos tamanhos de tubos endotraqueais, com flexibilidade que permita movimento de 360

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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graus em ambas as extremidades, deve conter vias de irrigação, fluidificação de secreções e lavagens de
sonda com tampa e válvula. Sem perda de volume aerossóis, válvula de aspiração com tampa acoplada
com perfeita vedação. Bainha plástica protetora em plástico siliconizado e resistente em toda a extensão
da sonda, mantendo a integridade do sistema fechado, estéril, descartável, embalagem em papel grau
cirúrgico, abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, validade, numero do lote, registro no MS. Conforme legislação vigente.

009652137 Sistema fechado para aspiração traqueal nº 14 fr, uso adulto composto por sondas de aspiração traqueal
em PVC siliconizada centimetrada, marcação precisa, números visíveis, contendo na ponta distal um
orifício central, e dois laterais, ponta romba atraumática, conector duplo, com diferentes medidas para
adaptação a diversos tamanhos de tubos endotraqueais com flexibilidade que permita movimento de 360º
em ambas as extremidades, deve conter vias de irrigação, fluidificação de secreções e lavagens de sonda
com tampa e válvula. Sem perda de volume aerossóis, válvula de aspiração com tampa acoplada com
perfeita vedação. Bainha plástica protetora em plástico siliconizado e resistente em toda a extensão da
sonda, mantendo a integridade do sistema fechado, estéril, descartável, embalagem em papel grau
cirúrgico, abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652138 Sonda gástrica, de PVC, atóxica, flexível, tamanho 12, tipo Fouchet, para cirurgia bariátrica, estéril, com
adaptação universal com tampa, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica,
contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade,
número do lote, registro no MS. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652139 SONDA  URETRAL 04 FR, COMPRIMENTO 69 CM, ESTÉRIL,PONTA RETA CILÍNDRICA COM
CONECTOR LUER-LOCK, DE NEOPLEX, COM 02 ORIFÍCIOS E COM OBTURADOR MACIO.
EMBALAGEM INDIVIDUAL,COM ABERTURA ASSÉPTICA ,CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO
LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Sem requisição desde 04/2007.     

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009652140 SONDA  URETRAL 05 FR, COMPRIMENTO 69 CM, ESTÉRIL,PONTA RETA CILÍNDRICA COM
CONECTOR LUER-LOCK, DE NEOPLEX, COM 02 ORIFÍCIOS E COM OBTURADOR MACIO.
EMBALAGEM INDIVIDUAL,COM ABERTURA ASSÉPTICA ,CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, TIPO DE DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO
NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Sem requisição desde 04/2007.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009652141 SONDA  URETRAL 06 FR, COMPRIMENTO 69 CM, ESTÉRIL,PONTA RETA CILÍNDRICA COM
CONECTOR LUER-LOCK, DE NEOPLEX, COM 02 ORIFÍCIOS E COM OBTURADOR MACIO.
EMBALAGEM INDIVIDUAL,COM ABERTURA ASSÉPTICA ,CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO
LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Sem requisição desde 04/2007.              

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652143 Sistema fechado para aspiração traqueal numero 5 fr, neonatal, composto por sondas de aspiração
traqueal em PVC siliconizada, centimetrada, marcação precisa, números visíveis, contendo na ponta
Distal um orifício central, e dois laterais ponta romba atraumática, conector duplo, com diferentes medidas
para adaptação a diversos tamanhos de tubos endotraqueais, com flexibilidade que permite movimento

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

SCCD SES - SC
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de 360 graus em ambas as extremidades, deve conter vias de irrigação, fluidificação de secreções e
lavagens de sonda com tampa e válvula. Sem perda de volume aerossóis, válvula de aspiração com
tampa acoplada com perfeita vedação. Bainha plástica protetora em plástico siliconizado e resistente em
toda a extensão da sonda, mantendo a integridade do sistema fechado, estéril, descartável, embalagem
em papel grau cirúrgico, abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência,
tipo e data esterilização, validade, número do lote, registro no MS. Conforme legislação vigente.

009652144 Sistema fechado para aspiração traqueal nº 12fr, uso adulto, composto por sondas de aspiração traqueal
em pvc siliconizada, centrimetrada, marcação precisa, números visíveis, contendo na ponta distal um
orifício central e dois laterais, ponta romba atraumatica, conector duplo, com diferentes medidas para
adaptação a diversos tamanhos de tubos endotraqueais, com flexibilidade que permita movimento de
360º   em ambas as extremidades, deve conter vias de irrigação, fluidificação de secrecoes e lavagens de
sonda sem perda de volume aerosois, válvula de aspiração com tampa acoplada com perfeita vedação.
Bainha plástica em plástico siliconizado e resistente em toda a extensão da sonda, mantendo a
integridade do sistema fechado, estéril, descartável, embalagem em papel grau cirúrgico, abertura
asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização,
validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652154 Sondas descartáveis diversas, dormia para retirada de cálculo ureteral 2,5 fr. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009652155 Sondas descartáveis diversas, fio guia nitinol 0.35 x 150 cm

Sem movimentação no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009652172 Sonda para gastrostomia percutânea, tipo "pull", diâmetro de 20fr, estéril, descartável, com papel grau
cirúrgico, abertura asséptica,embalagem contendo externamente dados de identificação procedência, tipo
e data de esterilização, validade numero do lote, registro no MS.

Sem requisição desde 10/2013.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009652173 Sonda de itard

Sem movimentação no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009652174 Sonda com balão retal, em latex de borracha natural, com tubo principal de aprox. 35 cm de comprimento
e diâmetro de 10fr-4ml, para uso em urodinamica. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660004 Fralda descartável, ultra absorvente, formato anatômico, com polpa de celulose, com polímeros
absorventes, distribuição uniforme, adesivos, termoplásticos, revestimento interno de não tecido
hipoalérgico, não propensos a causar irritação em contato com a pele, revestimento externo de polietileno
resistente a vazamento. Fios de elástico para ajustes nas pernas. Fitas adesivas reposicionáveis, para RN
de 5 a 11 kg tamanho M

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009660006 Gorro cirúrgico descartável, com  elástico, de não tecido, micro perfurado, gramatura mínima de 16g/m2,
acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados
de identificação, lote, procedência, validade,  apresentar isenção de registro MS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660007 Máscara respiradora semi-facial, para proteção de agentes biológicos:Tuberculose,Gripe Aviária,
Pneumonia Asiática, Herpes Zoster, Antavirose Rubéola, Sarampo, Varicela, parotidite infecciosa,
monucleose infecciosa, candidíase e furunculose, sem viseira, com no mínimo três camadas, camada
externa 100% em  polipropileno e camada interna de celulose e poliester,  eficiência de filtração
bacteriana (BFE) no mínimo de 99%,  eficiência mínima de filtragem de 95%, preferencialmente formato
de trapézio, sendo possível na base menor do trapézio proceder dobradura para fechá-la pela
extremidade (base maior do trapézio), anatômica, com clip nasal em alumínio dobrável, ajustável, com as

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

SCCD SES - SC
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pontas arredondadas e resistente, atraumática, hipoalergênica, inodora, sem prejuízo da respiração
natural,  duas tiras elásticas reforçadas,  que proporcione boa vedação no rosto, sem desprender
partículas do material (fiapos), acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de validade, procedência,  apresentar
registro no MS, apresentar laudo de eficiência de filtragem bacteriana (EBF), apresentar certificado de
aprovação M.T.

009660008 Máscara facial sem viseira com no mínimo três camadas,camada externa 100% em polipropileno, e
camada interna de celulose e poliester, para procedimentos cirúrgicos, com clips nasal, eficiência de
filtragem bacteriana acima (BFE) de 95%, formato antômico, hipoalergêncio, inodora, sem prejuízo da
respiração natural, presilhas reforçadas, com ajuste em elástico, sem desprender partículas do material
(fiapos), acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando na
embalagem dados de identificação, lote, data de validade, procedência, apresentar laudo de eficiência de
filtragem bacteriana (EBF), apresentar certificado de aprovação MT. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660009 máscara respiratória semi-facial (vapores orgânicos, voláteis do glutaraldeído, poeiras e névoas), formato
concha, com clip nasal resistente e ajustável, perfeita vedação ao rosto, constituída por duas camadas
em concha de tecido e não tecido moldado sem desprender partículas do material (fiapos), com meio
filtrante composto por uma camada de microfibras e entre elas uma camada de carvão ativado de origem
vegetal, hipoalergêncio, inodora, sem prejuízo da respiração natural, duas presilhas reforçadas, com
ajuste em elástico, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando na
embalagem dados de identificação, lote, data de validade, procedência, apresentar laudo de eficência de
filtragem bacteriana (EBF), apresentar laudo de eficência de filtragem, apresentar certificado de
aprovação M.T.  

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660010 RESPIRADOR FACIAL PARA PROTECAO CONTRA VAPORES VOLATEIS DO
GLUTARALDEIDO.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009660011 RESPIRADOR FACIAL PARA PROTECAO CONTRA VAPORES PRODUZIDOS
 PELA BENZINA E ACIDO ACETICO.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009660012 Óculos protetor, em polietileno com lentes em policarbono, com hastes ajustáveis, leve, formato
anatomico, transparente, descartável,  lavável, anti embaçante, com proteção lateral e central, resistente
a desinfecção química, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade,  apresentar isenção de
registro no MS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660013 Avental para procedimentos, descartável, não estéril, confeccionado em não tecido processo SMS.
Tamanho único com aproximadamente 120cm comprimento, Gramatura de 40g/m2. Barreira microbiana
comprovada por laudos de Eficiência de Filtração Bacteriana (BFE) e Eficiência de Filtração Viral (VFE).
Matéria prima hipoalergênica comprovada por laudos técnicos de proteção cutânea conforme ABNT NBR
ISO 10993:2013. Manga longa com selagem e ou costura impermeável, punho ou elástico, sistema de
ajuste e fixação através de amarrilhos nas costas e cintura. Embalagem individual. Apresentar laudos de
gramatura, flamabilidade, partículas, resistência ao rasgo e tração. CA, expedido pelo Órgão Nacional em
Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. O produto deverá atender a NR06
e Registro ANVISA.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660014 Escova plástica para anti-sepsia cirúrgica de mãos, com dupla face, sendo uma das cerdas macias para a
pele e outra de alta resistência para unhas. Contendo solução anti-séptica de Chlorhexidine a 2%.
Apresentar registro MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660015 Espátula de madeira (abaixador de língua), de cor natural, com as extremidades arredondadas, lisas,
superfícies e bordas  perfeitamente acabadas, espessura e largura uniformes em sua extensão, medindo

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

SCCD SES - SC
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14cm de comprimento, 1.4cm de largura e  0,5mm de espessura;apresentando na embalagem dados de
identificação, lote, procedência, validade.

009660017 termômetro clínico de vidro, com coluna de mercúrio e de fácil retorno após o seu uso, contendo escala
de graduação CELSIUS; acondicionado em embalagem protetora, resistente e unitária; apresentando na
embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade,  apresentar registro MS

Sem requisição desde 07/2011.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009660018 Lâmina de bisturi, número 10, em aço inox, que permita a realização de cortes suaves, fácil identificação
de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada a raio gama, descartável,
estéril,  embalada individualmente em forma de sachê, com inibidor de corrosão, que não permita a
perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a
retirada fácil da lâmina,  com abertura asséptica, apresentando na embalagem dados de identificação,
lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente
que garanta a integridade do produto.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660019 Lâmina de bisturi, número 11, em aço inox, para incisão arterial, que permita a realização de cortes
suaves, fácil identificação de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada
a raio gama, descartável, estéril, embalada individualmente em forma de sache, com inibidor de corrosão,
que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem
deve permitir a retirada fácil da lâmina, com abertura asséptica, apresentando na embalagem dados de
identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,  apresentar registro MS, acondicionados
em recipiente que garanta a integridade do produto.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660020 Lâmina de bisturi, número 12, em aço inox, que permita a realização de cortes suaves, fácil identificação
de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada a raio gama, descartável,
estéril,  embalada individualmente em forma de sache, com inibidor de corrosão, que não permita a
perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a
retirada fácil da lâmina,  com abertura asséptica, apresentando na embalagem dados de identificação,
lote, data de esterilização, procedência, validade,  apresentar registro MS, acondicionados em recipiente
que garanta a integridade do produto.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660021 Lâmina de bisturi, número 15, em aço inox, que permita a realização de cortes suaves, fácil identificação
de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada a raio gama, descartável,
estéril,  embalada individualmente em forma de sachê, com inibidor de corrosão, que não permita a
perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a
retirada fácil da lâmina,  com abertura asséptica, apresentando na embalagem dados de identificação,
lote, data de esterilização, procedência, validade,  apresentar registro MS, acondicionados em recipiente
que garanta a integridade do produto.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660022 Lâmina de bisturi, número 20, em aço inox, que permita a realização de cortes suaves, fácil identificação
de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada a raio gama, descartável,
estéril,  embalada individualmente em forma de sache, com inibidor de corrosão, que não permita a
perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a
retirada fácil da lâmina,  com abertura asséptica, apresentando na embalagem dados de identificação,
lote, data de esterilização, procedência, validade.  Apresentar registro no MS. Acondicionados em
recipiente que garanta a integridade do produto.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660023 Lâmina de bisturi, número 21, em aço inox, que permita a realização de cortes suaves, fácil identificação
de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada a raio gama, descartável,
estéril,  embalada individualmente em forma de sache, com inibidor de corrosão, que não permita a
perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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retirada fácil da lâmina,  com abertura asséptica, apresentando na embalagem dados de identificação,
lote, data de esterilização, procedência, validade,  apresentar registro MS, acondicionados em recipiente
que garanta a integridade do produto.

009660024 Lâmina de bisturi, número 22, em aço inox, que permita a realização de cortes suaves, fácil identificação
de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada a raio gama, descartável,
estéril,  embalada individualmente em forma de sachê, com inibidor de corrosão, que não permita a
perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a
retirada fácil da lâmina,  com abertura asséptica, apresentando na embalagem dados de identificação,
lote, data de esterilização, procedência, validade,  apresentar registro MS, acondicionados em recipiente
que garanta a integridade do produto.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660025 Lâmina de bisturi, número 23, em aço inox, que permita a realização de cortes suaves, fácil identificação
de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada a raio gama, descartável,
estéril,  embalada individualmente em forma de sachê, com inibidor de corrosão, que não permita a
perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a
retirada fácil da lâmina,  com abertura asséptica, apresentando na embalagem dados de identificação,
lote, data de esterilização, procedência, validade,  apresentar registro MS, acondicionados em recipiente
que garanta a integridade do produto.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660026 Espéculo vaginal em PVC, transparente, nº 1, bordas arredondadas sem rebarbas, que não possam
provocar traumatismos, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau
cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de
validade, número do lote, registro no MS. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660027 Espéculo vaginal em PVC, transparente, nº 2, bordas arredondadas sem rebarbas, que possam provocar
traumatismos, estéril,  descartável, embalagem unitária , com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,
deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade,
número do lote, registro no MS. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660028 Espéculo vaginal em PVC, transparente, nº 3, bordas arredondadas sem rebarbas, que possam provocar
traumatismos, estéril,  descartável, embalagem unitária , com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,
deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade,
número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660029 Lençol descartável para maca, em papel tecido branco picotado, medindo aproximadamente 1,50m X
70cm X 40m, gramatura 30, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto;
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade,  apresentar isenção de
registro MS.

BOBINA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660031 Perfurador de membrana amniótica, em PVC resistente, flexível, estéril, embalagem unitária , com
abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660032 Pulseira de identificação, na cor branca, em plástico flexível, regulável, inteiriço, achatado, com superfície
tratada para receber identificação a  tinta indelével e hipoalergênica, tamanho pequeno para uso em
recém-nascidos, descartável, fecho plástico moldado irreversível, apresentando na embalagem dados de
identificação, lote, procedência, validade.

Usar código 9660136.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009660033 Pulseira de identificação, em plástico flexível, regulável, inteiriço, achatado, com superfície tratada para
receber identificação a  tinta indelével e hipoalergênica, tamanho adulto, descartável, fecho plástico
moldado irreversível, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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Utilizar código 9660135.

009660034 Lanceta perfuro cortante em aço inox, com sistema estéril de punção digital, penetração de 1.5 até 3.0
mm, isento de látex, com agulha ponta protetora e projeto ergonômico, apresentando mecanismo
bloqueador evitando a reutilização da lanceta a base da lâmina pérfurocortante não deve exposta em
nenhuma etapa de uso do sistema e com dispositivo de segurança. que atenda aos requisitos de
biossegurança da norma reguladora nº 32 do ministério do trabalho e emprego, acondicionados em
recipeente que garanta a integridade do produto; apresentando na embalagem dados de identificação,
lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660045 Conjunto para coleta endocervical tríplice, composto por: 01 espátula de Ayres e 01 escova citológica,
para uso ginecológico, embalagem unitária dos componentes, com abertura asséptica, papel grau
cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de
validade, número do lote, registro no MS. 

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660046 Clamp umbilical descartável, confeccionado em plástico resistente, estéril, embalagem unitária, com
abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, apresentar registro no MS. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660047 Anuscópio, descartável, estéril, embalagem unitária , com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá
constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número
do lote, apresentar registro no MS. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660048 anel de borracha para ligadura de hemorróidas

Sem requisição des 04/2012.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009660049 lâmina de bisturi, número 24, em aço inox, que permita a realização de cortes suaves, fácil identificação
de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada a raio gama, descartável,
estéril,  embalada individualmente em forma de sache, com inibidor de corrosão, que não permita a
perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a
retirada fácil da lâmina,  com abertura asséptica, apresentando na embalagem dados de identificação,
lote, data de esterilização, procedência, validade,  apresentar registro MS, acondicionados em recipiente
que garanta a integridade do produto.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660053 gorro cirúrgico descartável, de não tecido, microperfurado, gramatura mínima de 16g/m2, que cubra
cabelo, barba e linha do pescoço, descartável, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto; apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, apresentar  isenção de
registro M.S

Sem requisição desde 08/2010.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009660054  Avental cirúrgico descartável, estéril, confeccionado em não tecido processo SMS. Tamanho 1,20 x
1,75cm, Gramatura de 40g/m2 a 60g/m2, Azul. Proteção extra impermeável nos braços e região frontal.
Barreira microbiana comprovada por laudos de Eficiência de Filtração Bacteriana (BFE) e Eficiência de
Filtração Viral (VFE). Matéria prima hipoalergênica comprovada por laudos técnicos de proteção cutânea
conforme ABNT NBR ISO 10993:2013. Manga longa selada com punho em malha canelada, sistema de
ajuste com transpasse nas costas e fixação através de amarrilhos nas costas e cintura com cartão TAG.
Dobra especial facilitando paramentação de acordo com técnica cirúrgica. Embalado com dobra cirúrgica
em nãotecido SMS 40g/m2
e reembalado em papel grau cirúrgico. O produto deverá atender integralmente a ABNT NBR 16064 e
NR06. Apresentar Registro ANVISA.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660055 Campo cirúrgico de polietileno transparente, 90x120cm, para uso como cobertura de mesas cirúrgicas.
Deverá ser estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico. Deverá constar

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, da ta de validade, número do
lote, registro no MS.

009660056 Campo cirúrgico descartável tripla camada 1-(algodão, viscose e celulose) 2-(polietileno e polipropileno)
3-(100% celulose) com alta capacidade de absorção de sangue e líquidos corporais, nas medidas 80cm x
80cm aproximadamente. apresentar isenção de registro do ms.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009660057 Campo cirúrgico descartável tripla camada 1-(algodão, viscose e celulose) 2-(polietileno e polipropileno)
3-(100% celulose) com alta capacidade de absorção de sangue e líquidos corporais, nas medidas 1,0m x
1,0m aproximadamente. apresentar isenção de registro do ms.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009660062 Campo cirúrgico descartável, fenestrado, tripla camada1-(algodão, viscose e celulose) 2-(polietileno e
polipropileno) 3-(100% celulose) com alta capacidade de absorção de sangue e líquidos corporais, nas
medidas 70cm x 70 cm aproximadamente. apresentar isenção de registro do ms.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009660063 Campo cirúrgico descartável, para mesa, tripla camada 1-(algodão, viscose e celulose) 2-(polietileno e
polipropileno) 3-(100% celulose) com alta capacidade de absorção de sangue e líquidos corporais, nas
medidas 1,60x 2,20 cm aproximadamente. apresentar isenção de registro do ms.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009660064 Lacre para bolsa vazia, para sistema automatizado PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009660071 Termômetro digital com as seguintes características: registro de temperatura rápido, fácil leitura, preciso,
sinal sonoro de conclusão de leituras, haste flexível, memória, dispositivo de liga/desliga, funcionamento
com pilha de longa duração, plástico inquebrável, prova dágua, embalagem que garanta a integridade do
produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade,  apresentar
registro MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660075 Clip pequeno de alumínio para fechamento de bolsa de sistema automatizado.

Sem requisição desde 05/2006.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009660078 Cobertura impermeável e absorvente, composto por uma camada externa em polietileno e outra camada
interna em viscose gramatura de 70 a 80 g/m2, medindo 1,50 metros de largura x 500metros de
comprimento para uso em procedimentos cirúrgicos e  proteção das superfícies em ambientes
terapêuticos ( iodoterapia ), cor clara, descartável, não estéril. Embalagem externa que mantenha a
integridade do produto com dados de identificação, marca, fabricante, data de fabricação, validade, lote e
registro.

BOBINA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660079 Cobertura em sms gramatura de 60 g/m2, medindo 1,50m de largura x 950 m de comprimento,
descartável, não estéril. Embalagem externa que mantenha a integridade do produto, dados de
identificação, marca, fabricante, data de fabricação, validade, lote e registro.

BOBINA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660080 Lâmina de bisturi, número 11, em aço carbonado, para procedimentos vasculares e arteriais, que permita
a realização de cortes suaves, fácil identificação de sua área de corte, através da diferença de tonalidade
da lâmina esterilizada a raio gama, corte perfeito, que não ocorra risco de oclusão arterial, que não gerem
bordas irregulares, lâmina com ponta delicada, com 1,9 mm de lâmina cortante, com pequeno declive na
parte superior, descartável, estéril,  embalada individualmente em forma de sache, com inibidor de

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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corrosão, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a
embalagem deve permitir a retirada fácil da lâmina,  com abertura asséptica, apresentando na
embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,  apresentar registro
MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.

009660081 Sapatilha (Propê), de não tecido, micro perfurado, gramatura mínima de 20 g/m2, resistente, maleável,
com elástico em sua volta , medindo no mínimo 20 cm de largura X 30 cm de comprimento X 18 cm de
altura, pemitindo a cobertura completa do calçado, descartável, acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto; Apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de
validade e procedência, apresentar isenção de registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660082 Fralda descartável, ultra absorvente, formato anatômico, com polpa de celulose, com polímeros
absorventes, distribuição uniforme, adesivos, termoplásticos, revestimento interno de não tecido
hipoalérgico, não propensos a causar irritação em contato com a pele, revestimento externo de polietileno
resistente a vazamento. Fios de elástico para ajustes nas pernas. Fitas adesivas reposicionáveis, para RN
de 9 a 13 kg tamanho G

Sem requisição desde 01/2007.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009660083 Fralda descartável, ultra absorvente, formato anatômico, com polpa de celulose, com polímeros
absorventes, distribuição uniforme, adesivos, termoplásticos, revestimento interno de não tecido
hipoalérgico, não propensos a causar irritação em contato com a pele, revestimento externo de polietileno
resistente a vazamento. Fios de elástico para ajustes nas pernas. Fitas adesivas reposicionáveis, para RN
de 12 kg tamanho GG

Sem requisição desde 05/2009.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009660084 Fralda descartável, ultra absorvente, formato anatômico, com polpa de celulose, com polímeros
absorventes, distribuição uniforme, adesivos, termosplásticos, revestimento interno de não tecido
hipoalergênico, não propenso a causar irritação em contato com a pele, revestimento externo de
polietileno resistente a vazamento. Fios de elástico para ajuste nas pernas. Fitas adesivas
reposicionáveis, para adulto acima de 100 kg - cintura acima de 150 cm, tamanho GG.

Sem requisição desde 01/2007.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009660085  Respirador semifacial , leve e macio em elastômero sintético ou silicone; , com cartucho para vapores
orgânicos em concentrações superiores ao limite de tolerância: Halotano,àcidos acético ,.clorofôrmio,
anilina, benzeno, hipoclorito de sódio, fenol sintético, glutaraldeido e xilol; fluidos e partículas grandes de
gotícula poeiras e névoas, fumos e poeiras tóxicas, vapores orgânicos , M. tuberculosis ; compatível com
sistemas de linha de ar; válvula de exalação que facilita a respiração reduzindo o calor e  o abafamento
dentro da peça ; cada respirador deve acompanhar no mínimo 50 unidades de  filtros de absorção
química e 50 unidades de filtros de absorção mecânica; apresentar certificado de aprovação pelo
Ministério do Trabalho e da Fundacentro, embalagem que garanta a integridade do produto, apresentando
na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009660090 Avental para procedimento, esterilizável em vapor e oxído de etileno, tamanho único, 100% polipropileno,
gramatura 50g/m2. Elástico, acabamento em costura reforçada nos decotes tiras e bordas, impermeável;
mangas compridas, punho elástico descartável, abertura posterior, apresentando na embalagem dados
de identificação, lote, procedência, validade, apresentar isenção de registro do MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660092 Mascara facial almofada com válvula, formato anatômico, construído de cúpula e acrílico transparente
para visualização segura da face do paciente e coxim inflável que permite selagem hermética por baixa
pressão. Possui válvula de insuflação para coxim permitindo moldagem na face. Acompanhando anéis

CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

SCCD SES - SC
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retentores para fixação e conexões padrão de 22mm e 15mm adulto grande. Apresentar registro no MS.

009660093 Mascara facial almofada com válvula, formato anatômico, construído de cúpula e acrílico transparente
para visualização segura da face do paciente e coxim inflável que permite selagem hermética por baixa
pressão. Possui válvula de insuflacao para coxim permitindo moldagem na face. Acompanhando anéis
retentores para fixação e conexões padrão de 22mm e 15mmadulto médio.apresentar registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660094 Máscara facial almofada com válvula, formato anatômico, construído de cúpula e acrílico transparente
para visualização segura da face do paciente e coxim inflável que permite selagem hermética por baixa
pressão. Possui válvula de insuflação para coxim permitindo moldagem na face. Acompanhando anéis
retentores para fixação e conexões padrão de 22mm e 15mm - adulto pequeno.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660095 Mascara facial neonato (0 a 30 dias) almofadada com válvula, formato anatômico, construído de cúpula e
acrílico transparente para visualização segura da face do paciente e coxim inflável que permite selagem
hermética por baixa pressão. possui válvula de insuflação para coxim permitindo moldagem na face.
acompanhando anéis retentores p/ fixação e conexões padrão de 22mm e 15mm.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660096 Mascara facial infantil (de 0 a 2 anos) almofadada com válvula, formato anatômico, construído de cúpula e
acrílico transparente para visualização segura da face do paciente e coxim inflável que permite selagem
hermética por baixa pressão. possui válvula de insuflação para coxim permitindo moldagem na face.
acompanhando anéis retentores p/ fixação e conexões padrão de 22mm e 15mm

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660097 Mascara facial pediátrica (7 a 12 anos)almofadada com válvula,formato anatômico, construído de cúpula
e acrílico transparente para visualização segura da face do paciente e coxim inflável que permite selagem
hermética por baixa pressão. possui válvula de insuflação para coxim permitindo moldagem na face.
acompanhando anéis retentores p/ fixação e conexões padrão de 22mm e 15mm

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660098 Fixador cefálico constituido de silicone para fixar máscara BIPAP, atramático, embalagem  unitária,
deverá constar externamente dados de identificação, procedência, data de validade, número do lote,
apresentar Registro no Ministério da Saúde.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660099 Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF2, para manipulação de
quimioterapicos, o respirador possui cor externa cinza e interna branca, formato tipo concha, com solda
térmica em  seu perimêtro. Nas laterais da peça existem quatro grampos metálicos, dois de cada lado,
por onde passam as pontas de dois tirantes elásticos brancos. A parte superior interna da peça possui
uma tira de espuma cinza e a parte superior externa uma tira de material metálico moldável. O respirador
possui, em sua parte central um dispositivo branco com uma válvula de exalação, apresentar certificado
de aprovação pelo Ministério do Trabalho e da Fundacentro, embalagem que garanta a integridade do
produto, apresentando na embalagem dados de idetificação, lote, procedência, validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660100 Macacão de membrana impermeável tyvek
Macacão de membrana impermeável, inclusive ao álcool,produzido por não tecido de fibras continuas
extremamente finas  de polietileno/polipropileno de alta densidade que contem aditivos,  corantes ou
resinas em sua composição, para proteção do usuário contra riscos de produtos químicos (partículas
secas e   úmidas maiores que 0,5 micron), capuz com cordão, fechamento por zíper, elástico nos punhos
e tornozelos, embalagem que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de
identificação, lote, procedência e validade. Apresentar certificado de aprovação (CA) emitido pelo MTE e
registro no Ministério da Saúde.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660103 Conjunto de calça e jaleco produzido em não tecido 100% polipropileno sms, tamanho G, na cor branca,
sem botões, ziper ou qualquer detalhe, sem elástico na barra, gramatura 50, descartável, apresentar
certificado de CA(Certificado de Autorização) emitido pelo Ministerio do Trabalho e Emprego e Registro no
MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660104 Avental para procedimentos, descartável, não estéril, confeccionado em não tecido processo SMS.
Tamanho único com aproximadamente 120cm comprimento, Gramatura de 25g/m2. Barreira microbiana

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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comprovada por laudos de Eficiência de Filtração Bacteriana (BFE) e Eficiência de Filtração Viral (VFE).
Matéria prima hipoalergênica comprovada por laudos técnicos de proteção cutânea conforme ABNT NBR
ISO 10993:2013. Manga longa com selagem e ou costura impermeável, punho ou elástico, sistema de
ajuste e fixação através de amarrilhos nas costas e cintura. Embalagem individual. Apresentar laudos de
gramatura, flamabilidade, partículas, resistência ao rasgo e tração. CA, expedido pelo Órgão Nacional em
Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. O produto deverá atender a NR06
e Registro ANVISA.

009660105 Sapatilha em nao tecido, descartavel, com gramatura igual ou superior a 40g/m2, 100% polipropileno,
atoxico, antialergico.

Sem movimentação no SCCD.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009660106 Calça em não tecido, descartável, com gramatura de 50g/m2, 100% polipropileno, atóxico, antialérgico,
tamanho entre 110cm e 120cm de altura e entre 80cm e 90cm largura.

Sem movimentação no SCCD.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009660107 Lençol descartável, na cor branca, com elástico, confeccionado em não tecido (tnt), 100% propileno,
atóxico, antialérgico, permeável ao ar, não inflamável e esterilizável,  com dimensões de 210x90cm, para
uso em macas de ambulância.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660108 Pulseira de classificação, na cor laranja em plástico flexível regulável, inteiriço, achatado, com superfície
hipoalérgica, tamanho adulto, descartável, fecho plástico moldado irreversível apresentando na
embalagem dados de identificação, lote, procedência e validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660109 Pulseira de classificação, na cor amarela em plástico flexível regulável, inteiriço, achatado, com superfície
hipoalérgica, tamanho adulto, descartável, fecho plástico moldado irreversível apresentando na
embalagem dados de identificação, lote, procedência e validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660110 Pulseira de classificação, na cor verde em plástico flexível regulável, inteiriço, achatado, com superfície
hipoalérgica, tamanho adulto, descartável, fecho plástico moldado irreversível apresentando na
embalagem dados de identificação, lote, procedência e validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660111 Pulseira de classificação, na cor azul em plástico flexível regulável, inteiriço, achatado, com superfície
tratada hipoalérgica, tamanho adulto, descartável, fecho plástico moldado irreversível apresentando na
embalagem dados de identificação, lote, procedência e validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660112 Pulseira de classificação, na cor vermelha em plástico flexível regulável, inteiriço, achatado, com
superfície hipoalérgica, tamanho adulto, descartável, fecho plástico moldado irreversível apresentando na
embalagem dados de identificação, lote,procedência e validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660113 Lanceta perfuro cortante em aço inox, com sistema estéril de punção digital, penetração de 1 a 1,4mm,
isento de látex,com agulha ponta protetor e projeto ergonômico, apresentando mecanismo bloqueador
evitando a reutilização da lanceta a base da lâmina perfuro cortante não deve exposta em nenhuma etapa
de uso do sistema e com dispositivo de segurança. Que atenda aos requisitos de biossegurança da
norma reguladora nº 32 do Ministério do Trabalho e emprego, acondicionados em recipiente que garanta
a integridade do produto; apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660122 Especulo ginecológico descartável, tamanho pequeno, produzido em poliestireno cristal, permite
excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares,
semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em
poliestireno de alto impacto (psai), pigmentado e indeformável. Ter formato anatômico para favorecer um
exame indolor, tecnicamente confortável. Todo sistema deve ser estéril, atóxico, isento de resíduos e

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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impurezas, resistente, seguro e de fácil manuseio. Embalagem que proporcione abertura fácil, asséptica e
segura, com selagem que garanta a  integridade do produto ate o momento da sua utilização, devendo
conter procedência, tipo  e data de esterilização, validade, numero do lote e data de fabricação.

Sem movimentação no SCCD.
009660123 Especulo ginecológico descartável, tamanho médio, produzido em poliestireno cristal, permite excelente

transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao
formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de
alto impacto (psai), pigmentado e indeformável. Ter formato anatômico para favorecer um exame indolor,
tecnicamente confortável. Todo sistema deve ser estéril, atóxico, isento de resíduos e impurezas,
resistente, seguro e de fácil manuseio. Embalagem que proporcione abertura fácil, asséptica e segura,
com selagem que garanta a integridade do produto ate o momento da sua utilização, devendo conter
procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote e data de fabricação.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009660126 Lacre picotado inviolável. Rasga ao ser aberto, evidenciando a fraude. Ajustáveis para qualquer tamanho
de pulso. Totalmente personalizáveis em papel sintético. Não rasga ou desmancha com área de
impressão: 1,8cm x 10,0cm. Na cor verde escuro.

Sem requisição desde 02/2013.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009660127 Lacre picotado inviolável. Rasga ao ser aberto, evidenciando a fraude. Ajustáveis para qualquer tamanho
de pulso. Totalmente personalizáveis em papel sintético. Não rasga ou desmancha com área de
impressão: 1,8cm x 10,0cm. Na cor azul Royal.

Sem requisição desde 02/2013.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009660128 Lacre picotado inviolável. Rasga ao ser aberto, evidenciando a fraude. Ajustáveis para qualquer tamanho
de pulso. Totalmente personalizáveis em papel sintético. Não rasga ou desmancha com área de
impressão: 1,8cm x 10,0cm. Na cor amarelo.

Sem requisição desde 02/2013.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009660129 Lacre picotado inviolável. Rasga ao ser aberto, evidenciando a fraude. Ajustáveis para qualquer tamanho
de pulso. Totalmente personalizáveis em papel sintético. Não rasga ou desmancha com área de
impressão: 1,8cm x 10,0cm. Na cor laranja.

Sem requisição desde 02/2013.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009660130 Lacre picotado inviolável. Rasga ao ser aberto, evidenciando a fraude. Ajustáveis para qualquer tamanho
de pulso. Totalmente personalizáveis em papel sintético. Não rasga ou desmancha com área de
impressão: 1,8cm x 10,0cm. Na cor vermelha.

Sem requisição desde 02/2013.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009660134 Capuz de segurança para proteção do crânio e pescoço contra respingos, confeccionado em não tecido,
com elástico em volta do rosto, totalmente impermeável e descartável, tamanho único, unissex .

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660135 Pulseira de identificação de pacientes adulto/pediátrico, com a possibilidade para uso de código de
barras, com mínimo 30 cm de comprimento e  1,9 cm à 2,5 cm de altura, que possibilita a impressão e
manuscrito de dados do paciente direto na superfície, dispensando o uso de etiquetas. Confeccionado em
material flexível, liso, impermeável, lavável e não alergênico. Com lacre adesivo inviolável que não possa

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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pressionar a pele. A fixação deve ocorrer de forma que não sobre abas. Não deve haver cantos,
contornos ou bordas afiadas que possam lesionar a pele. Apresentação em caixa de papelão reciclável
contendo mínimo 2 (dois) rolos, com no mínimo 100 (cem) unidades cada. Disponível na cor: branca.

009660136 Pulseira de identificação de pacientes, para uso em maternidade e UTI'S Neo Natal, com a possibilidade
para uso de código de barras, com mínimo 20 cm de comprimento e  1,9 cm de altura, que possibilita a
impressão e manuscrito de dados do paciente direto na superfície, dispensando o uso de etiquetas.
Confeccionado em material flexível, liso, impermeável, lavável e não alergênico. Com lacre adesivo
inviolável que não possa pressionar a pele. A fixação deve ocorrer de forma que não sobre abas. Não
deve haver cantos, contornos ou bordas afiadas que possam lesionar a pele. Apresentação em caixa de
papelão reciclável contendo mínimo 2 (dois) rolos, com no mínimo 100 (cem) unidades cada. Disponível
na cor: branca. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009660138 Máscara facial sem viseira com no mínimo três camadas,camada externa 100% em polipropileno, e
camada interna de celulose e poliester, para procedimentos cirúrgicos, com clips nasal, eficiência de
filtragem bacteriana acima (BFE) de 95%, formato antômico, hipoalergêncio, inodora, sem prejuízo da
respiração natural, presilhas reforçadas, com ajuste de tiras, sem desprender partículas do material
(fiapos), acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando na
embalagem dados de identificação, lote, data de validade, procedência, apresentar laudo de eficiência de
filtragem bacteriana (EBF), apresentar certificado de aprovação MT. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009679001 Adaptador de titânio para cateter de diálise peritoneal Tenckhoff, com rosca, estéril, embalagem
individual, de acordo com a NBR 12946, contendo identificação do processo de esterilização, embalagem
externa de acordo com o código de defesa do consumidor.
**REVOGADO POR NÃO HAVER NECESSIDADE DE COMPRA ITEM CONSTANTE NO KIT
CATETER**

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009679003 Cateter para diálise peritoneal rígido adulto, com alça, conector LUER, com 288 mm aproximadamente,
estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente
dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no
MS.

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009679006 Cateter para diálise peritoneal rígido pediátrico, com comprimento aproximado de 202 mm, estéril,
embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados
de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009679008 Equipo para diálise peritoneal, adulto e pediátrico em PVC, flexivel, atóxico, com sistema de roldanas
resistente, estéril, embalagem individual, com papel grau cirurgico, com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote,
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009679010 Cateter para hemodiálise, com duplo lúmen, curvo, para introdução em jugular int. de poliuretano, asa
móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais acompanhado de guia
metálico, dilatador, tampas pro tetoras, calibre 11/12 fr x 15 cm, conector luer, pinça corta-fluxo, estéril,
embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados
de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009679011 Catéter para hemodiálise, com duplo lúmen, reto, para introdução em subclávia, de poliuretano, asa
móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais acompanhado de guia
metálico, dilatador, tampas protetoras calibre 11 ou 12 fr x 15 cm, conector luer, pinça corta-fluxo estéril,
embalagem unitária e demais especificações de acordo com a NBR 12946.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009679012 Cateter para hemodiálise, com duplo lúmen, reto, para introdução em subclávia, de poliuretano, asa
móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios  laterais, acompanhado de guia
metálico, dilatador, tampas protetoras, calibre 10 f x 12cm, conector luer, pinça corta - fluxo, estéril,

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

SCCD SES - SC
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embalagem unitária e demais especificações de acordo com a NBR 12946.

009679016 Dialisador de alta eficiência e alto fluxo, com filtro do tipo capilar, com área de superfície aproximada de
1,5 m2, constituído de fibra de alta permeabilidade (Polissulfona ou celulose revestida).

Usar código 9679086

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009679018 Linha arterial de sangue para dializador, com cata bolhas após a bomba, tubo bomba de 8 mm, com
seguimento para infusão  de heparina, conexão em luer, adulto, estéril, embalagem unitária, e demais
especificações de acordo com a nbr 12946.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009679019 Linha venosa de sangue para dializador, com conecção em luer com catabolhas de 20 mm, contendo
filtro, adulto, estéril, embalagem unitária e demais especificações de acordo com a NBR 12946.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009679020 Filtro de 0,2µm com conexão  em luer, usado para tomada de pressão arterial e venosa em rins artificiais,
(isolador de pressão), estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica,
contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade,
número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009679021 kit de implantacao para dialise ambulatorial continua composto por:
- cateter para dialise peritonial ambulatorial tenckhoff, com 01 ou 02 cuffs, pediatrico ou neonatal, esteril,
embalagem individual, com papel grau cirurgico, com abertura  asseptico, contendo externamente dados
de identificacao, procedencia, tipo e data de esterilizacao, validade, numero do lote, registro no MS.
- adaptador de titanio para cateter (para dialise peritonial ambulatorial continua) tenckhoff e swan neck,
com rosca, esteril, embalagem individual, com grau cirurgico, com abertura asseptica, contendo
externamente dados de identificacao, procedencia, tipo e data de esterilizacao, validade, numero do lote,
registro no ms.
- equipo de transferencia para dialise peritonial ambulatotial continua, de 06 polegadas, com pinca
"twist-clamps", esteril, embalagem individual, com papel grau cirurgico, com abertura asseptica, contendo
externamente dados de identificacao, procedencia, tipo e data de esterilizacao validade, numero do lote,
registro no MS.
- capsula protetora para adaptadoras de titanio, com rosca, esteril, embalagem individual, com papel grau
cirurgico, com abertura asseptica, contendo externamente dados de identificacao, procedencia, tipo e
data de esterilizacao, validade, numero do lote, registro no MS.
- clamp para bolsa de dialise peritonial ambulatorial continua, em material plastico, esteril, embalagem
individual, com papel grau cirurgico, com abertura asseptica, contendo externamente dados de
identificacao, procedencia, tipo e data de esterilizacao, validade, numero do lote, registro no MS.
- bolsa plastica, flexivel com 1.000, 2.000 e 2.500 ml de solução para dialise peritonial ambulatorial
continua com concentracao de 1,5% de glicose, tendo integrados equipos em y (linha de drenagem e
infusao) com lacre na linha de infusao e bolsa de plastico vazia para drenagem na respectiva linha, esteril,
embalagem individual, com papel grau cirurgico, com abertura asseptica, contendo externamente dados
de identificacao, procedencia, tipo e data de esterilizacao, validade, numero do lote, registro no MS.
- bolsa plastica, flexivel com 1.000, 2.000 e 2.500 ml de solução para dialise peritonial ambulatorial
continua com concentracao de 4,25% de glicose, tendo integrados equipos em y (linha de drenagem e
infusao) com lacre na linha de infusao e bolsa de plastico vazia para drenagem na respectiva linha, esteril,
embalagem individual, com papel grau cirurgico, com abertura asseptica, contendo externamente dados
de identificacao, procedencia, tipo e data de esterilizacao, validade, numero do lote, registro no MS.
- kit descartavel para dialise peritonial continua, contendo mascara descartavel, fitas adesivas e tampa de
desconexao descartavel, esteril, embalagem individual, com papel grau cirurgico, com abertura asseptica,
contendo externamente dados de identificacao, procedencia, tipo e data de esterilizacao, validade,
numero do lote, registro no MS.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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 - Para procedimento manual.

***UTILIZAR O CÓDIGO 000850015***
009679022 Kit de manutenção para diálise peritoneal ambulatorial continua ou automática, composto por:

- bolsa plástica, flexível com 1.000, 2.000 e 2.500 ml  de solução para diálise peritoneal ambulatorial
continua com concentração de 1,5% de glicose, tendo integrados equipos em y (linha de drenagem e
infusão) com lacre na linha de infusão e bolsa de plástico vazia para drenagem na respectiva linha, estéril,
embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados
de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote, registro no MS.
- bolsa plástica, flexível com 1.000, 2.000 e 2.500 ml  de solução para diálise peritoneal ambulatorial
continua com concentração de 4,25% de glicose, tendo integrados equipos em y (linha de drenagem e
infusão) com lacre na linha de infusão e bolsa de plástico vazia para drenagem na respectiva linha, estéril,
embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados
de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote, registro no MS.
- kit descartável para diálise peritoneal continua, contendo mascara descartável, fitas adesivas e tampa de
desconexão descartável, estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica,
contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade,
numero do lote, registro no MS.
- mascara facial sem viseira com no mínimo três camadas, camada externa 100% em polipropileno, e
camada interna de celulose e poliéster, para procedimentos cirúrgicos, com clips nasal, eficiência de
filtragem bacteriana acima (BFE) de 95%, formato anatômico, hipoalergênico, inodoro, sem prejuízo da
respiração natural, presilhas reforçadas, com ajuste em elástico, sem desprender partículas do material
(fiapos), acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando na
embalagem dados de identificação, lote, data de validade, procedência, apresentar laudo de eficiência de
filtragem bacteriana (EBF), apresentar certificado de aprovação M.T.
- equipo de transferência para diálise peritoneal ambulatorial continua, de 06 polegadas, com pinça
"twist-clamps", estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote,
registro no MS. Reposição individual de 01 a cada 06 meses).
 - Para procedimento manual.

***UTILIZAR 000850016***

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009679023 Dialisador de alta eficiência, com filtro capilar, área de superfície aproximada de 1,8 m2, constituído de
fibra de alta permeabilidade (polissulfona ou acetato de celulose), conexão luer, acondicionado em
plástico rígido, e demais especificações de acordo com as NBR 13386 e 13387.

Sem requisição desde 08/2011.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009679024 Dialisador de alta eficiência e alto fluxo, com feltro do tipo capilar, com área de superfície aproximada de
2,1 m2, constituído de fibra de alta permeabilidade (polissulfona ou celulose revestida)

usar código 9679087

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009679025 Cateter para hemodiálise, com duplo lúmen, para introdução em subclávia, de poliuretano, asa móvel,
orifício para sutura, com  inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais, acompanhado de guia metálico,
dilatador, tampas protetoras, calibre 11 ou 12F X 20 cm, conector LUER, pinça corta-fluxo, estéril,
embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados
de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 333 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
009679026 Dialisador de acetato de celulose ou polisulfona com superfície de 0,50 m2, volume 2,4 ml/h PECA 76 Equipamentos de Uso

Médico/Hospitalar
ativo (bloqueado)

009679028 Dialisador capilar com fibras de Acetato de Celulose ou polisulfona com superfície de 0,9 m2, volume 3,4
ml/h

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo (bloqueado)

009679029 Dialisador capilar com fibras de Acetato de Celulose ou polisulfona com superfície de 1,10 m2, volume 5,3
ml/h

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo (bloqueado)

009679032 Linha de sangue para hemodiálise arterial, com injetor lateral para administração de medicamentos, com
conector Twist Lock para adaptação ao capilar, tubo transparente atóxico (6mm) pediátrico

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo (bloqueado)

009679033 Linha de sangue par hemodiálise venosa, com conector em luer lock com cata bolha capacidade mais ou
menos de 15 ml de volume, maleável e flexível com 2 orifícios, pediátrico.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo (bloqueado)

009679034 Isolador de pressão/ filtro para laboratório ou conector plástico com tampa fixa e filtro para uso em
máquina de hemodiálise com 2 unidade por embalagem.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo (bloqueado)

009679035 Bolsa plástica flexível estéril e aterogênica, com injetor lateral de medicamentos em látex
auto-vedavel,com invólucro plástico, sistema fechado, isenta de agentes microbianos e tamponantes na
concentração de glicose a 1,5% e com volume de 2500ml de solução para diálise peritoneal ambulatorial
continua,tendo integrados equipo em y(linha de drenagem e infusão) com lacre na linha de infusão e
bolsa de plástico vazia para drenagem na mesma linha,estéril,embalagem individual, com papel grau
cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação,procedência,tipo e data
de esterilização,validade,numero do lote e registro no MS.
*** MEDICAMENTO UTILIZAR CODIGO 000850012***

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009679036 Bolsa plástica flexível estéril e aterogênica, com injetor lateral de medicamentos em látex auto-vedavel,
com invólucro plástico,sistema fechado, isenta de agentes microbianos e tamponantes na concentração
de glicose a 4,25% e com volume de 2500ml de solução para diálise peritoneal ambulatorial continua,
tendo integrados equipo em y(linha de drenagem e infusão) com lacre na linha de infusão e bolsa de
plástico vazia para drenagem da mesma linha, estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico,
com abertura asséptica
contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização,validade, numero
do lote e registro no MS.
*** MEDICAMENTO UTILIZAR CODIGO 000850013***

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009679038 Bolsa de Diálise Peritoneal, composta de uma bolsa de solução de Dianeal 137 ou PD-2, estéril e
apirogênica, com injetor lateral de medicamentos em látex auto-vedável, com invólucro plástico,
acondicionado em bolsa plástica flexível, sistema fechado, isenta de agentes microbianos e tamponantes,
na concentração de glicose à 1,5%, com volumes de solução de 6000 ml. Bolsa de diálise peritoneal,
composta de uma bolsa de solução de Dianeal 1137 ou PD-2, estéril e apirogênica, com injetor lateral de
medicamentos em látex auto-vedável, com invólucro plástico, acondicionado em bolsa plástica flexível,
sistema fechado, isenta de agentes microbianos e tamponantes, na concentração de glicose à 4,25%,
com volumes de solução de 6000 ml.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009679039 Kit para diálise peritoneal ambulatorial continua,contendo mascara descartável,fitas adesivas e tampas de
desconexão descartável estéril,embalagem individual de acordo com NBR 12946,com papel grau
cirúrgico,com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data
de esterilização, validade, numero do lote e registro no MS.
  Mascara facial sem viseira com no mínimo três camadas,camada externa 100% em polipropileno e
camada interna de celulose e poliéster,para procedimento cirúrgico,com clips nasal,eficiência de filtragem
bacteriana acima (BFE) de 95%, formato anatômico,hipoalergenico,inodoro,sem prejuízo da respiração
natural,presilhas reforçadas,com ajuste em elástico,sem desprender partículas do material(fiapos),
acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto,apresentando na embalagem dados

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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de identificação, lote, validade, Procedencia, apresentar laudo de eficiência de filtragembacteriana acima
(BFE), apresentar certificado de aprovação no MT.

009679046 Cateter para Diálise Peritoneal Automatizada, com 01 cuff, pediátrico, estéril, embalagem individual, de
acordo com a NBR 12946, contendo identificação do processo de esterilização, embalagem externa de
acordo com o código de defesa do consumidor.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009679047 Cateter para Diálise Peritoneal Automatizada, com 02 cuff, pediátrico, estéril, embalagem individual, de
acordo com a NBR 12946, contendo identificação do processo de esterilização, embalagem externa de
acordo com o código de defesa do consumidor.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009679048 Cateter para Diálise Peritoneal Automatizada, com 01 cuffs, Neonatal, estéril, embalagem individual, de
acordo com a NBR 12946, contendo identificação do processo de esterilização, embalagem externa de
acordo com o código de defesa do consumidor.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009679049 Cateter para Diálise Peritoneal Automatizada, com 02 cuff, Neonatal, estéril, embalagem individual, de
acordo com a NBR 12946, contendo identificação do processo de esterilização, embalagem externa de
acordo com o código de defesa do consumidor.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009679050 Equipo de transferência para Diálise Peritoneal de 6 polegadas, com pinça  “Twist Clamp”, estéril,
embalagem individual, de acordo com a NBR 12946, contendo identificação do processo de esterilização,
embalagem externa de acordo com o código de defesa do consumidor.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009679061 Cateter para Hemodiálise, com duplo lúmen, reto, para introdução em subclávia de poliuretano, asa
móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais, com acompanhamento
de guia metálico, dilatador, tampas protetoras, calibre 7 Fr x 12 cm, com conector Luer, pinça corta-fluxo,
estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente
dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no
MS.

Sem requisição desde 07/2010.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009679062 Cateter para Hemodiálise, com duplo lúmen, reto, para introdução em jugular interna de poliuretano, asa
móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais, com acompanhamento
de guia metálico, dilatador, tampas protetoras, calibre 7 Fr x 12 cm, com conector Luer, pinça corta-fluxo,
estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente
dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no
MS.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo (bloqueado)

009679063 Cateter para Hemodiálise, com duplo lúmen, reto, para introdução em subclávia de poliuretano, asa
móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais, com acompanhamento
de guia metálico, dilatador, tampas protetoras, calibre 7 Fr x 15 cm, com conector Luer, pinça corta-fluxo,
estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente
dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no
MS.

Sem requisição desde 09/2010.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo (bloqueado)

009679064 Cateter para Hemodiálise, com duplo lúmen, reto, para introdução em jugular interna de poliuretano, asa
móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais, com acompanhamento
de guia metálico, dilatador, tampas protetoras, calibre 7 Fr x 15 cm, com conector Luer, pinça corta-fluxo,
estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente
dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no
MS.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo (bloqueado)

009679065 Cateter para Hemodiálise, com duplo lúmen, reto, para introdução em subclávia de poliuretano, asa PECA 76 Equipamentos de Uso ativo (bloqueado)
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móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais, com acompanhamento
de guia metálico, dilatador, tampas protetoras, calibre 8 Fr x 12 cm, com conector Luer, pinça corta-fluxo,
estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente
dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no
MS.

Sem requisição desde 07/2010.

Médico/Hospitalar

009679066 Cateter para Hemodiálise, com duplo lúmen, reto, para introdução em jugular interna de poliuretano, asa
móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais, com acompanhamento
de guia metálico, dilatador, tampas protetoras, calibre 8 Fr x 12cm, com conector Luer, pinça corta-fluxo,
estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente
dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no
MS

Sem requisição desde 09/2010.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo (bloqueado)

009679067 Cateter para Hemodiálise, com duplo lúmen, reto, para introdução em subclávia de poliuretano, asa
móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais, com acompanhamento
de guia metálico, dilatador, tampas protetoras, calibre 8 Fr x 15 cm, com conector Luer, pinça corta-fluxo,
estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente
dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no
MS.

Sem requisição desde 09/2010.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo (bloqueado)

009679068 Cateter para Hemodiálise, com duplo lúmen, reto, para introdução em jugular interna de poliuretano, asa
móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais, com acompanhamento
de guia metálico, dilatador, tampas protetoras, calibre 8 Fr x 15 cm, com conector Luer, pinça corta-fluxo,
estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente
dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no
MS.

Sem requisição desde 09/2010.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo (bloqueado)

009679071 Cateter para Hemodiálise, com duplo lúmen, reto, para introdução em subclávia de poliuretano, asa
móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais, com acompanhamento
de guia metálico, dilatador, tampas protetoras, calibre 9 Fr x 15cm, com conector Luer, pinça corta-fluxo,
estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente
dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no
MS.

Sem requisição desde 09/2010.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo (bloqueado)

009679072 Cateter para Hemodiálise, com duplo lúmen, reto, para introdução em jugular interna de poliuretano, asa
móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais, com acompanhamento
de guia metálico, dilatador, tampas protetoras, calibre 9 Fr x 15cm, com conector Luer, pinça corta-fluxo,
estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente
dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no
MS.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo (bloqueado)
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Sem requisição desde 09/2010.

009679073 Cateter para Hemodiálise, com duplo lúmen, reto, para introdução em subclávia de poliuretano, asa
móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais, com acompanhamento
de guia metálico, dilatador, tampas protetoras, calibre 10 Fr x 12 cm com conector Luer, pinça corta-fluxo,
estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente
dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no
MS.

Sem requisição desde 09/2010.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo (bloqueado)

009679074 Cateter para Hemodiálise, com duplo lúmen, reto, para introdução em jugular interna de poliuretano, asa
móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais, com acompanhamento
de guia metálico, dilatador, tampas protetoras, calibre 10 Fr x 12 cm, com conector Luer, pinça
corta-fluxo, estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e
registro no MS.

Sem requisição desde 09/2010.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo (bloqueado)

009679075 Cateter para Hemodiálise, com duplo lúmen, reto, para introdução em subclávia de poliuretano, asa
móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais, com acompanhamento
de guia metálico, dilatador, tampas protetoras, calibre 12 Fr x 12 cm, com conector Luer, pinça
corta-fluxo, estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e
registro no MS.

Sem requisição desde 09/2010.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo (bloqueado)

009679076 Cateter para Hemodiálise, com duplo lúmen, reto, para introdução em jugular interna de poliuretano, asa
móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais, com acompanhamento
de guia metálico, dilatador, tampas protetoras, calibre 12 Fr x 12 cm, com conector Luer, pinça
corta-fluxo, estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e
registro no MS.

Sem requisição desde 09/2010.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo (bloqueado)

009679077 Cateter para Hemodiálise, com duplo lúmen, reto, para introdução em subclávia de poliuretano, asa
móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais, com acompanhamento
de guia metálico, dilatador, tampas protetoras, calibre 12 Fr x 15 cm, com conector Luer, pinça
corta-fluxo, estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e
registro no MS.

Sem requisição desde 07/2010.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo (bloqueado)

009679078 Cateter para Hemodiálise, com duplo lúmen, reto, para introdução em jugular interna de poliuretano, asa
móvel, orifício para sutura, com inscrição do tamanho e calibre, orifícios laterais, com acompanhamento
de guia metálico, dilatador, tampas protetoras, calibre 12 Fr x 15 cm, com conector Luer, pinça
corta-fluxo, estéril, embalagem individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo (bloqueado)
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registro no MS.

Sem requisição desde 07/2010.
009679082 Kit para diálise peritoneal automática composto pelos seguintes materiais:

-bolsa para dpa na concentração 1,5% de glicose, podendo variar o volume de 2,0 a 6,0 litros
- bolsa para dpa na concentracao 2,5% de glicose, podendo variar o volume de 2,0 a 6,0 litros
-bolsa para dpa na concentração 4,25% de glicose, podendo variar o volume de 2,0 a 6,0 litros
-equipo de drenagem-peça
-equipo cassete-peça
-clamps-peça
-mascaras adicionais
-prep-kits-peça
- para procedimento automatizado

***UTILIZAR CÓDIGO 000850014***

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009679083 Cateter para diálise peritonial com 01 cuff, tamanho adulto, estéril e embalagem individual. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009679086 dialisador capilar para hemodiálise, média e alta perfomance, área 1.7 a 2.2 m2 com indicação de
proibição de reprocessamento, membrana 100% sintética, biocompatível, esterelizado em processos livre
de agentes residuais químicos e físico. Embalagem segura com abertura asséptica, contendo
identificação do produto, data de fabricação, lote e validade, registro de prime e coeficiente de
ultrafiltração e de fácil visualização. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, isento de resíduos e
impurezas, apirogênico, possuir conectores rosqueáveis com ajuste seguro as linhas de sangue arterial,
venosa e garras de hansen, promover filtração adequada e segurança na utilização atendendo a
legislação vigente. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009679087 Dialisador capilar para hemodiálise, média e alta perfomance, área de 1.4 m² a 1.6m² com indicação de
proibição de reprocessamento, membrana 100% sintética, biocompatível, esterelizado em processos livre
de agentes residuais químicos e físico. Embalagem segura com abertura asséptica, contendo
identificação do produto, data de fabricação, lote e validade, registro de prime e coeficiente de
ultrafiltração e de fácil visualização. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, isento de resíduos e
impurezas, apirogênico, possuir conectores rosqueáveis com ajuste seguro as linhas de sangue arterial,
venosa e garras de hansen, promover filtração adequada e segurança na utilização atendendo a
legislação vigente. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009679088 Dialisador capilar para hemodialise , alto fluxo, de área 1,7 a 2,2 m² , com indicação de proibição de
reprocessamento, membrana 100% sintética biocompatível. esterelizado em processos livre de agentes
residuais químicos e físico. Embalagem segura com abertura asséptica, contendo identificação do
produto, data de fabricação, lote e validade, registro de prime e coeficiente de ultrafiltração e de fácil
visualização. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, isento de resíduos e impurezas, apirogênico,
possuir conectores rosqueáveis com ajuste seguro as linhas de sangue arterial , venosa e garras de
hansen, promover filtração adequada e segurança na utilização atendendo a legislação vigente. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009687001 Filtro para entrada de ar de incubadora compatível com a marca fanen, confeccionado em papel filtro
esponjoso, com três camadas, com funil de drenagem, estéril, embalagem unitaria, e demais
especificações conforme nbr 13386 ou 13387.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009687002 Filtro para entrada de ar de incubadora compatível com a marca olideff, confeccionado em papel filtro
esponjoso, com três camadas.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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Sem requisição desde 01/2012.

009687007 Filtro barreira bactéria/vírus, auto umidificador, trocador de calor, estéril,com traquéia flexível de
aproximadamente 15 a 20 cm, com membrana bi-direcional hidrofóbica de  0,22 micras, para uso em
circuito respirador e em anestesia. Apresentar laudo de EBF

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009687008 Filtro para soluções intravenosas não-lipídicas, membrana hidrofóbica, 0,22 micra, positivamente
carregado, eliminador de ar em qualquer posição, retentor de micro partículas, bactérias e endotoxinas,
com eficiência para 96 horas de uso.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009687011 Filtro bacteriano para o preparo de soluções citostáticas composta por membrana filtrante, de 0,2 micra,
que impede a saída de aerosóis tóxicos do frasco e mantém a esterilidade da solução quimioterápica,
composto de ponta  perfurante que penetre em qualquer tampa de borracha de qualquer
frasco;apresentar laudo EBF 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009687012 Filtro bacteriano para transdutor de pressão compatível com equipamento Siemens.

***Não adquirido desde 2011***
Contemplado no contrato de manutenção de equipamentos

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009687015 FILTRO BACTERIOLÓGICO DO FLUXO PRINCIPAL PARA VENTILADOR PULMONAR SECHRIST

Sem requisição desde 05/2008.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009687019  FILTROS BACTERIANOS DE USO MEDICINAL, ELEMENTO FILTRANTE DE CARVAO COMPACTO.

Sem requisição desde 08/2012.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009687021 FILTROS BACTERIANOS DE USO MEDICINAL ELEMENTO FILTRANTE PARA FILTRO DE AGUA EM
AUTOCLAVE  TAMANHO 5 POLEGADAS

Sem moimentação no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009687022 FILTROS BACTERIANOS DE USO MEDICINAL ELEMENTO FILTRANTE PARA FILTRO DE AGUA EM
AUTOCLAVE  TAM 10 POLEGADAS

Sem requisição desde 07/2008.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009687023 REFIL OU ELEMENTO FILTRANTE PARA USO EM FILTRO DE AGUA, TIPO CARVAO ATIVADO,
TAMANHO 10", FILTRAGEM DE 5 MICRA.

Sem requisição desde 07/2007.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009687024 Refil ou elemento filtrante para uso em filtro de água, polipropileno, tamanho 10", filtragem de 1 micra. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009687025 REFIL OU ELEMENTO FILTRANTE, TAM.10", FILTRAGEM 5MICRA (DET) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009687026 REFIL OU ELEMENTO FILTRANTE PARA USO EM FILTRO DE AGUA, POLIPROPILENO, TAMANHO
20", FILTRAGEM DE 5 MICRA.

Sem requisição desde 07/2010.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009687027 Elemento filtrante de cartucho 50/5 micra e 20", compatível com a máquina de hemodiálise da marca
Baxter

Sem requisição desde 12/2007.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009687028 Elemento filtrante de cartucho 1 micra e 20", compatível com a máquina de hemodiálise da marca  Baxter PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo (bloqueado)
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Sem requisição desde 12/2007.
cirurgia (66)

009687029 Elemento filtrante de cartucho 20 micra e 20", compatível com a máquina de hemodiálise da marca Baxter

Sem requisição desde 12/2007.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009687030 Filtro para injeção de soluções, com filtro de 0,2 micra e conexão luer-lock, embalado em papel grau
cirúrgico, uso único; esterilizado a oxido de etileno, embalagem unitária, com abertura asséptica,
contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no
MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009687031 Carcaca de filtro bacteriano de uso medicinal de 20" x 2,5"

Sem requisição desde 07/2011.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009687032 Refil ou elemento filtrante de polietileno, tamanho 20" filtragem de 1 micra

Sem requisição desde 01/2010.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009687033 Filtro barreira trocador de calor e umidade
aplicação: uso em circuito respiratório.
tipo: filtro barreira com virus 100% hidrófobo.
tamanho/capacidade: mínimo 90ml.
processo de esterilização: esterilizado por radiação; valida do microbiologicamente para gases, aerossóis
com bactérias e/ou vírus e outros patógenos, retém partículas de látex.
características adicionais: barreira total à bactérias e à vírus bidirecional, auto umidificador, trocador de
calor e umidade, com membrana única totalmente didrofóbica, sem tratamento com sais higroscópicos ou
outras coberturas químicas e como selante; completo com tubo extensor corrugado flexível, com memória
e tampa para o tubo corrugado com dispositivo de proteção no descarte de material contaminado, com
conexão universal e tomada para capnógrafo protegida da umidade e secreções do paciente.

Sem requisição desde 08/2009.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009687036 Filtro bacteriológico para aspirador cirúrgico compatível com marca Medap/Maquet, modelo Venta.

Sem requisição desde 02/2013.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009687037 Filtro ambiente  compatível com ventilador pulmonar marca Magnmed, modelo Oxymag PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009695001 Fita reativa para determinação de glicose no sangue, para uso adulto/pediátrico e neonatal, embalagem
fotoprotegida, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote
de fabricação, procedência e registro no MS, a empresa deverá entregar a quantidade de glicosímetro em
cedência/unidade compatível para a realização dos testes.

TIRA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009695002 fita reativa para determinação de glicose na urina, embalagem fotoprotegida, embalagem unitária, que
garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação,
procedência e registro no MS

Sem requisição desde 05/2011.

TIRA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009695003 Fita reativa para determinação de PH na urina, embalagem fotoprotegida, embalagem em frasco com
máximo 50 tiras, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca,
lote de fabricação, procedência e registro no MS.

TIRA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009709001 Indicador Biológico do tipo auto-contido, com tempo de resposta de no máximo 48 horas, composto de AMPOLA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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uma tira de papel contendo uma população mínima de 1.000.000 (um milhão) de esporos secos e
calibrados de Bacillus Atrophaeus - ATCC 9372, com certificado de qualidade assegurada - para controle
microbiológico dos processos de esterilização por calor seco. Prazo de validade de no mínimo 18 meses.

cirurgia (66)

009709004 Indicador químico para estufa fita - adesiva controle químico externo, para fechamento de pacote, com
listras que mudam de cor durante o  processo de esterilização a calor seco a 170ºC; embalagem que
garante a integridade do produto, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação,
validade, número de lote e registro no MS.

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009709006 Indicador químico, classe 2 conforme norma pacote - teste pronto padrão AAMI, para detecção de falhas
na remoção de ar para autoclaves dotada de remoção de ar por pré vácuo. Embalagem que garanta a
integridade do produto, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade,
numero de lote e registro no MS. Observação: para esterilizadores com padrões de fabricação que
seguem a normativas americanas.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009717001 Fita adesiva para controle externo, com listras que mudam de cor durante o processo de esterilização por
calor úmido, embalagem unitária que garante a integridade do produto, contendo dados de identificação,
procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no MS.

Usar código: 99350003 para identificar autoclavagem e 9717046 para fechar o pacote.

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009717002 Indicador biológico do tipo auto-contido, com tempo de resposta de no máximo 48 horas, composto de
uma tira de papel contendo uma população mínima de 100.000 (cem mil) de esporo secos e calibrados de
Geibacillus Stearothermophilus - atcc 7953, com certificado de qualidade assegurada - para controle
microbiótico dos processos de esterilização a vapor saturado. Prazo de validade de no mínimo 18 meses.

AMPOLA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009717003 Classe 5 - integrador (indicador) interno para esterilização a vapor saturado sob pressão. Sua resposta e
projetada com base nos intervalos de tempo e temperatura, relacionada  em resposta da morte dos
micro-organismos, designados a reagir a todos os parâmetros críticos de um ciclo de esterilização, a
relação de temperatura de 120º a 135ºc; segundo a norma ansi aami/isso 11140-1; embalagem que
garanta a integridade do produto, contendo dados de identificação, procedência,  data de fabricação,
validade, numero de lote e registro no MS.

TESTE 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009717004 Papel crepado composto de 100% de celulose tratada / mescla de poliéster, medida aproximada 90cm de
largura x 90 cm de comprimento,ser barreira microbiológica (apresentar laudo ebf) ser biodegradável,
incineravel, para utilização em embalagens de materiais médico-hospitalares e laboratórios, esterelizaveis
em vapor e eto, caixa com 250 folhas, registro MS. EBF = eficiência de filtragem bacteriana.

CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009717005 Embalagem para esterilização de artigos médicos hospitalares a óxido de etileno, gás formaldeído, vapor
saturado ou peróxido de hidrogênio em não tecido 100% polipropileno trilaminado SMS. Que não
desprendam partículas no ambiente, atóxico, hipoalerrgenico e maleável. Tamanho 0,50m x 0,50m
gramatura 45gr, caixa com 500 folhas. Apresentar laudos que sejam produzidos conforme a determinação
da gerencia geral de laboratórios de saúde - GGLAS/ANVISA para determinar resistência a tração e
alongamento, permeabilidade ao ar, resistência a propagação rasgo e resistência a pressão hidrostática,
determinação da eficiência de filtração bacteriológica e viral, conforme a norma da ABNT NBR 14 990 - 6.
Apresentar registro ANVISA. Embalagem que garante a integridade do produto, contendo dados de
identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote.
*****UTILIZAR CÓDIGO 9717048****

CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009717008 Embalagem para esterilização de artigos médicos hospitalares a óxido de etileno, gás formaldeído, vapor
saturado ou peróxido de hidrogênio em não tecido 100% polipropileno tri-laminado SMS. Que não
desprendam partículas no ambiente, atóxico hipoalergenico e maleável, 30m cm, gramatura 45gr, caixa
com 45gr, caixa com 500 folhas. Apresentar laudos que sejam produzidos conforme a determinação da

CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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gerencia geral de laboratórios de saúde - GGLAS/ANVISA para determinar resistência a tração e
alongamento, permeabilidade ao ar, resistência a propagação do rasgo e resistência a pressão
hidrostática, determinação da eficiência de filtração bacteriológica e viral, conforme a norma da ABNT /
NBR 14 990-6. Apresentar registro ANVISA. Embalagem que  garante a integridade do produto, contendo
dados de identificação, procedência data de fabricação, validade, numero do lote.
****UTILIZAR CÓDIGO 9717049****

009717011 Embalagem para esterilização de artigos médicos hospitalares a óxido de etileno, gás formaldeído, vapor
saturado ou peróxido de hidrogênio em não tecido 100% polipropileno trilaminado SMS. Que não
desprendam partículas no ambiente, atóxico, hipoalergênico e maleável. Tamanho 0,75m x 0,75m,
gramatura 45gr, caixa com 500 folhas. Apresentar laudos que sejam produzidos conforme a determinação
da gerência geral de laboratórios de saúde - GGLAS/ANVISA para determinar resistência a tração e
alongamento, permeabilidade ao ar, resistência a propagação do rasgo e resistência a pressão
hidrostática determinação da eficiência de filtração bacteriológica e viral, conforme a norma da ABNT /
NBR 14 990 - 6. Apresentar registro ANVISA. Embalagem que  garante a integridade do produto,
contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote.
****UTILIZAR CÓDIGO 9717050****

CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009717012 Embalagem para esterilização de artigos médicos hospitalares a óxido de etileno, gás formaldeído, vapor
saturado ou peróxido de hidrogênio em não tecido SMS 100% polipropileno, hidrofóbico, atóxico e
hipoalergênico. Tamanho 1,00m x 1,00m, gramatura 60 a 80g/m2. Apresentar barreira microbiana
comprovada por laudos de Eficiência de Filtração Bacteriana (BFE) e Eficiência de Filtração Viral (VFE);
laudos da preservação da esterilidade e massa; laudos para determinar a resistência a tração e
alongamento, permeabilidade ao ar, resistência a pressão hidrostática, porosidade controlada (que não
desprendam partículas no ambiente). Laudos em conformidade com ABNT NBR 14990-6. Caixa com 500
folhas. Embalagem que garanta a integridade do produto. Conter dados de identificação, procedência,
data de fabricação, validade e número de lote. Apresentar Registro/ANVISA

FOLHA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009717013 Embalagem para esterilização de artigos médicos hospitalares a óxido de etileno, gás formaldeído, vapor
saturado ou peróxido de hidrogênio em não tecido SMS 100% polipropileno, hidrofóbico, atóxico e
hipoalergênico. Tamanho 1,20m x 1,20m, gramatura 60 a 80g/m2. Apresentar barreira microbiana
comprovada por laudos de Eficiência de Filtração Bacteriana (BFE) e Eficiência de Filtração Viral (VFE);
laudos da preservação da esterilidade e massa; laudos para determinar a resistência a tração e
alongamento, permeabilidade ao ar, resistência a pressão hidrostática, porosidade controlada (que não
desprendam partículas no ambiente). Laudos em conformidade com ABNT NBR 14990-6. Caixa com 500
folhas. Embalagem que garanta a integridade do produto. Conter dados de identificação, procedência,
data de fabricação, validade e número de lote. Apresentar Registro/ANVISA

FOLHA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009717020 Embalagem para esterilização de artigos médicos hospitalares a óxido de etileno, gás formaldeído, vapor
saturado ou peróxido de hidrogênio em não tecido 100% polipropileno trilaminado SMS. Que não
desprendam partículas no ambiente, atóxico hipoalergênico e maleável. Tamanho 1,50m x 1,50m,
gramatura 60 a 80 gr, caixa com 500 folhas. Apresentar laudos que sejam produzidos conforme a
determinação da gerência geral e laboratórios de saúde - GGLAS/ANVISA para determinar resistência a
tração e alongamento, permeabilidade ao ar, resistência a propagação do rasgo e resistência a pressão
hidrostática, determinação da eficiência de filtração bacteriológica e viral, conforme a norma da ABNT
NBR 14990-6. Apresentar registro ANVISA. Embalagem que garante a integridade do produto, contendo
dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote.

FOLHA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009717022 Embalagem para esterilização em papel grau cirúrgico e filme laminado em poliester/polipropileno, com
indicador químico que muda de cor após contato com vapores saturados, termo selante, selagem tripla,
formato tubular medindo 30 cm por 100 metros comprimento, com registro na Anvisa.

BOBINA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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009717042 Embalagem para esterilização de artigos médicos hospitalares a óxido de etileno, gás formaldeído, vapor

saturado ou peróxido de hidrogênio em não tecido 100% polipropileno trilaminado SMS. Que não
desprendam partículas no ambiente, atóxico hipoalergênico e maleável. Tamanho 30X30 gramatura 40
Gr, caixa com 500 folhas. Apresentar laudos que sejam produzidos conforme a determinação da gerência
geral e laboratórios de saúde - GGLAS/ANVISA para determinar resistência a tração e alongamento,
permeabilidade ao ar, resistência a propagação do rasgo e resistência a pressão hidrostática,
determinação da eficiência de filtração bacteriológica e viral, conforme a norma da ABNT NBR 14990-6.
Apresentar registro ANVISA. Embalagem que garante a integridade do produto, contendo dados de
identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009717043 Embalagem para esterilização de artigos médicos hospitalares a óxido de etileno, gás formaldeído, vapor
saturado ou peróxido de hidrogênio em não tecido 100% polipropileno trilaminado SMS. Que não
desprendam partículas no ambiente, atóxico hipoalergênico e maleável. Tamanho 100X100 gramatura 40
Gr, caixa com 500 folhas. Apresentar laudos que sejam produzidos conforme a determinação da gerência
geral e laboratórios de saúde - GGLAS/ANVISA para determinar resistência a tração e alongamento,
permeabilidade ao ar, resistência a propagação do rasgo e resistência a pressão hidrostática,
determinação da eficiência de filtração bacteriológica e viral, conforme a norma da ABNT NBR 14990-6.
Apresentar registro ANVISA. Embalagem que garante a integridade do produto, contendo dados de
identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009717044 Embalagem para esterilização de artigos médicos hospitalares a óxido de etileno, gás formaldeído, vapor
saturado ou peróxido de hidrogênio em não tecido 100% polipropileno trilaminado SMS. Que não
desprendam partículas no ambiente, atóxico hipoalergênico e maleável. Tamanho 120X120 gramatura 40
Gr, caixa com 500 folhas. Apresentar laudos que sejam produzidos conforme a determinação da gerência
geral e laboratórios de saúde - GGLAS/ANVISA para determinar resistência a tração e alongamento,
permeabilidade ao ar, resistência a propagação do rasgo e resistência a pressão hidrostática,
determinação da eficiência de filtração bacteriológica e viral, conforme a norma da ABNT NBR 14990-6.
Apresentar registro ANVISA. Embalagem que garante a integridade do produto, contendo dados de
identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009717045 Embalagem para esterilização de artigos médicos hospitalares a óxido de etileno, gás formaldeído, vapor
saturado ou peróxido de hidrogênio em não tecido 100% polipropileno trilaminado SMS. Que não
desprendam partículas no ambiente, atóxico hipoalergênico e maleável. Tamanho 150X150 gramatura 40
Gr, caixa com 500 folhas. Apresentar laudos que sejam produzidos conforme a determinação da gerência
geral e laboratórios de saúde - GGLAS/ANVISA para determinar resistência a tração e alongamento,
permeabilidade ao ar, resistência a propagação do rasgo e resistência a pressão hidrostática,
determinação da eficiência de filtração bacteriológica e viral, conforme a norma da ABNT NBR 14990-6.
Apresentar registro ANVISA. Embalagem que garante a integridade do produto, contendo dados de
identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009717046 Fita adesiva flexível, branca/bege, medindo 1.9 cm de largura X 50 m de comprimento, com adesivo
uniforme, boa aderência, para fechamento de pacotes de uso hospitalar para autoclave que resista a
temperatura de 135°C. Embalagem unitária que garant e a integridade do produto, contendo dados de
identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e indicação para uso em
temperatura de autoclavagem. Apresentar isenção do registro no Ministério da Saúde. 

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009717047 Pacote teste desafio pronto, de uso único, composto de um indicador biológico de leitura super-rápida, do
tipo auto-contido, para o monitoramento do processo de esterilização a vapor, com tempo de resposta
final negativa em 01 (uma) hora, por método de fluorescência ou cultura para incubação e um integrador
Químico classe 5, posicionados em um substrato poroso embrulhado em embalagem descartável. O
pacote é projetado para desafiar o processo de esterilização a vapor equivalente ao pacote de 16

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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campos. Composto por esporos secos e padronizados de GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS,
contendo uma ampola de vidro lacrada, com caldo nutriente próprio para crescimento dos
micro-organismos. A etiqueta presente na ampola contém nome do produto, lote, prazo de validade,
campos para informações sobre carga, esterilizador e data e um indicador químico de exposição, que
diferencia as ampolas processadas das não-processadas. Acompanha ampola externa do mesmo lote
para utilização como controle positivo. Um registro em folha com espaço para informação da carga,
operador, ciclo de esterilização, registro do resultado do indicador. Caixa com 24 pacotes e 24 ampolas.
Apresentar cadastro na ANVISA conforme legislação vigente. A empresa vencedora deverá deixar 11
incubadoras ou mais se necessário para leitura do indicador biológico, através do regime de comodato,
com manutenção, sempre que necessário, bem como treinamento para equipe técnica das unidades
hospitalares da SES.

009717048 Embalagem para esterilização de artigos médicos hospitalares a óxido de etileno, gás formaldeído, vapor
saturado ou peróxido de hidrogênio em não tecido 100% polipropileno trilaminado SMS. Que não
desprendam partículas no ambiente, atóxico, hipoalerrgenico e maleável. Tamanho 0,50m x 0,50m
gramatura 45gr, caixa entre 500 a 1000 folhas. Apresentar laudos que sejam produzidos conforme a
determinação da gerencia geral de laboratórios de saúde - GGLAS/ANVISA para determinar resistência a
tração e alongamento, permeabilidade ao ar, resistência a propagação rasgo e resistência a pressão
hidrostática, determinação da eficiência de filtração bacteriológica e viral, conforme a norma da ABNT
NBR 14 990 - 6. Apresentar registro ANVISA. Embalagem que garante a integridade do produto, contendo
dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote.

FOLHA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009717049 Embalagem para esterilização de artigos médicos hospitalares a óxido de etileno, gás formaldeído, vapor
saturado ou peróxido de hidrogênio em não tecido 100% polipropileno tri-laminado SMS. Que não
desprendam partículas no ambiente, atóxico hipoalergenico e maleável, 30cm X 30cm, gramatura 45gr,
caixa com 45gr, caixa entre 500 a 2000 folhas. Apresentar laudos que sejam produzidos conforme a
determinação da gerencia geral de laboratórios de saúde - GGLAS/ANVISA para determinar resistência a
tração e alongamento, permeabilidade ao ar, resistência a propagação do rasgo e resistência a pressão
hidrostática, determinação da eficiência de filtração bacteriológica e viral, conforme a norma da ABNT /
NBR 14 990-6. Apresentar registro ANVISA. Embalagem que  garante a integridade do produto, contendo
dados de identificação, procedência data de fabricação, validade, numero do lote.

FOLHA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009717050 Embalagem para esterilização de artigos médicos hospitalares a óxido de etileno, gás formaldeído, vapor
saturado ou peróxido de hidrogênio em não tecido 100% polipropileno trilaminado SMS. Que não
desprendam partículas no ambiente, atóxico, hipoalergênico e maleável. Tamanho 0,75m x 0,75m,
gramatura 45gr, caixa entre 100 e 300 folhas. Apresentar laudos que sejam produzidos conforme a
determinação da gerência geral de laboratórios de saúde - GGLAS/ANVISA para determinar resistência a
tração e alongamento, permeabilidade ao ar, resistência a propagação do rasgo e resistência a pressão
hidrostática determinação da eficiência de filtração bacteriológica e viral, conforme a norma da ABNT /
NBR 14 990 - 6. Apresentar registro ANVISA. Embalagem que  garante a integridade do produto,
contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote.

FOLHA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725001 Fio cirúrgico de aço inox, espessura 0, com aproximadamente 60cm de comprimento, sem agulha, estéril,
descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a
perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a
retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto.Conforme legislação vigente

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725002 Fio cirúrgico de aço inox, espessura 1, embalagem contendo 4 fios com aproximadamente 45cm de
comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta triangular  medindo 4.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio,

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

SCCD SES - SC
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estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não
permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir
a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto. Conforme legislação vigente

009725003 Fio cirúrgico de aço inox, espessura 4, contendo 4 fios, com aproximadamente  45cm de comprimento,
agulha 1/2 círculo, medindo 4.5cm , agulha com calibre proporcional ao fio, agulha com calibre
proporcional ao fio,  estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura
asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a
embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote,
data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725004 Fio cirúrgico de aço inox, espessura 5, contendo 4 fios,  com aproximadamente   45cm de comprimento,
agulha 1/2 círculo, ponta triangular, medindo 4.8cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril,
descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a
perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a
retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto. Conforme legislação vigente

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725005 Fio cirúrgico de algodão, cor preta/azul, espessura 0, com aproximadamente 45cm de comprimento, sem
agulha, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que
não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve
permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de
esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a
integridade do produto. Conforme legislação vigente

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725006 Fio cirúrgico de algodão, cor preta/azul, espessura 2-0, com aproximadamente 45cm de comprimento,
sem agulha, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica,
que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem
deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de
esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a
integridade do produto. Conforme legislação vigente

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725007 Fio cirúrgico de algodão, cor preta/azul, espessura 3-0, com aproximadamente   45cm de comprimento,
sem agulha, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica,
que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem
deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de
esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a
integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725008 Fio cirúrgico catgut cromado, espessura 0, com aproximadamente 70 a 75cm de comprimento, agulha 1/2
círculo, ponta redonda, medindo 3.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio,  estéril, descartável,
embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração
garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do
fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência,
validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.
Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725009 Fio cirúrgico catgut cromado, espessura 0, com aproximadamente  70 a 75cm de comprimento, agulha
1/2 círculo, ponta redonda, medindo 4.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável,

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

SCCD SES - SC
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embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração
garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do
fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência,
validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.
Conforme legislação vigente.

009725010 Fio cirúrgico catgut cromado, espessura 1, com aproximadamente  70 a 75cm de comprimento, agulha
3/8 de círculo, ponta redonda, medindo 3.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio,  estéril,
descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a
perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a
retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725011 Fio cirúrgico catgut cromado, espessura 1, com aproximadamente  70 a 75cm de comprimento, agulha
1/2 de círculo, ponta redonda, medindo 4.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável,
embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração
garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do
fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência,
validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.
Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725012 Fio cirúrgico catgut cromado, espessura 1, com aproximadamente 70 cm de comprimento, agulha 1/2
círculo, ponta romba, medindo 9cm, agulha com calibre proporcional ao fio,  estéril, descartável,
embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração
garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do
fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência,
validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.
Conforme legislação vigente.

Material não planejado em sem movimentações em 2016.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009725013 Fio cirúrgico catgut cromado, espessura 2, com  aproximadamente 150cm de comprimento, sem agulha,
estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não
permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir
a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725014 Fio cirúrgico catgut cromado, espessura 2-0, aproximadamente 150cm de comprimento, sem agulha,
estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não
permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir
a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725015 Fio cirúrgico  catgut cromado, espessura 2-0, com aproximadamente  70 a 75cm de comprimento, agulha
1/2 círculo, ponta redonda, medindo 2.5cm, agulha com calibre proporcional ao fio,  estéril, descartável,
embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração
garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do
fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência,
validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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Conforme legislação vigente.

009725016 Fio cirúrgico catgut cromado, espessura 3-0, com aproximadamente 70 a 75cm de comprimento, agulha
1/2 círculo, ponta redonda, medindo 2.5cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável,
embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração
garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do
fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência,
validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.
Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725017 Fio cirúrgico catgut cromado, espessura 4-0, com aproximadamente 70 a 75cm de comprimento, agulha
1/2 círculo, ponta redonda, medindo 2.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio,  estéril, descartável,
embalada individualmente em forma de sacheê com abertura asséptica, que não permita a perfuração
garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do
fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência,
validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.
Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725018 Fio cirúrgico catgut cromado, espessura 5-0, com aproximadamente 70 a 75cm de comprimento, agulha
1/2 círculo, ponta redonda, medindo 1.5cm, agulha com calibre proporcional ao fio,  estéril, descartável,
embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração
garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do
fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência,
validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.
Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725019 Fio cirúrgico de linho branco, espessura 0, com aproximadamente 45cm de comprimento, sem agulha,
estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não
permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir
a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725020 Fio cirúrgico de linho de cor branca, espessura 0, com aproximadamente 70 a 75cm de comprimento,
com agulha 3/8 de círculo, ponta redonda, medindo 3.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril,
descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a
perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a
retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725021 Fio cirúrgico de linho branco, espessura 2-0, com  aproximadamente 15 x 45cm de comprimento, sem
agulha, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que
não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve
permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de
esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a
integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725022 Fio cirúrgico de linho branco, espessura 2-0, com aproximadamente 70 a 75cm de comprimento, agulha
3/8 de círculo, ponta redonda, medindo 3.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio,  estéril,
descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a
perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a
retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

SCCD SES - SC
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procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto. Conforme legislação vigente.

009725023 Fio cirúrgico de naylon, monofilamentar, de poliamida,   cor preta, espessura 2-0, com  aproximadamente
45cm de comprimento, agulha 3/8 de círculo, agulha com calibre proporcional ao fio,  ponta
triangular,medindo 4.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada
individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a
esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme
legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725024 Fio cirúrgico de naylon,  monofilamentar, de poliamida, na cor preta, espessura 3-0, com
aproximadamente  45cm de comprimento, agulha 3/8 círculo, ponta triangular, medindo 3.0cm, agulha
com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com
abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra
acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de
identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados
em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725025 Fio cirúrgico de naylon,  monofilamentar, de poliamida, cor preta, espessura 4-0, com aproximadamente
45cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta triangular,medindo 1.5cm, agulha com calibre
proporcional ao fio,  estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura
asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a
embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote,
data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725026 Fio cirúrgico de naylon, monofilamentar, de poliamida, cor preta, espessura 4-0, com aproximadamente
45cm de comprimento, agulha 3/8 círculo, ponta triangular, medindo 2.5cm, agulha com calibre
proporcional ao fio,  estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura
asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a
embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote,
data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725027 Fio cirúrgico de naylon,  monofilamentar, de poliamida, cor preta, espessura 4-0, com aproximadamente
75cm de comprimento, 2 agulhas 1/2 círculo, ponta redonda,medindo 2.5cm, agulha com calibre
proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura
asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a
embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote,
data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725028 Fio cirúrgico de naylon, monofilamentar, de poliamida, cor preta, espessura 5-0, com aproximadamente
45cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta triangular, medindo 1.5 cm, estéril, descartável,
embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração
garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do
fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência,
validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.
Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725029 Fio cirúrgico de naylon, monofilamentar, de poliamida, cor preta, espessura 5-0, com aproximadamente, PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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45cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta triangular, medindo 2.5cm, agulha com calibre
proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura
asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a
embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote,
data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

cirurgia (66)

009725030 Fio cirúrgico de naylon, monofilamentar, de poliamida, cor preta, espessura 6-0, com aproximadamente
45cm de comprimento, agulha, 1/2 círculo, ponta triangular, medindo 1.5cm, agulha com calibre
proporcional ao fio,  estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura
asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a
embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote,
data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725031 Fio cirúrgico de naylon, monofilamentar, de poliamida, cor preta, espessura 6-0, com aproximadamente
45cm de comprimento, agulha 3/8 de círculo, ponta triangular medindo 2.0cm, agulha com calibre
proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura
asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a
embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote,
data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725032 Fio cirúrgico de naylon, monofilamentar, de poliamida, cor preta, para micro cirurgia espessura 8-0, com
aproximadamente 13 a 15cm de comprimento, agulha 3/8 de círculo, ponta redonda, medindo de 0,60 a
0,65cm aproximadamente, agulha com calibre proporcional ao fio,  estéril, descartável, embalada
individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a
esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme
legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725033 Fio cirúrgico de naylon, monofilamentar, de poliamida, cor preta, para micro cirurgia, espessura 9-0, com
aproximadamente 13 a 15cm de comprimento, agulha 3/8 de círculo, ponta redonda, medindo 3.73mm
aprox., agulha com calibre proporcional ao fio,  estéril, descartável, embalada individualmente em forma
de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo
contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados
de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS,
acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725034 Fio cirúrgico de naylon, monofilamentar, de poliamida, cor preta, para cirurgia oftálmica, espessura 9-0,
com 30cm aproximadamente de comprimento, 2 agulhas 3/8 círculo, espatulada, medindo de 0,65 cm
aprox., agulha com calibre proporcional ao fio,  estéril, descartável, embalada individualmente em forma
de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo
contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados
de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS,
acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

***Material não adquirido desde 2015***

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009725035 Fio de naylon, monofilamentar, de poliamida, cor preta, para micro cirurgia, espessura 9-0, com
aproximadamente 13 a 15cm de comprimento, agulha 3/8 de círculo, ponta redonda, medindo de 5.0 a

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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5.5mm, aproximadamente, agulha com calibre proporcional ao fio,  estéril, descartável, embalada
individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a
esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme
legislação vigente.

009725036 Fio de naylon, monofilamentar, de poliamida, cor preta, para micro cirurgia, espessura 10-0, com
aproximadamente  13 a 15cm de comprimento, agulha 3/8 de círculo, ponta redonda, medindo 3,73mm,
agulha com calibre proporcional ao fio,  estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache
com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra
acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de
identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados
em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725037 Fio cirúrgico de naylon,  monofilamentar, de poliamida, cor preta, para micro cirurgia, espessura 10-0,
com aproximadamente  13 a 15cm de comprimento, agulha 3/8 de círculo, ponta redonda, medindo de 5.0
a 5.5mm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma
de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo
contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados
de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS,
acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725038 Fio de naylon,  monofilamentar, de poliamida, cor preta, para cirurgia oftálmica  espessura 10-0, com
aproximadamente 30cm de comprimento, 2 agulhas 1/2 círculo, espatulada, medindo de 7.0 a 7.5 mm,
aproximadamente, agulha com calibre proporcional ao fio,  estéril, descartável, embalada individualmente
em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e
prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na
embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro
MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725039 Fio cirúrgico de polipropileno, monofilamentar,  cor azul, espessura 0, com aproximadamente 75cm de
comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 3.5cm, agulha com calibre proporcional ao fio,
estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não
permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir
a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725040 Fio cirúrgico de polipropileno,  monofilamentar,  cor azul, espessura 2-0, com aproximadamente,  75 cm
de comprimento, 2 agulhas 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 2.5cm, agulha com calibre proporcional
ao fio,  estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que
não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve
permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de
esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a
integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725041 Fio cirúrgico de polipropileno, monofilamentar,  cor azul, espessura 2-0, com 75cm de comprimento,
agulha 3/8 de círculo, ponta redonda, medindo 3,0cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril,
descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a
perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a
retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto. Conforme legislação vigente.

009725042 Fio cirúrgico de polipropileno, monofilamentar,  cor azul, espessura 2, embalagem contendo 3 fios com
aproximadamente 50 cm de comprimento, 3 agulhas 3/8 de círculo, ponta triangular medindo 7.5cm,
agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê
com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra
acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de
identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados
em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725043 Fio cirúrgico de polipropileno, monofilamentar,  cor azul, espessura 3-0, com aproximadamente  75 cm
comprimento, 2 agulhas 1/2 círculo, ponta redonda medindo 2.5cm, agulha com calibre proporcional ao
fio,  estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não
permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir
a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto. Conforme legislação vigente

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725044 Kit coronariano de polipropileno, com 02 pontes, sendo um com espessura 7-0, 60 cm de comprimento,
02 agulhas 3/8 de círculo, ponta redonda, tamanho 1.0cm e outro com espessura 6-0, com 75cm de
comprimento, 2 agulhas 3/8 de círculo, cilíndrica, medindo 1.3cm, agulha com calibre proporcional ao fio,
estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não
permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir
a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto. Conforme legislação vigente.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725045 Fio cirúrgico de polipropileno, monofilamentar, cor azul, espessura 3-0, com aproximadamente 90cm de
comprimento, 2 agulhas 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 3.0cm, agulha com calibre proporcional ao
fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não
permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir
a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725046 Fio cirúrgico de polipropileno, monofilamentar,  cor azul, espessura 4-0 , com aproximadamente,  75cm de
comprimento, 2 agulhas ½ círculo, ponta redonda, medindo 1.5cm com almofada de teflon agulha com
calibre proporcional ao fio,  estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com
abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra
acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de
identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS acondicionados
em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725047 Fio cirúrgico de polipropileno, monofilamentar,  cor azul, espessura 4-0, com aproximadamente, 75 cm de
comprimento, 2 agulhas 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 2.0cm, agulha com calibre proporcional ao
fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não
permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir
a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725048 Fio cirúrgico de polipropileno, monofilamentar, cor azul, espessura 5-0, com aproximadamente 75cm de PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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comprimento, 2 agulhas 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 1.0 cm, agulha com calibre proporcional ao
fio,  estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não
permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir
a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto. Conforme legislação vigente.

cirurgia (66)

009725049 Fio cirúrgico de polipropileno, monofilamentar,  cor azul, espessura 5-0, com aproximadamente 75 cm de
comprimento, 2 agulhas 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 1.5cm, agulha com calibre proporcional ao
fio,  estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não
permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir
a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725050 Fio cirúrgico de polipropileno, monofilamentar,  cor azul, espessura 5-0, com aproximadamente 75 cm de
comprimento, 2 agulhas 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 1.5cm, agulha com calibre proporcional ao
fio, com almofada de teflon  estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com
abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra
acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de
identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados
em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente."

Sem requisição desde 04/2006.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009725051 Fio cirúrgico de polipropileno, monofilamentar,  cor azul, espessura 6-0, com aproximadamente 75 cm de
comprimento, 2 agulhas 3/8 de círculo, ponta redonda, medindo 1.3cm aproximadamente, agulha com
calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com
abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra
acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de
identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados
em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725052 Fio cirúrgico de polipropileno, monofilamentar,  cor azul, espessura 7-0, com aproximadamente 60cm de
comprimento, 2 agulhas 3/8 de círculo, ponta redonda, medindo 1.0 cm, agulha com calibre proporcional
ao fio,  estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que
não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve
permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de
esterilização, procedência, validade. Apresentar registro no MS. Acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725053 Fio cirúrgico de polipropileno  monofilamentar, para cirurgia de oftalmologia, espessura 10-0, com
aproximadamente  30 cm de comprimento, com 2 agulhas 3/8 de círculo, espatulada, medindo 0,65 cm
aprox., agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de
sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo
contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados
de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS,
acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725054 Fio cirúrgico em aço inoxidável torcido, multifilamentado, revestido com capa de teflon, para implante de
marcapasso, espessura 2-0 monofilamentar  com 2 agulhas - uma reta, ponta triangular, medindo 6cm e

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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outra 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 2.5cm, agulha com calibre proporcional ao fio,  estéril,
descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a
perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a
retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto. Conforme legislação vigente.

009725055 Kit coronariano de polipropileno,  03 pontes ; sendo um com espessura 7-0, 60 cm de comprimento, 2
agulhas, ponta redonda, medindo 10mm e outro de espessura 6-0, com 75cm de comprimento, 2 agulhas
3/8 de círculo, ponta redonda, medindo 13mm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável,
embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração
garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do
fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência,
validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.
Conforme legislação vigente.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725056 kit para hemodinâmica, contendo 03 fios: sendo um fio de mononylon, espessura 4-0, agulha triangular de
2cm x 45cm, o 2º fio de polipropileno, espessura 6-0, com agulha circular cilíndrica de 1,3cm x 45cm e 3º
sendo fita cardíaca medindo 0,3cm x 40cm, agulha com calibre proporcional ao fio,  estéril, descartável,
embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração
garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do
fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência,
validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.
Conforme legislação vigente.

Sem requisição desde 10/2005.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009725057 Fio cirúrgico de poliéster  trançado, espessura 0, com aproximadamente  45cm de comprimento, sem
agulha, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que
não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve
permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de
esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a
integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725058 Fio cirúrgico de poliester trançado, espessura 0, com aproximadamente 75cm de comprimento, Com duas
agulhas de 3/8 de círculo, ponta redonda, medindo aproximadamente 4.8 cm , estéril, descartável,
embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração
garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do
fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência,
validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725059 Fio cirúrgico de poliéster trançado, impregnado com polibutilato ou silicone, espessura 2-0, com
aproximadamente 75cm de comprimento, 2 agulhas 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 2cm, agulha
com calibre proporcional ao fio,  estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com
abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra
acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de
identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados
em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725060 Fio cirúrgico de poliéster trançado, impregnado com polibutilato ou silicone, espessura 2-0, com
aproximadamente 75cm de comprimento, 2 agulhas 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 2.0cm com

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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almofada de teflon, agulha com calibre proporcional ao fio,  estéril, descartável, embalada individualmente
em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e
prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na
embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro
MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

009725061 Fio cirúrgico de poliéster trançado, espessura 2-0, com aproximadamente 70cm de comprimento aprox.,
agulha 3/8 de círculo, ponta redonda, medindo 3.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril,
descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a
perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a
retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725062 Fio cirúrgico de poliéster trançado, impregnado com polibutilato, espessura 2-0, com aproximadamente
75cm de comprimento, 2 agulhas 3/8 de círculo, ponta redonda, medindo 5.0cm, agulha com calibre
proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura
asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a
embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote,
data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725064 Fio cirúrgico de poliéster trançado, impregnado com polibutilato, espessura 5, com 4 fios medindo
aproximadamente 75 cm de comprimento cada , com agulha 1/2 círculo, ponta triangular, medindo 4.7cm,
agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache
com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra
acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de
identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados
em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725065 Fio cirúrgico de poliéster trançado,  para cirurgia oftálmica, cor branca, espessura 5-0, com
aproximadamente 45cm de comprimento aprox., 2 agulhas 1/4 de círculo, espatulada, medindo 8.7mm
aprox., agulha com calibre proporcional ao fio,  estéril, descartável, embalada individualmente em forma
de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo
contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados
de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS,
acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725068 kit para cirurgia de válvula mitral e aórtica,  fio em poliéster trançado, impregnado com polibutilato,
espessura 2-0, com 75cm de comprimento, 2 agulhas 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 2.0cm, sendo
uma com 7 X 75cm (branco) e outra com 8 X 75cm (verde), agulha com calibre proporcional ao fio, estéril,
descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a
perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a
retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto. Conforme legislação vigente

Sem requisição desde 10/2005.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009725069 Fio cirúrgico de seda trançada, cor preta, espessura 0, com aproximadamente  45 de comprimento sem
agulha, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que
não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de
esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a
integridade do produto. Conforme legislação vigente.

009725070 Fio cirúrgico de seda trançada, cor preta, espessura 2, com aproximadamente 15 x 45cm de
comprimento, sem agulha, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com
abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra
acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de
identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados
em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725071 Fio cirúrgico de seda trançada, cor preta, espessura 2-0, com aproximadamente 15 x 45cm de
comprimento, sem agulha, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com
abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra
acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de
identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados
em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725072 Fio cirúrgico de seda, trançado, cor preta, espessura 2-0, com aproximadamente 70 a 75 cm de
comprimento, agulha 3/8 de círculo, ponta redonda, medindo 3.0cm, agulha com calibre proporcional ao
fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não
permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir
a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725073 Fio cirúrgico de seda trançada, cor preta, espessura 3-0, com aproximadamente  45cm de comprimento,
sem agulha, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica,
que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem
deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de
esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a
integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725074 Fio cirúrgico de seda trançada, preto, espessura 3-0, com aproximadamente 45cm de comprimento,
agulha 1/2 círculo, triangular, medindo 1.5cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável,
embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração
garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do
fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência,
validade. Apresentar registro no MS. Acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.
Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725075 Fio cirúrgico de seda trançada, cor preta, espessura 3-0, com aproximadamente 70 a 75cm de
comprimento, agulha 3/8 de círculo, ponta redonda, medindo 3.0cm, agulha com calibre proporcional ao
fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não
permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir
a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725076 Fio cirúrgico de seda trancada, cor preta, espessura 4-0, com aproximadamente  45 cm de comprimento,
sem agulha, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica,
que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem
deve permitir a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a
integridade do produto. Conforme legislação vigente.

009725077 Fio cirúrgico de seda trançada, cor preta, espessura 4-0, com aproximadamente 45cm de comprimento,
agulha 1/2 círculo, ponta triangular, medindo 1.5cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril,
descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a
perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a
retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725078 Fio cirúrgico de seda, trançada, cor preta, espessura 6-0, com aproximadamente 45cm de comprimento, 2
agulhas 3/8 de círculo, ponta espatulada, medindo 6.5mm aprox., agulha com calibre proporcional ao fio,
estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não
permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir
a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725079 Fio de seda, cor preta, para cirurgia oftálmica espessura 8-0, com aproximadamente 30cm de
comprimento, 2 agulhas 1/2 círculo, espatulada, medindo 7.1mm aproximadamente, agulha com calibre
proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura
asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a
embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote,
data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725080 Fio cirúrgico catgut simples, espessura 0, com aproximadamente 70cm de comprimento, agulha 1/2
círculo, ponta redonda, medindo 4.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável,
embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração
garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do
fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência,
validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.
Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725081 Kit obstétrico com fio cirúrgico catgut simples,espessura 0,com  70cm de comprimento,3 agulhas sendo 1
agulha 3/8,ponta triangular, medindo 3 cm e 2 agulhas 1/2 circulo, ponta redonda e medindo 4 e 5cm,
respectivamente, agulha com calibre proporcional ao fio,  estéril, descartável, embalada individualmente
em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e
prevenindo contra acidentes,a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio apresentando na
embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro
MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725082 Fio cirúrgico catgut simples, espessura 1, com aproximadamente 70cm de comprimento, agulha 3/8
círculo, ponta redonda, medindo 3.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio,  estéril, descartável,
embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração
garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do
fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência,
validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.
Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725083 Fio cirúrgico catgut simples, espessura 2-0, com aproximadamente 150cm de comprimento, sem agulha, PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não
permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir
a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto. Conforme legislação vigente.

cirurgia (66)

009725084 Fio cirúrgico catgut simples, espessura 2-0, com aproximadamente 70cm de comprimento, agulha 1/2
círculo, ponta redonda, medindo 3.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio,  estéril, descartável,
embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração
garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do
fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência,
validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.
Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725085 Fio cirúrgico catgut simples, espessura 3-0, com aproximadamente  70 cm de comprimento, agulha 1/2
círculo, ponta redonda, medindo 2.5 cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável,
embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração
garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do
fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência,
validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.
Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725086 Fio cirúrgico catgut simples, espessura 4-0, com aproximadamente 70 cm de comprimento, com agulha
meio círculo, ponta redonda, medindo 1.5cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável,
embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração
garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do
fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência,
validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.
Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725087 Fio cirúrgico catgut simples, espessura 4-0, com aproximadamente 70cm de comprimento, agulha 1/2
círculo, ponta redonda, medindo 2.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável,
embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração
garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do
fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência,
validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.
Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725088 Fio cirúrgico catgut simples, espessura 5-0 com aproximadamente 70cm de comprimento agulha 1/2
circulo, ponta redonda,medindo 1.5cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável,
embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração
garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes,a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme
legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725089 Fio cirúrgico sintético de polidioxanona, espessura 2-0, com aproximadamente 70cm de comprimento,
agulha 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 2,5cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril,
descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a
perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a
retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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produto. Conforme legislação vigente.

009725090 Fio cirúrgico sintético de polidioxanona, espessura 3-0, com aproximadamente 70cm de comprimento,
agulha 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 2,5cm agulha com calibre proporcional ao fio,, estéril,
descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a
perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a
retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725091 Fio cirúrgico sintético de polidioxanona, espessura 4-0, com aproximadamente 70 cm de comprimento,
com agulha, meio círculo, ponta redonda, medindo 1.5cm, agulha com calibre proporcional ao fio,  estéril,
descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a
perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a
retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725092 Fio cirúrgico sintético de polidioxanona, espessura 4-0, com aproximadamente 70cm de comprimento,
agulha 1/2 círculo, ponta redonda medindo 2.5cm; estéril, agulha com calibre proporcional ao fio,
descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a
perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a
retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725093 Fio cirúrgico sintético de polidioxanona, espessura 5-0, com 75cm de comprimento, com 2 agulhas 1/2
círculo, ponta redonda, medindo 1.5cm aprox., agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável,
embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração
garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do
fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência,
validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.
Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725094 Fio cirúrgico sintético, de polidioxanona, espessura 6-0, com aproximadamente 75cm de comprimento, 2
agulhas 3/8 de círculo, ponta redonda medindo 1.3cm agulha com calibre proporcional ao fio,, aprox.,
estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não
permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir
a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725095 Fio cirúrgico sintético de polidioxanona, espessura 7-0, com aproximadamente 75cm de comprimento, 2
agulhas 3/8 de círculo, ponta redonda, medindo 0,9 cm, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril,
descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a
perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a
retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725096 Fio cirúrgico sintético de poliglactina, corado, espessura 0, com aproximadamente 70cm de comprimento,
com agulha 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 3.5cm aproximadamente, agulha com calibre
proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a
embalagem deve permitir a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de identificação, lote,
data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

009725097 Fio cirúrgico sintético de poliglactina, corado,espessura 1, com aproximadamente 70cm de
comprimento,agulha 1/2 circulo,ponta redonda,medindo 3.5cm aproximadamente, agulha com calibre
proporcional ao fio,  estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura
asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes,a
embalagem deve permitir a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de identificação, lote,
data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725098 Fio cirúrgico sintético de poliglactina, corado,espessura 2-0 com aproximadamente 70cm de comprimento
,agulha 1/2 circulo,ponta redonda,medindo 2.5cm aproximadamente, agulha com calibre proporcional ao
fio,  estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não
permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes,a embalagem deve permitir
a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725099 Fio cirúrgico sintético de poliglactina, incolor espessura 2-0 com aproximadamente  70cm de
comprimento, agulha 1/2 circulo, ponta triangular, medindo 2.5cm aproximadamente, agulha com calibre
proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura
asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a
embalagem deve permitir a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de identificação, lote,
data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725100 Fio cirúrgico sintético de poliglactina, corado, espessura 2-0 com aproximadamente 70cm de
comprimento, agulha 3/8 círculo, ponta redonda, medindo 3.0cm aproximadamente, agulha com calibre
proporcional ao fio,  estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura
asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a
embalagem deve permitir a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de identificação, lote,
data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725101 Fio cirúrgico sintético de poliglactina, corado, espessura 3-0 com aproximadamente 70cm de
comprimento,agulha 1/2 circulo,ponta redonda, medindo 2.5cm, agulha com calibre proporcional ao fio,
estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não
permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes,a embalagem deve permitir
a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725102 Fio cirúrgico sintético de poliglactina/ácido poliglicólico, corado, espessura 3-0, com aproximadamente
70cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta triangular, medindo 2,0 cm aprox., agulha com calibre
proporcional ao fio,  estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura
asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a
embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote,
data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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009725103 Fio cirúrgico sintético de poliglactina, corado, espessura 4-0 com aproximadamente 70cm de

comprimento, agulha 1/2 circulo, ponta redonda, medindo 2.0cm aprox., agulha com calibre proporcional
ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que
não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve
permitir a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de
esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a
integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725105 Fio cirúrgico sintético de poliglactina, incolor, espessura 4-0 com aproximadamente 70 cm de
comprimento , agulha 3/8 circulo, ponta triangular, medindo 2.0cm aproximadamente, agulha com calibre
proporcional ao fio,  estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura
asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a
embalagem deve permitir a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de identificação, lote,
data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725107 Fio cirúrgico sintético de poliglactina/ácido poliglicólico, incolor, de rápida absorção, espessura 4-0, com
aproximadamente 70cm de comprimento , agulha 1/2 de círculo ponta redonda, medindo 2.0cm aprox.,
agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache
com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra
acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de
identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados
em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725108 Fio cirúrgico sintético de poliglactina/ácido poliglicólico, corado, espessura 5-0, com aproximadamente
70cm de comprimento , agulha 1/2 círculo, ponta redonda, medindo  1.5cm, agulha com calibre
proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura
asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a
embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote,
data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

Sem requisição desde 06/2009.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009725109 Fio cirúrgico sintético de poliglactina/ácido poliglicólico, incolor, espessura 5-0, com aproximadamente 45
cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta triangular, medindo 1.5cm aprox., agulha com calibre
proporcional ao fio,  estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura
asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a
embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote,
data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725111 Fio cirúrgico sintético de poliglactina, corado, espessura 5-0,com aproximadamente 45cm de
comprimento, 2 agulhas 1/4 de circulo, ponta espatulada, medindo 8.7mm aproximadamente, agulha com
calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com
abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra
acidentes,a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de
identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados
em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725112 Fio cirúrgico sintético de poliglactina/ácido poliglicólico, incolor, espessura 6-0, com aproximadamente
45cm de comprimento, 2 agulhas 3/8 círculo, ponta triangular medindo 1.1cm aprox., agulha com calibre

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura
asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a
embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote,
data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

***Sem requisição desde 2012***
009725113 Fio cirúrgico sintético de poliglactina/ácido poliglicólico, rápida absorção, incolor, espessura 6-0, com

aproximadamente 45cm de comprimento, agulha 3/8 círculo, ponta triangular, medindo 1.1cm aprox.,
agulha com calibre proporcional ao fio,  estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache
com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra
acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de
identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados
em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725114 Fio cirúrgico sintético de poliglactina,corado  rápida absorção,  espessura 6-0, com aproximadamente
70cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 1.5cm aprox., agulha com calibre
proporcional ao fio,  estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura
asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a
embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote,
data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009725115 Fio cirúrgico sintético de poliglactina/ácido poliglicólico, corado, espessura 6-0, com aproximadamente
45cm de comprimento, agulha 1/2 círculo, ponta triangular, medindo 1.5cm aprox. agulha com calibre
proporcional ao fio,   estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura
asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a
embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote,
data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725116 Fio cirúrgico oftálmico, sintético de poliglactina, corado, espessura 6-0, com aproximadamente  45 cm de
comprimento, 2 agulhas 1/4 de círculo, espatulada, medindo 8,7mm aproximadamente, agulha com
calibre proporcional ao fio,   estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com
abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra
acidentes, a embalagem. Deve permitir a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de
identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados
em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725118 Fio cirúrgico sintético de poliglactina/ácido poliglicólico, corado, espessura 8-0, com aproximadamente
20cm de comprimento, 2 agulhas 3/8 de círculo, espatulada, medindo 6,5mm aproximadamente, agulha
com calibre proporcional ao fio,   estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com
abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra
acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de
identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

009725119 Fio cirúrgico poliglecaprone  monofilamentar absorvível sintético espessura 4-0, com aproximadamente
70cm de comprimento agulha 1/2 círculo, ponta redonda medindo, 1,5 a 1,7cm, agulha com calibre
proporcional ao fio,  absorção total entre 90 a 120 dias, estéril, descartável, embalada individualmente em
forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e
prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na
embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro
MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725120 Fio cirúrgico de poliglecaprone monofilamentar absorvível sintético , espessura 5-0, com
aproximadamente 70 cm de comprimento, agulha ½ circulo, ponta redonda, medindo 1,5 a 1,7cm,
absorção total entre 90 a 120 dias, agulha com calibre proporcional ao fio,  estéril, descartável, embalada
individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a
esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme
legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725121 Fita cardíaca medindo 0.03 X 0.35 X 80 X 80cm, estéril, descartável, embalada individualmente em forma
de sache com abertura asséptica, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de
esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a
integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725122 Tela inorgânica de polipropileno tamanho médio, 15x15 cm, aceitável variação de 2 cm, com trama que
possibilite a formação  da rede de fibrina, devem ser flexíveis e permitir que sejam esticadas em ambas
as direções e não desfiar submetidas a corte em qualquer direção, estéril, apresentando   na embalagem
dados de identificação, lote, data de esterilização e método de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro ms, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. 0702050563

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725123 Tela inorgânica de polipropileno, tamanho pequeno, 7x15 cm, aceitável variação de 2 cm, com trama que
possibilite a formação da rede de fibrina devem ser flexíveis e permitir  que sejam esticadas em ambas as
direções e não desfiar submetidas a corte em qualquer direção, estéril, apresentando na embalagem
dados de identificação, lote, data de esterilização e método de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro no ms, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.
0702050571

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725124 Tela mista: composta por parte absorvível e parte inorgânica, com trama que possibilite a formação da
rede de fibrina, que não desfie ao ser cortada e/ou para fixação, medindo 15x15cm, estéril, descartável,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725127 Lâmina de enxerto em aço carbono, medindo 15cm (6 polegadas), com uma extremidades cortante,
compatível com a faca da marca Richter, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de
identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados
em recipiente que garanta a integridade do produto.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725128 Clip para ligadura em titânio com ranhuras internas que permitam a vascularização da extremidade do
vaso, fechamento de distal para proximal, tamanho pequeno, capacidade de aprisionamento entre 0,5 a
3,0mm em cartucho com seis clips. Estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de
identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS acondicionados
em recipiente que garanta a integridade do produto. Obs: A empresa deverá entregar o número de
aplicadores em cedência para as unidades solicitantes da ses compatível com o clip.

cartucho 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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009725129 Clip para ligadura em titânio com ranhuras internas que permitam a vascularização da extremidade do

vaso, fechamento de distal para proximal, tamanho médio, capacidade de aprisionamento entre 3,1mm a
5,0mm em cartucho com seis clips. Estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de
identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS acondicionados
em recipiente que garanta a integridade do produto. Obs: a empresa deverá entregar o número de
aplicadores em cedência para as unidades solicitantes da SES compatível com o clip.

cartucho 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725130 Clip para ligadura em titânio com ranhuras internas que permitam a vascularização da extremidade do
vaso, fechamento de distal para proximal, tamanho grande, capacidade de aprisionamento entre 5,1mm a
10,0mm em cartucho com seis clips. Estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de
identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados
em recipiente que garanta a integridade do produto. Obs.: a empresa deverá entregar o número de
aplicadores em cedência para as unidades solicitantes da SES compatível com o clip. 

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725132 Cera para osso, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de
esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a
integridade do produto.

BASTONET
E

62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725133 Tela inorgânica de polipropileno tamanho grande, 30x30 cm, aceitável variação de 4 cm, com trama que
possibilite a formação da rede de fibrina devem ser flexíveis e permitir que sejam esticadas em ambas as
direções e não desfiar submetidas a corte em qualquer direção, estéril, apresentando na embalagem
dados de identificação, lote, data de esterilização, e método de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro ms, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. 0702050555

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725134 Fio cirúrgico de polipropileno, monofilamentar,  cor azul, espessura 3-0, com aproximadamente75 cm de
comprimento, agulha 3/8 círculo, ponta redonda, medindo 3.0cm, agulha com calibre proporcional ao fio,
estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não
permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir
a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725137 Fio cirúrgico Poliéster trançado c/ cobertura de polibutilato cor verde 2-0 com aproximadamente 20cm de
compr., c/ agulha SKI 2,6cm, 1,6 círculo cilíndrica corpo quadrado (laparoscopia); estéril, descartável,
embalada individualmente em forma de sache, agulha com calibre proporcional ao fio,   com abertura
asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a
embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote,
data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

Sem requisição desde 10/2005.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009725138 Fio cirúrgico Poliéster trançado c/ cobertura de polibutilato cor verde 3-0 com aproximadamente 20cm de
compr., c/ agulha SKI 2,6cm, 1,6 círculo cilíndrica corpo quadrado (laparoscopia); agulha com calibre
proporcional ao fio,   estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura
asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a
embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote,
data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

Sem requisição desde 10/2005.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009725139 Fio cirúrgico Poliéster trançado com cobertura de polibutilato cor verde 2-0 com aproximadamente 20cm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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de comprimento, com agulha SKI 1,7cm, 1,6 círculo cilíndrica corpo quadrado (laparoscopia), agulha com
calibre proporcional ao fio,  estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com
abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra
acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de
identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade. Apresentar registro no MS.
Acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

cirurgia (66)

009725140 Fio cirúrgico Poliéster trançado c/ cobertura de polibutilato, cor verde 3-0 com aproximadamente 20cm  de
compr., c/ agulha SKI 1,7cm, 1,6 círculo cilíndrica corpo quadrado (laparoscopia); agulha com calibre
proporcional ao fio,  estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache,   com abertura
asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a
embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote,
data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725141 Fio cirúrgico catgut  cromado, espessura 0, com aproximadamente 70 a 75cm de comprimento, agulha
1/2 círculo, ponta redonda, medindo 2,5 cm, agulha com calibre proporcional ao fio,  estéril, descartável,
embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração
garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do
fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência,
validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.
Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725142 Fio cirúrgico catgut  simples, espessura 0, com aproximadamente 150 cm de comprimento, sem agulha,
estéril,descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não
permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir
a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725144 Fio cirúrgico de poliéster trançado, espessura 2, com aproximadamente 75 cm de comprimento, com
agulha ½ circulo, ponta redonda, medindo 4 cm, agulha com calibre proporcional ao fio,   estéril,
descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a
perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a
retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade. Apresentar registro no MS. Acondicionados em recipiente que garanta a
integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725145 Fio cirúrgico poliglecaprone, monofilamentar absorvível sintético espessura 1, com aproximadamente
70cm de comprimento agulha 1/2 círculo, ponta redonda medindo, 3,5 a 3,7cm, absorção total entre 90 a
120 dias, agulha com calibre proporcional ao fio,  estéril, descartável, embalada individualmente em forma
de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo
contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados
de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS,
acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725146 Fio cirúrgico de polipropileno, monofilamentar,  espessura 8-0, com aproximadamente 45 cm de
comprimento, 2 agulhas 3/8 de círculo, ponta redonda, medindo 0,65 cm, agulha com calibre proporcional
ao fio,   estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que
não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve
permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de
esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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integridade do produto. Conforme legislação vigente.

009725147 Fio cirúrgico de poliglecaprone, monofilamentar, absorvível sintético espessura 3-0, com
aproximadamente  70cm de comprimento, agulha 3/8 circulo ponta triangular,medindo de 1,5 a 1,95cm,
absorção total entre 90 a 120 dias , agulha com calibre proporcional ao fio,   estéril, descartável,
embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração
garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes,a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme
legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725148 Fio cirúrgico poliglecaprone, monofilamentar,  absorvível sintético, espessura 4-0, com aproximadamente
45 a 70 cm de comprimento, agulha ½ círculo, ponta triangular, medindo 1,5cm a 1,7cm, absorção total
entre 90 a 120 dias, agulha com calibre proporcional ao fio,   estéril, descartável, embalada
individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a
esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade.
Apresentar registro no MS. Acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme
legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725149 Fio cirúrgico poliglecaprone,  monofilamentar, absorvível, sintético, incolor espessura 5-0,com
aproximadamente 45cm de comprimento, agulha 3/8 circulo, ponta triangular, medindo 1,5cm a 1,7cm,
absorção total entre 90 a 120 dias, agulha com calibre proporcional ao fio,  estéril, descartável, embalada
individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a
esterilização e prevenindo contra acidentes,a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme
legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725150 Fio cirúrgico  poliglactina, sintético, corado,  para cirurgias oftálmicas espessura 7-0, com
aproximadamente 45cm de comprimento, 2 agulhas 3/8 de círculo, ponta espatulada, com bordas laterais
cortantes, medindo 0,65 cm aproximadamente, agulha com calibre proporcional ao fio,   estéril,
descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a
perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a
retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade. Apresentar registro MS. Acondicionados em recipiente que garanta a integridade
do produto. Conforme legislação vigente.
 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725151 Tela inorgânica de polipropileno, com trama que possibilite a formação da rede de fibrina, que não desfie
ao ser cortada  e/ou para fixação, tamanho 10 x 10cm2 estéril, descartável, apresentando na embalagem
dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS,
acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.0702050571.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725153 Botão para crânio.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009725154 Cimento ortopédico (dose 40 gramas), estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de
identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados
em recipiente que garanta a integridade do produto. SUS 0702031380.

***Utilizar código 9822285 - Unidade peça ***

DOSE 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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009725155 patch orgânico ( por cm2 ) até 400 cm2, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de

identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados
em recipiente que garanta a integridade do produto

Sem movimentação no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009725157 Patch orgânico (por cm2) pericárdio bovino

Sem movimentação desde 03/2013.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009725158 fio cirúrgico liso de KIRSCHNER 0,5. Apresentar registro no MS,lote e validade.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009725159 Fio cirúrgico liso de Kirschner 1,0.Apresentar registro no MS,lote e validade. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725160 Fio cirúrgico liso de Kirschner 1,2.Apresentar registro no MS,lote e validade. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725161 Fio cirúrgico liso de Kirschner 1,5.Apresentar registro no MS,lote e validade. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725162 Fio cirúrgico liso de Kirschner 1,8. Apresentar registro no MS,lote e validade. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725163 Fio cirúrgico liso de Kirschner 2,0.Apresentar registro no MS,lote e validade. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725164 Fio cirúrgico liso de Steinmann, 2,5.Apresentar registro no MS,lote e validade. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725165 Fio cirúrgico liso de Steinmann, 3,0.Apresentar registro no MS,lote e validade. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725166 Fio cirúrgico liso de Steinmann, 3,5.Apresentar registro no MS,lote e validade. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725168 fio cirúrgico rosqueado de KIRSCHNER 1,0. Apresentar registro no MS,lote e validade. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725170 Fio cirúrgico rosqueado de Kirschner 1,5. Apresentar registro no Ms, lote e validade. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725171 Fio cirúrgico rosqueado de Kirschner 2,0. Apresentar registro no Ms, lote e validade. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725175 fio cirúrgico rosqueado de STEINMANN 2,5.  Apresentar registro no Ms, lote e validade. SUS 0702030333 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725176 fio cirúrgico rosqueado de STEINMANN 3,0. Apresentar registro no Ms, lote e validade. SUS 0702030333 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725177 Fio cirúrgico rosqueado de STEINMANN 3,5. Apresentar registro no Ms, lote e validade. SUS
0702030333.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725178 clip de titânio, para video cirurgia, estéril, compatível com clipador STORZ de 10 mm, estéril, descartável,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto

Sem movimentaçã desde 04/2007.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009725179 Fio cirúrgico poliglactina/ácido poliglicólico,  sintético, incolor, espessura 3-0, com aproximadamente 70cm
de comprimento, agulha 3/8 de círculo, ponta triangular, medindo 2,0cm aproximadamente, agulha com

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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calibre proporcional ao fio estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com
abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra
acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de
identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade. Apresentar registro no MS.
Acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

009725180 Fio cirúrgico de  poliglactina/ácido poliglicólico, sintético,  corado, espessura 3-0, com aproximadamente
70cm de comprimento, agulha 5/8 de círculo, ponta cilíndrica, medindo 3,7cm aproximadamente, agulha
com calibre proporcional ao fio estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com
abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra
acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de
identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade. Apresentar registro no MS.
Acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725183  FOLHA DE SILICONE, FLEXÍVEL, TRANSLÚCIDA, REFORCADA PARA CONFECÇÃO DE PAREDE
ABDOMINAL EM PACOTES PEDIÁTRICOS NAS MEDIDAS: 50 X 0,50 X 200  (D).

Sem requisição desde 05/2007.

FOLHA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009725184 Folha de silicone, flexível, translúcida, reforçada para confecção de parede abdominal em pacotes
pediátricos nas medidas: 20X20X0,50.

***bloqueado por dificuldades em adquirir, descontinuado, aguardando revisão de descritivo***

FOLHA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009725189 Fio cirúrgico poliglecaprone, monofilamentar absorvível sintético espessura 4-0 com aproximadamente
70cm de comprimento. Agulha 2,5cm, 1/2 circulo, cilíndrica, absorção total entre 90 a 120 dias, agulha
com calibre proporcional ao fio estéril,  estéril, agulha com calibre proporcional ao fio estéril,  descartável,
embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração
garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do
fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência,
validade. Apresentar registro no MS. Acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.
Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725190 Kit obstétrico com fio cirúrgico de poliglactina/ácido poliglicólico, de rápida absorção, espessura 0, com 3
fios x 70cm de comprimento, 3 agulhas: sendo 1agulha 3/8, ponta triangular, medindo 3 cm e 2 agulhas
1/2 círculo, ponta redonda e medindo 4 e 5 cm, respectivamente, agulha com calibre proporcional ao fio
estéril, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que
não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve
permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de
esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a
integridade do produto. Conforme legislação vigente.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725191 Fio cirúrgico  de polidioxanona, sintético, espessura 1, com aproximadamente 120cm de comprimento,
com agulha 1/2 círculo, ponta redonda, medindo 6,5cm aproximadamente, violeta, absorção 180 a 210
dias, agulha com calibre proporcional ao fio estéril,  descartável embalada individualmente em forma de
sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo
contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados
de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS,
acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725194 Kit para cirurgia de válvula mitral e aórtica, fio em poliéster traçado, impregnado com polibutilato, com
almofada de teflon, espessura 2-0, com 75cm de comprimento, 2 agulhas 1/2 circulo, ponta redonda,
medindo 2,0cm, sendo uma com 7X75cm (branco) e outra com 8X75cm (verde), agulha com calibre

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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proporcional ao fio,  estéril,  descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura
asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a
embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote,
data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

009725195 Fios cirúrgicos de aço maleável grosso para cerclagem. 0702050199
 Apresentar registro no Ms, lote e validade.

METRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725196 Fio de aço para cerclagem para uso em cirurgia ortopédica nº 0,8. Apresentar registro no Ms, lote e
validade.

METRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725197 Fio de aço para cerclagem para uso em cirurgia ortopédica nº 1,0. Apresentar registro no Ms, lote e
validade.

METRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725198 Fio de aço para cerclagem para uso em cirurgia ortopédica nº 1,5. Apresentar registro no Ms, lote e
validade.

METRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725199 Fio de aço para cerclagem para uso em cirurgia ortopédica nº 2,0

Sem requisição desde 07/2008.

METRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009725200 BARRA DE ERICH, TAMANHO 15 cm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009725201 Tela cirúrgica reparadora e separadora de tecidos para reforço abdominal, composta de duas ou três
camadas, parte absorvível e parte não absorvível, que permita a integração celular no lado parietal e filme
absorvível, que evita a formação de aderências na cavidade abdominal no lado visceral, medindo mais ou
menos 2cm para mais ou para menos 30.5x30.5 cm aceitável variação de 2 cm, estéril, descartável,
apresentando na embalagem dados de identificação, contendo data de fabricação e validade de
esterilização, lote, método de esterilização, procedência, validade, apresentar registro ms, acondicionados
em recipiente que garanta a integridade do produto.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725202 Fio cirúrgico de poliéster trançado, espessura 0, com  aproximadamente 75cm de comprimento, agulha
1/2 de círculo, ponta redonda, cilíndrica, medindo 3,5cm, robusta, ), agulha com calibre proporcional ao fio
estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não
permita a perfuração, garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes. A embalagem deve
permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de
esterilização, procedência, validade e apresentar registro no MS. Acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725203 Fio cirúrgico polipropileno, monofilamentar,  cor azul, espessura 7-0, com aproximadamente 60cm de
comprimento, 2 agulhas 1/2 circulo cilíndrica, corpo quadrado, medindo 8mm, estéril, descartável,
embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração
garantindo e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir retirada fácil do fio, apresentando
na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar
registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação
vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725204 Fio cirúrgico de polipropileno, monofilamentar, cor azul, espessura 6-0, com 75cm de comprimento, 2
agulhas circulo cilíndrica, corpo quadrado, medindo 8mm, estéril, descartável, embalada individualmente
em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo e prevenindo contra
acidentes, a embalagem deve permitir retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de
identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro ms, acondicionados
em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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Sem requisição desde 12/2009.

009725205 Fio cirúrgico poliglecaprone,  monofilamentar, absorvível, sintético, incolor espessura 3-0,com
aproximadamente 45cm de comprimento, agulha 3/8 circulo, ponta triangular, medindo 1,9cm a 2,0cm,
absorção total entre 90 a 120 dias, agulha com calibre proporcional ao fio,  estéril, descartável, embalada
individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a
esterilização e prevenindo contra acidentes,a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme
legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725206 Fio cirúrgico poliglecaprone,  monofilamentar, absorvível, sintético, incolor espessura 4-0,com
aproximadamente 45cm de comprimento, agulha 3/8 circulo, ponta triangular, medindo 1,9cm a 2,0cm,
absorção total entre 90 a 120 dias, agulha com calibre proporcional ao fio,  estéril, descartável, embalada
individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a
esterilização e prevenindo contra acidentes,a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme
legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725207 Fio cirúrgico poliglecaprone,  monofilamentar, absorvível, sintético, incolor espessura 5-0,com
aproximadamente 45cm de comprimento, agulha 3/8 circulo, ponta triangular, medindo 1,9cm a 2,0cm,
absorção total entre 90 a 120 dias, agulha com calibre proporcional ao fio,  estéril, descartável, embalada
individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a
esterilização e prevenindo contra acidentes,a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme
legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725208 Fio cirúrgico polidioxanona, sintético espessura 1,com   aproximadamente 70 cm de comprimento, agulha
1/2 circulo, ponta redonda, medindo aprox. 2, agulha com calibre proporcional ao fio,  estéril, descartável,
embalada individualmente em forma de sache com abertura asséptica, que não permita a perfuração
garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes,a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme
legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725209 Fio cirúrgico de poliéster trancado, impregnado com polibutilato ou silicone , espessura 1, com
aproximadamente 75cm de comprimento, com agulha 1/2 circulo, ponta triangular, medindo 3,6cm,
agulha com calibre proporcional ao fio,estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache
com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra
acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de
identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados
em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

Sem requisição desde 06/2008.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009725210 Fio cirúrgico de poliéster trancado, impregnado com polibutilato ou silicone , espessura 5, com
aproximadamente 75cm de comprimento, com agulha 1/2 circulo, ponta triangular, medindo 3,6cm,
agulha com calibre proporcional ao fio,estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache
com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra
acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados
em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

Sem requisição desde 06/2008.
009725211 Cartucho com clips tamanho pequeno, compatível com aplicador edlo, modelo 141497, estéril,  com

abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra
acidentes, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência,
validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.

Sem requisição desde 06/2010.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009725212 Cartucho com clips tamanho pequeno/medio, compativel com o aplicador edlo, modelo 141524.

Sem requisição desde 06/2010.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009725213 Tela em polipropileno, monofilamentar macroporosa, macia, não absorvível, para correção de distopias
pelvicas, tamanho 100x150mm, estéril, papel grau cirurgico, embalagem unitária, com abertura asséptica,
contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no
MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725214 Tela em polipropileno, monofilamentar macroporosa, macia, não absorvível, para correção de distopias
pelvicas, tamanho 250x250mm, estéril, papel grau cirúrgico, embalagem unitária, com abertura asséptica,
contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no
MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009725215 Fio cirúrgico sintético de poliglecaprone, sintético, espessura 5-0 com aproximadamente 45 cm de
comprimento agulha 3/8 de circulo,  ponta triangular medindo 1,5 a 1,7 cm, agulha com calibre
proporcional ao fio, , absorção em 90 a 120 dias estéril, descartável, embalada individualmente em forma
de sachê com abertura asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo
contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de
identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados
em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725216 Fio cirúrgico de polipropileno 10-0  com duas agulhas, ponta cortante para uso em cirurgias
oftalmológicas, não absorvíveis,  agulha com calibre proporcional ao fio, , absorção em 90 a 120 dias
estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê com abertura asséptica, que não
permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir
a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto. Conforme legislação vigente.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009725217 Tela cirúrgica reparadora e separadora de tecidos para reforço abdominal, composta de duas ou três
camadas, parte absorvível, e parte não absorvível que permita a integração celular no lado parietal e filme
absorvível, que evita a formação de aderência na cavidade abdominal no lado visceral, estéril,
descartável, medindo 5x10 cm, aceitável variação de 2 cm, estéril, apresentando na embalagem dados de
identificação, lote, data de esterilização, método de esterilização, procedência, validade, apresentar
registro ms, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725218 Tela cirúrgica reparadora e separadora de tecidos para reforço abdominal, composta de duas ou três
camadas, parte absorvível e parte não absorvível, que permita a integração celular no lado parietal e filme
absorvível, que evita a formação de aderência na cavidade abdominal no lado visceral, medindo mais ou

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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menos 2cm para mais ou para menos 10x15cm,aceitável variação de 2 cm, estéril, descartável,
apresentando na embalagem dados de identificação, contendo data de fabricação e validade de
esterilização, lote, método de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS,
acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.

009725219 Tela cirúrgica reparadora e separadora de tecidos para reforço abdominal, composta de duas ou três
camadas, parte absorvível e parte não absorvível, que permita a integração celular no lado parietal e filme
absorvível, que evita a formação de aderências na cavidade abdominal no lado visceral, medindo mais ou
menos 2cm para mais ou para menos 15x15cm estéril, descartável, apresentando na embalagem dados
de identificação, contendo data de fabricação e validade de esterilização, lote, método de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725220 Tela cirúrgica reparadora e separadora de tecidos para reforço abdominal, composta de duas ou três
camadas, parte absorvível e parte não absorvível, que permita a integração celular no lado parietal e filme
absorvível, que evita a formação de aderências na cavidade abdominal no lado visceral, medindo mais ou
menos 2cm para mais ou para menos 15x20cm,aceitável variação de 2 cm, estéril, descartável,
apresentando na embalagem dados de identificação, contendo data de fabricação e validade de
esterilização, lote, método de esterilização, procedência, validade, apresentar registro ms, acondicionados
em recipiente que garanta a integridade do produto.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725221 Clips de ligaduras vascular, tamanho 10 mm, em polímero com ranhuras internas que permita à
microvascularização do vaso, com sistema de travamento hermético capacidade de aprisionamento
vascular de uso único, estéril, atóxico, inabsorvível, finalidade  para a ligadura de vasos, acondicionados
em embalagens individuais em cartuchos com 6 unidades íntegras, estéreis, selagem com 7mm no
mínimo, resistentes que garantam a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados
de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde.

cartucho 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725222 Clips de ligaduras vascular, tamanho 13 mm, em polímero com ranhuras internas que permita à
microvascularização do vaso, com sistema de travamento hermético capacidade de aprisionamento
vascular de uso único, estéril, atóxico, inabsorvível, finalidade para a ligadura de vasos, acondicionados
em embalagens individuais em cartuchos com 6 unidades íntegras, estéreis, selagem com 7mm no
mínimo, resistentes que garantam a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados
de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde.

cartucho 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725223 Clips de ligaduras vascular, tamanho 16 mm, em polímero com ranhuras internas que permita à
microvascularização do vaso, com sistema de travamento hermético capacidade de aprisionamento
vascular de uso único, estéril, atóxico, inabsorvível, finalidade para a ligadura de vasos, acondicionados
em embalagens individuais em cartuchos com 6 unidades íntegras, estéreis, selagem com 7mm no
mínimo, resistentes que garantam a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados
de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde.

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725224 Grampeador linear articulado não cortante 55 mm a 60 mm, com grampos de titânio de 3,5mm de altura e
espessura 1,5mm, para tecidos normais duas fileiras. Registro no MS, embalagem estéril contendo lote,
método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050270

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725225 Grampeador articulado não cortante 55mm a 60mm, com  grampos de titânio de 4,8mm de altura para
tecidos espesso de  2,0mm com duas fileiras. Registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método
de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050270

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725226 Grampeador linear 55mm a 60mm cortante com grampos de titânio com altura de 2,5mm, possui lamina PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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na carga ou no grampeador, para tecido vascular 1,0mm registro no MS, embalagem estéril contendo lote
método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050288

cirurgia (66)

009725227 Carga para grampeador linear cortante 55mm a 60mm com grampo de titânio de aproximadamente 4,5 a
4,8 mm possui lamina na  carga ou no grampeador para tecido espesso 2,0 mm, registro no MS,
embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação esterilização, SUS
0702050040

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725228 Grampeador linear 55mm a 60mm cortante com grampos de titânio com altura de aproximadamente
3,8mm a 3,85mm,possui lamina na carga ou no grampeador, para tecido normal 1,5mm,registro no MS,
embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.SUS
0702050288

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725229 Grampeador linear 55mm a 60mm cortante com grampos de titânio com altura de aproximadamente 4,5 a
4,8 mm possui lamina na carga ou no grampeador, para tecido espesso 2,0mm. Registro no MS,
embalagem estéril, contendo lote, método de esterilização data de fabricação e esterilização SUS
0702050288

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725230 Carga para grampeador linear cortante 55mm a 60mm com grampos de titânio com altura de 2,5 mm
possui lamina na carga ou no grampeador para tecido vascular 1,00 mm registro no MS, embalagem
estéril contendo lote, método de esterilização,data de fabricação e esterilização. SUS 0702050040.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725231 Carga para grampeador linear cortante 55mm a 60mm com grampos de titânio de aproximadamente
3,8mm a 3,85mm, possui lamina na carga ou no grampeador para tecidos normal 1,5mm. Registro no
MS. Embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização, SUS
0702050040

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725232 Grampeador linear 75mm a 80mm cortante com grampos de titânio com altura de aproximadamente 3,8
mm a 3,85 mm, possui lamina na carga ou no grampeador, para tecido normal 1,5mm registro no MS,
embalagem estéril contendo lote, método de esterilização  data de fabricação e esterilização. SUS
0702050288

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725233 Grampeador linear 75mm a 80mm cortante com grampos de titânio com altura de aproximadamente 4,5 a
4,8 mm possui lamina na carga ou no grampeador, para tecido espesso 2,0 mm, registro no MS,
embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilizaçã SUS
0702050288

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725234 Carga para grampeador linear cortante 75mm a 80mm com grampos de titânio de aproximadamente 3,8
mm a 3,85mm, possui lamina  na carga ou grampeador para tecidos normal 1,5mm registro no MS.
Embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização SUS
0702050040

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725235 Carga para grampeador linear cortante 75mm a 80mm com grampos de titânio 4,8mm possui lâmina na
carga ou no grampeador para tecidos espesso 2,0mm. Registro no MS, embalagem estéril contendo lote,
método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050040

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725236 Grampeador curvo cortante com carga de comprimento 40mm  com grampos de titânio, para tecido
espesso 2,0mm. Registro no MS, Embalagem estéril contendo lote, método de esterilização data de
fabricação e esterilização. SUS 0702050288

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725237 Grampeador linear não articulado e não cortante com carga de comprimento 30mm com grampos de
titânio, para tecido vascular 1,0mm. Registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de
esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050270

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725238 Grampeador linear não articulado e não cortante com carga de comprimento 30mm com grampos de
titânio, para tecido  normal espessura 1,5mm. registro no MS, embalagem estéril  contendo lote, método
de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050270

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725239 Grampeador linear não articulado e não cortante com carga de comprimento 30mm com grampos de PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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titânio, para tecido espesso 2,0mm. Registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de
esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050270

cirurgia (66)

009725240 Carga para grampeador linear não articulado e não   cortante com carga de comprimento 30mm com
grampos de titânio,   para tecido vascular espessura 1,0mm. Registro no MS,   embalagem estéril
contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050032

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725241 Carga para grampeador linear não articulado e não   cortante com carga de comprimento 30mm com
grampos de titânio,   para tecido normal espessura 1,5mm. Registro no MS, embalagem estéril contendo
lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050032

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725242 Carga para grampeador linear não articulado e não   cortante com carga de comprimento 30mm com
grampos de titânio,   para tecido espeso 2,0mm. Registro no MS, embalagem estéril contendo lote,
método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050032

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725243 Grampeador linear não articulado e não cortante com carga de comprimento 60mm com grampos de
titânio, para tecido  normal espessura 1,5mm. Registro no MS, embalagem estéril  contendo lote, método
de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050270

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725244 Grampeador linear não articulado e não cortante com carga de comprimento 60mm com grampos de
titânio, para tecido espesso 2,0mm. registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de
esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050270

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725245 Carga para grampeador linear não articulado e não   cortante com carga de comprimento 60mm com
grampos de titânio,   para tecido normal espessura 1,5mm. Registro no MS, embalagem estéril contendo
lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.  SUS 0702050032

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725246 Carga para grampeador linear não articulado e não  cortante com carga de comprimento 60mm com
grampos de titânio,   para tecido espesso 2,0mm. Registro no MS, embalagem estéril contendo lote,
método de esterilização, data de fabricação  e esterilização. SUS 0702050032 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725247 Grampeador linear não articulado e não cortante com carga de comprimento 90mm com grampos de
titânio, para tecido  normal espessura 1,5mm. Registro no MS, embalagem estéril  contendo lote, método
de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050270

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725248 Grampeador linear não articulado e não cortante com carga de comprimento 90mm com grampos de
titânio, para tecido espesso 2,0mm. Registro no MS, embalagem estéril contento lote, método de
esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050270

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725249 Carga para grampeador linear não articulado e não   cortante com carga de comprimento 90mm com
grampos de titânio,   para tecido normal espessura 1,5mm. Registro no MS, embalagem estéril contendo
lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050032

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725250 Carga para grampeador linear não articulado e não   cortante com carga de comprimento 90mm com
grampos de titânio,   para tecido espesso 2,0mm. Registro no MS, embalagem estéril contendo lote,
método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050032

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725251 Grampeador circular intraluminal que aplica duas linhas circulares de grampos de titânio de
aproximadamente 4,8 mm a 5,5mm de altura (número 21) registro no MS. Embalagem estéril contendo
lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização, SUS 0702050261

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725252 Grampeador circular intraluminal que aplica duas linhas circulares de grampos de titânio de
aproximadamente 4,8 mm a 5,5 mm de altura (numero 25)  registro no MS. Embalagem estéril contendo
lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050261.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725253 Grampeador circular intraluminal que aplica duas linhas circulares de grampos de titânio de
aproximadamente 4,8 a 5,5mm de altura (do número 28 a 29mm). Registro no MS, embalagem estéril
contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050261

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725254 Grampeador circular intraluminal que aplica duas linhas circulares de grampos de titânio de
aproximadamente 4,8 mm a 5,5 mm de altura (do número 31 a 33 mm ). Registro no MS. Embalagem

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702050261.

009725255 Grampeador endoscópio cirúrgico linear cortante articulado , comprimento 35mm. registro no MS,
embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.

Sem requisição desde 02/2012.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009725256 Carga para grampeador endoscópio linear cortante articulado, comprimento 35mm, grampos para tecido
vascular de  espessura 1,0mm. Registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de
esterilização, data de fabricação e esterilização.

Sem requisição desde 02/2012.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009725257 Carga para grampeador endoscópio linear cortante articulado, comprimento 35mm, para tecido espesso
2,0mm. Registro no MS, registro no MS, embalagem estéril Contendo lote, método  de esterilização, data
de fabricação e esterilização.

Sem requisição desde 02/2012.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009725259 Grampeador endoscópio cirúrgico linear cortante  articulado, comprimento 45mm. registro no MS.
Embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.

Sem requisição desde 02/2012.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009725260 Carga para grampeador endoscópio linear cortante articulado, comprimento 45mm, grampos para tecido
vascular de  espessura 1,0mm. Registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de
esterilização, data de fabricação e esterilização.

Sem requisição desde 02/2012.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009725261 Carga para grampeador endoscópio linear cortante articulado, comprimento 45mm, para tecido normal de
espessura 1,5mm. Registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de
fabricação e esterilização.

Sem requisição desde 02/2012.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009725262 Carga para grampeador endoscópio linear cortante articulado, comprimento 45mm, para tecido espesso
de espessura 2,0mm. Registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de
fabricação e esterilização.

Sem requisição desde 02/2012.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009725263 Grampeador endoscópio cirúrgico linear cortante, comprimento 60mm. Registro no ms, embalagem estéril
contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. 0702050288

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725264 Carga para grampeador endoscópio linear cortante, comprimento 60mm, grampos para tecido vascular de
espessura 1,0mm. registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de
fabricação e esterilização.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725265 Carga para endoscópio linear cortante, comprimento 60mm, para tecido normal de espessura 1,5mm.
Registro no MS, embalagem estéril contento lote, método de esterilização, data  de fabricação e
esterilização.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725266 Carga para grampeador endoscópio linear cortante, comprimento 60mm, para tecido normal/espessa de
espessura 2,0mm. Registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de
fabricação e esterilização.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725267 Tela de polipropileno 3 em 1 (constituída de três partes) para repação anterior e posterior de hérnia da PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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região inguinal com trama que possibilite a formação da rede de fibrina, devem ser flexíveis e permitir que
sejam esticadas em ambas as direções e não defiar submetidas a corte em qualquer direção estéril,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, e método de
esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a
integridade do produto.

cirurgia (66)

009725272 Fio cirúrgico de naylon, monofilamentar, de poliamida,   cor preta, espessura 2-0, com  aproximadamente
45cm de comprimento, agulha 1/2 de círculo,  ponta triangular,medindo 2.0cm, agulha com calibre
proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura
asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a
embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote,
data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725273 Fio cirúrgico de naylon, monofilamentar, de poliamida,   cor preta, espessura 2-0, com  aproximadamente
45cm de comprimento, agulha 1/2 de círculo,   ponta triangular,medindo 3.0cm, agulha com calibre
proporcional ao fio, estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sache com abertura
asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a
embalagem deve permitir a retirada fácil do fio, apresentando na embalagem dados de identificação, lote,
data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009725284 FIO CIRURGICO SINTÉTICO DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO,CORADO,ESPESSURA 1, COM 70 CM DE
COMPRIMENTO APROX.AGULHA 1/2 CIRCULO PONTA REDONDA,MEDINDO 3,5 CM
APROX.,ESTÉRIL,DESCARTAVEL, EM BALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM
ABERTURA ASSÉPTICA, QUE NÃO PERMITA A PERFURAÇÃO GARANTINDO A ESTERELIZAÇÃO E
PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DO FIO,
APRESENTANDO NA EMBALAGEM DADOS  DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE
ESTERELIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, APRESENTAR REGISTRO MS, ACONDICIONADOS
EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.

Sem movimentaçao no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009733002 Papel para eletrocardiograma, termosenssivel, com medidas de 63 x 20x 50, compatível, com aparelho
anamed, embalagem unitaria, demais especificações, de acordo com o código de defesa do consumidor.

Sem movimentação no SCCD.

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009733003 Papel para eletrocardiograma, termossensível, com medidas de 63 X 16 X 30, compatível, com aparelho
FUNBEC, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do
produto, marca, lote de fabricação, procedência.

Sem requisição desde 04/2008.

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009733006 Papel para vídeo printer, para ecocardiograma/ultrasom, em preto/branco, medida 110 X 20, UPP 110 S,
embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto,
marca, lote de fabricação, procedência.

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009733008 cardio clip para eletrocardiograma, tipo braçadeira, tamanho infantil, embalagem unitária, que garanta a
integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009733009 cardio clip para eletrocardiograma, tipo braçadeira, tamanho adulto, embalagem unitária, que garanta a
integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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009733010 Pasta de contato para eletrocardiograma, embalagem unitária com 100g, embalagem unitária, que

garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação,
procedência.

BISNAGA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009733012 Eletrodo adulto/pediátrico descartável, pino aço inox, dorso em espuma hipoalérgico, condutor gel sólido,
contato prata/cloreto de prata (Ag/AgCl), formato oval, embalagem unitária, que garanta a integridade do
produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009733013 Eletrodo neonatal descartável, pino aço inox, com dorso de tecido perfurado, com adesivo hipoalergênico,
recoberto com prata/cloreto de prata (Ag/AgCl), gel sólido, formato oval, embalagem unitária, que garanta
a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação,
procedência.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009733016  MATERIAIS PARA ELETROCARDIOGRAMA PAPEL P/ELETROCARDIOGRAMA,TERMOS.,MED.55MM
LARG

Sem moimentação no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009733017 Papel para eletrocardiograma, termosensível, com folhas de 90 x 90 mm, apergaminhado, tipo "z",
apresentação em peças com no mínimo 360 folhas de 32 metros no mínimo cada, compatível com
equipamentos modelo: SCHILLER - AT1 e GE MEDICAL SYSTEMS, embalagem unitária que garanta a
integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência
(peça = 360 a 400 folhas).

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009733018 PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA, MILIMETRADO DE 140MM, TERMOSENSIVEL, MEDINDO
14CM DE LARGURA X 30 METROS DE COMPRIME

Sem movimentação no SCCD.

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009733019 Papel para eletrocardiograma, termossensível, com folhas medindo 280 x 216mm, apresentação tipo
formulário contínuo em Z. Compatível com equipamento da marca Philips, modelo Page Writer 200,
embalagem unitária que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto,
marca, lote de fabricação e procedência.

FOLHA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009733020 Rolo de papel térmico colorido de alta densidade, 210mmx25m, modelo UPP-210HD, Compatível com
vídeo-printer sony para arco em C, modelo UP-960CE

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009733021 Eletrodo multifunção uso adulto descartável auto adesivo para desfibrilação externa, monitorização de ecg
e marcapasso transcutaneo.

Sem requisição desde 11/2007.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009733022 Papel a4 milimetrado em formulário continuo, compatível com o eletrocardiógrafo marca dixtal modelo
ep-3, apresentação em caixa com 1.000 folhas.

Sem requisição desde 10/2012.

FOLHA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009733025 Papel de ECG 108mm x 140mm x 200 FLS Z-Folder, compatível com eletrocardiográfico marca Mortara,
modelo ELI 150.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009733026 Papel para eletrocardiograma,ECG, termossensível, medindo 216 mm x 30 m PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009733027  Papel para cardioversor compativel com o modelo cardiolife
 tec-5531-b da marca nihon kohden.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009741001 papel para eletroencéfalograma, com medidas de 23 X 30, 5cm,apresentação em resma embalagem
unitária, folha branca, não milimetrada, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto,
embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência 

FOLHA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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009741002 Pasta condutora para eletro-encefalograma, boa fixação em couro cabeludo e fácil remoção, boa

condutibilidade, hipoalergênica, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem
com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência.

KG 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009741004 COLÓDIO ELÁSTICO, EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO,
IDENTIFICAÇÃO, MARCA, LOTE DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA.

LITRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009741005 CABO EXTENSOR PARA ELETROMIOGRAFIA DE PERNAS COM ADAPTADOR TOUHTROOS PARA
MINIDIM, EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO, MARCA,
LOTE DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA.                                                      

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009741006 SENSOR DE POSIÇÃO CORPORAL COM ADAPTADOR TOUTHROOS PARA MINIDIM, EMBALAGEM
QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO, MARCA, LOTE DE FABRICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA.
                                                         

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009741007 FAIXA PIEZO ELÉTRICA, ADULTO, PARA MEDIR ESFORÇO VENTILATÓRIO COM ADAPTADOR
TOUTHROOS PARA MINIDIM, EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO,
MARCA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA.                                                

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009741008 Creme condutor para eletro-encefalograma a base de: lanolina, água destilada, cloreto de sódio, cera auto
emulsionante não iônica, polietilenoglicol, vaselina, glicerina, metilparabeno e propilparabeno, boa fixação
em couro cabeludo e fácil remoção, boa condutibilidade, atóxica, hipoalergênica, embalagem unitária, que
garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação,
procedência. 

KG 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009741009 Canula nasal de pressão para polissonografia com adaptador touthroos para minidim PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009741010 Pasta condutora para EEG, solúvel em água, não resseca a pele hipoalergenica, não mancha pele ou
roupa, não contém abrasivo até 300 gramas. Compatível com aparelho Bio-logic.

POTE 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009750002 Filme para radiodiagnostico em tomógrafo helicoidal, com sensibilidade para onda de 830 nm, compatível
com o equipamento laser imager elk modelo el 3000, dimensões 35 x 43cm, chanfro de identificação da
posição correta do filme na processadora, embalagem que garanta a integridade do produto,
identificação, marca, lote de fabricação, procedência.

Sem requisição desde 05/2012.

PELICULA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009750003 Filme tomógrafo, branco e preto, medindo 28 x 35 cm embalagem que garanta a integridade do produto,
identificação, marca, lote de fabricação, procedência (100 películas/caixa)

Sem requisição desde 05/2008.

PELICULA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009750004 filme USG, mono-emulsionado, medidas 20 X 25 cm, embalagem que garanta a integridade do produto,
identificação, marca, lote de fabricação, procedência

Sem movimentação no SCCD.

PELICULA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009750005 Filme plano, branco e preto, medidas 35 X 43cm, embalagem que garanta a integridade do produto,
identificação, marca, lote de fabricação, procedência.

PELICULA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009750006 Filme plano, branco e preto, medidas 30 X 40cm, embalagem que garanta a integridade do produto,
identificação, marca, lote de fabricação, procedência.

PELICULA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009750007 Filme plano, branco e preto, medidas 18 X 24cm, embalagem que garanta a integridade do produto,
identificação, marca, lote de fabricação, procedência.

PELICULA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009750008 Filme plano, branco e preto, medidas 24 X 30cm, embalagem que garanta a integridade do produto, PELICULA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 377 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
identificação, marca, lote de fabricação, procedência. cirurgia (66)

009750009 Filme plano, branco e preto, medindo 35 X 35cm, embalagem que garanta a integridade do produto,
identificação, marca, lote de fabricação, procedência.

PELICULA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009750010 FILME PARA CATETERISMO CARDIACO 35MM X 76M CFT

Sem requisição desde 09/2008.

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009750011 Filme mamografia, medidas 18 x 24 cm, embalagem que garanta a integridade do produto, identificação,
marca, lote de fabricação, procedência.   

PELICULA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009750017 filme periapical infantil para odontologia, medindo 22 mm X 35 mm, embalagem que garanta a integridade
do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência

Sem requisição desde 04/2013.

PELICULA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009750018 filme periapical adulto medindo 3 X 4, embalagem que garanta a integridade do produto, identificação,
marca, lote de fabricação, procedência

Sem requisição desde 04/2013.

PELICULA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009750019 filme interproximal radiológico para odontologia , medindo 27 mm X 54 mm, embalagem que garanta a
integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência

Sem movimentação no SCCD.

PELICULA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009750020 Filme oclusal para odontologia, medindo 57mm x 76mm, embalagem que garanta a integridade do
produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência.

Sem movimentação no SCCD.

CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009750023 Filme auto brilho para impressora a jato de tinta, tamanho A4, até 150 micra, embalagens com 100
películas, embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação,
procedência  .

Sem movimentação no SCCD.

PELICULA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009750024 Filme mamografia, medidas 24 x 30 cm, embalagem que garanta a integridade do produto, identificação,
marca, lote de fabricação, procedência.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009750025 Filme para impressão a seco medindo 35x43cm, base azul, compatível com equipamento Drystar 5300 PELICULA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009750026 Filme para radiodiagnóstico, para raio x convencional compatível com o chassi de 35x91cm.

Sem requisição desde 12/2012.

PELICULA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009750027 Filme para impressora a seco, formato 35x43cm, compativel com a impressora dry star, modelo 5300.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009750029 Filme para radiologia digital, dimensões: 20x25cm; bandeja com 125 películas compatível com
impressora marca Kodak, modelo Dry-view 6800.

CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009750030 Filme para radiologia digital, dimensões: 25x30 cm; bandeja com 125 películas compatível com
impressora marca Kodak, modelo Dry-view 6800

CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009750031 Filme para radiologia digital, dimensões: 28x35 cm; bandeja com 125 películas compatível com
impressora marca Kodak, modelo Dry-view 6800

CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009750032 Filme para radiologia digital, dimensões: 35x35 cm; bandeja com 125 películas compatível com CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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impressora marca Kodak, modelo Dry-view 6800. cirurgia (66)

009750033 Filme para radiologia digital, dimensões: 35x43 cm; bandeja com 125 películas compatível com
impressora marca Kodak, modelo Dry-view 6800

CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009750036 Filmes para radiodiagnóstico compatível com impressora (CR) Konica (tamanho 35cm x 43 cm), caixa
com 125 películas.

PELICULA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009750037 Filmes para radiodiagnóstico compatível com impressora (CR) Konica (tamanho 25cm x 30 cm), caixa
com 125 películas.

PELICULA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009750038 Filmes para radiodiagnóstico compatível com impressora(CR) Konica (tamanho 20cm x 25 cm), caixa com
125 películas.

PELICULA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009750039 Filmes para radiodiagnóstico tamanho 25 cm x 30 cm,  compatível com impressora CR Konica Modelo
DRY PRO 790 e  equivalente ao filme modelo SD-P, caixa com 125 películas.

pelicula 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009750040 Filmes para mamografia compatível com impressora (cr) Konica (tamanho 24cm x 30 cm), caixa com 125
películas.

Sem requisição desde 04/2011.

PELICULA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009750041 Filmes para mamografia compatível com impressora (cr) Konica (tamanho 18cm x 24 cm), caixa com 125
películas.

Sem requisição desde 04/2011.

PELICULA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009750042 Filme para radiodiagnóstico, tamanho 35 x 43cm, bandeja com 100 películas, compatível com a
impressora Dry-View-5800, marca Kodak.

CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009750043 Filme para impressão a seco medindo 20x25 (8x10"),compatível com equipamento Agfa Drystar 5302. CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009750044 Filme para impressão a seco medindo 25x30(10x12"), compatível com equipamento Agfa Drystar 5302. CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009750045 Filme para impressão a seco medindo 28x35 (11x14"), compatível com equipamento Agfa Drystar 5302. CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009750048 Filme radiográfico periapical infantil.

Sem requisição desde 09/2013.

CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009750049 Filme radiográfico periapical adulto.

Sem requisição desde 09/2013.

CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009750050 Filme para radiologia digital, dimensões de 20x25cm, bandeja com 150 películas, compatível com
impressora marca Fuji, modelo Dry-pix 7000.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009750051 Filme para radiologia digital, dimensões 26x36cm,bandeja com 150 películas, compatível com impressora
marca Fuji,modelo Dry-pix 7000.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009750052 Filme para radiologia digital, dimensões 35x43cm cm, bandeja com 100 películas, compatível com
impressora marca Fuji, modelo Dry-pix 7000.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768001 FIXADOR PARA FILME HEMODINAMICA, CONCENTRADO(PARA PREPARAR SOLUCAO NA
PROPORCAO 5(CINCO) LITROS CONCENTRADO PARA 20(VINTE) LITROS DILUIDOS.

LITRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768002 Fixador para filme radiográfico, concentrado; (para preparar solução na proporção de 20 litros
concentrado, (contendo todas as partes para o preparo químico), no mínimo para 76 litros diluídos,
embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência.
Aquisição em lote com o revelador código: 009768004.

LITRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768003 Gel para usg e eco, atóxico, não abrasivo, não corrosivo, inodoro, ph neutro, não gorduroso, consistência LITRO 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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firme. Proporcionar excelente condução entre a pele e o transdutor. Embalagem que garanta a integridade
do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência e apresentação - Bujão 5kg.

cirurgia (66)

009768004 Revelador filme radiográfico, concentrado; para preparar solução na proporção de 20 litros concentrado,
(contendo todas as partes para o preparo de químico), para 76 litros diluídos no mínimo, embalagem que
garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência.
Aquisição em lote com o fixador código: 009768002.

LITRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768005 REVELADOR PARA FILME HEMODINAMICA, TOMOGRAFIA, CONCENTRADO PARA PREPARAR
SOLUCAO NA PROPORCAO DE 5(CINCO) LITROS CONCENTRADOS PARA 20(VINTE) LITROS
DILUIDOS.

LITRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768007 Papel termossensível compatível com aparelho de cardiotografia da marca Toitu, modelo MT325, com
apresentação em bloco quadrado com furos laterais, zebrado, com folhas contínuas, picotadas e três
faixas diferenciadas por cor, medindo 30m de comprimento por 150mm de largura. Bloco com 200 folhas.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768009 Chassis radiográfico em metal, acabamento com travas e dobradiças em aço inoxidável, ou em poliester
superleve, medindo 18 X 24; embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote
de fabricação, procedência  

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768010 Chassis radiográfico em metal, acabamento com travas e dobradiças em aço inoxidável, ou em poliester
superleve, medindo 24 X 30; embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote
de fabricação, procedência  

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768011 Chassis radiográfico em metal, acabamento com travas e dobradiças em aço inoxidável, ou em poliester
superleve, medindo 30 X 40; embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote
de fabricação, procedência  

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768012 Chassis radiográfico em metal, acabamento com travas e dobradiças em aço inoxidável, ou em poliester
superleve, medindo 35 X 35; embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote
de fabricação, procedência  

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768013 Chassis radiográfico em metal, acabamento com travas e dobradiças em aço inoxidável, ou em poliester
superleve, medindo 35 X 43; embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote
de fabricação, procedência  

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768014 Ecrans intensificador radiológico verde medindo 18 X 24, embalagem que garanta a integridade do
produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768015 Ecrans intensificador radiológico verde medindo 24 X 30; embalagem que garanta a integridade do
produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768016 Ecrans intensificador radiológico verde medindo 30 X 40; embalagem que garanta a integridade do
produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência.  

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768017 Ecrans intensificador radiológico verde medindo 35 X 35; embalagem que garanta a integridade do
produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768018 Ecrans intensificador radiológico verde medindo 35 X 43, embalagem que garanta a integridade do
produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768019 Papel termosensivel para espirometriz,medindo 11cm. BOBINA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768020 papel para monitor fetal med. 14 cm x 15 cm, compatível com aparelho da marca Sonicator modelo FM-8
apresentação do papel tipo formulário contínuo; embalagem que garanta a integridade do produto,
identificação, marca, lote de fabricação, procedência  

FOLHA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768021 Avental pumblífero para proteção de radiações ionizantes de espessura 0,50 mmpB, confeccionado em
borracha pumblífera, multifolhas, superflexível, revestido em plástico laminado, resistente e lavável,
acabamento em fita de nylon, resistente e cinto ajustável, embalagem que garanta a integridade do
produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência, apresentar certificado de aprovação no

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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Ministério do Trabalho e Fundacentro.  

009768022 Luva pumblifera tamanho único, com espessura de 0,5 mm pb, confeccionada em borracha pumblifera,
em folhas flexíveis e revestida externamente em couro sintético e internamente com malha fina e macia,
proporcionando conforto ao operador, cano longo de aproximadamente 200mm de largura x 650mm de
comprimento, os dedos devem ficar livres, facilitando a utilização sem prejuízo aos níveis de proteção
preconizados, embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação,
procedência, apresentar certificado de aprovação no Ministério do Trabalho e Fundacentro.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768023 Papel termosensivel para ecografia, dimensões 110mm x 18m, densidade superior, preto e branco,
compatível com o equipa mento video printer, marca Sony modelo up-890 mde.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768024 Kit contendo: 200 folhas de papel termosensível para ecografia / ultrassonografia, colorido, tamanho: 130
x 88mm e 1 ribbon para impressão, compatível com o equipamento vídeo printer, modelo UP 2900 MD,
tipo UPC 2010, marca Sony, embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote
de fabricação, procedência.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768025 Avental plumbífero para proteção de radiações ionizantes de espessura 0,5 mmpb, confeccionado em
borracha plumbífera, multifolhas, superflexível, revestido em plástico laminado, resistente e lavável,
acabamento em fita de nylon, resistente e cinto ajustável, embalagem que garanta a integridade do
produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência, apresentar certificado de aprovação no
Ministério do Trabalho e Fundacentro. Registro do MS.

Sem requisição desde 06/2013.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009768026 Colar para proteção de tireóide, de 0,5 mmpB, multifolhas, confeccionada em borracha pumblífera,
revestida em plástico laminado, com fecho ajustável de velcro, embalagem que garanta a integridade do
produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência, apresentar certificado de aprovação no
Ministério do Trabalho e Fundacentro.    

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768030 Papel branco para fotografia, fosco com camada de tratamento para impressora a jato de tinta, formato
A4, com mais ou menos 100 gramas, embalagem que garanta a integridade do produto, identificação,
marca, lote de fabricação, procedência  .

FOLHA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768031 Cartucho de tinta colorido, M 2144, original ( não recondicionado ), compatível com impressora LIFEJET
PRINTER 400, marca: FERRANIA, com tecnologia OLIVETTI, embalagem que garanta a integridade do
produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência  .

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768032 Cartucho de tinta PRETO, M 2143, original ( não recondicionado ), compatível com impressora LIFEJET
PRINTER 400, marca: FERRANIA, com tecnologia OLIVETTI, embalagem que garanta a integridade do
produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência  . .

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768033 Óculos de proteção plumbifero frontal e lateral; armação de acetato resistente, com visor frontal com pb
1.2mm; com protetor traseiro com velcro e elástico, apresentar certificado de aprovação pelo ministério do
trabalho e da fundacentro, embalagem que garanta a integridade do produto, apresentando na
embalagem dados de identificação, lote, procedência validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768034 Kit para revelação fotográfica original, utilizado em impressora colorida, compatível com vídeo printer da
marca Sony UP-1800 MD, composto por: - 100 películas de impressão fotográfica branco, para revelação
colorida (100mmX141mm), - 01 (um) cartucho de tinta (Toner), - embalagem que garanta integridade do
produto, identificação, marca , lote de fabricação, procedência. 

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768038 Kit de impressão UPC1010, contendo 100 folhas de papel termosensível para proctologia, colorido,
tamanho 140 x 100mm e um cartucho UP-1200A, compatível com equipamento vídeo printer - da marca
Sony, embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação e
procedência.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768039 Kit contendo: 200 folhas de papel termosensível para impressao em cores,modelo upc-21l compativel KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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com video printer sony, modelo up-d23md e up-20" deve conter 1 ribbon. cirurgia (66)

009768040 Papel térmico P&B de alta densidade, medindo 110mmx20m, compatível com vídeo printer Sony, modelo
UP-D897"

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768041 Protetor plumbífero para órgãos genitais para uso adulto com equivalência de no mínimo 0,5mmPb e
dimensões de 30x45cm (potetores de gônadas).

PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

009768042 Gel abrasivo de pele, para reduzir a impedância nos locais dos eletrodos do EEG. Livre de cloridrato e
acetona, até 120 gramas. Compatível com aparelho Bio-Logic.

TUBO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768043 Papel termo sensível milimetrado, rolo, sem perfuração, medindo 63 mm de largura por 30 m de
comprimento, faixa de gramatura de 50 µm ~ 70 µm, para uso em aparelho eletrocardiógrafo compatível
com a marca Nihon-Kohden, modelos Cardiofax, ECG-1150 e ECG-9620.

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768044 Papel termosensível para cardiotocografo, compatível com aparelho da marca Bistos, modelo
130-120-30R-01.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768045 Visor radiológico com espessura em equivalência de chumbo de no mínimo 2,0mm, comprimento de
120cm e largura de 80cm. A no mínimo 2,0mm, comprimento de 120cm e largura de 80cm. A distorção e
transparência proporcionada pelo visor não deve comprometer a visualização de imagens no interior do
ambiente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768046 Gel para usg e eco, atóxico, não abrasivo, não corrosivo, inodoro, ph neutro, não gorduroso, consistência
firme. Embalagem que garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação,
procedência, apresentação bujão 5 kg.
Proporcionar excelente condução entre a pele e o transdutor.

KG 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768047 Gel para uso em ECG e USG, atóxico, não abrasivo, não corrosivo, inodoro, ph neutro, não gorduroso,
consistência firme. o produto deverá estar acondicionado em embalagem - bisnaga de 250g - que garanta
a integridade do produto, com identificação, marca, lote de fabricação, procedência e validade.

BISNAGA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768048 Suporte para chassi radiográfico para elaboração de check filmes;
2. características técnicas mínimas.
2.1. suporte vertical em aço inox constituído de material tubular;
2.2. altura mínima de 180cm;
2.3. deve possuir 04 (quatro) rodízios e base para fácil movimentação;
2.4. possuir haste horizontal móvel com variações de altura;
2.5. apresentar indicador de angulação;
2.6. possuir suporte regulável para encaixe de chassi.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768049 Papel termo sensível compatível com cardiotocógrafo da Philips modelo Avalon m20, com grade de 3cm
"highlights" e escalas 0100mmhg e 30240fhr. pacote com 150 folhas.

PACOTE 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768050        Generalidades:
          Avental plumbifero de radioproteção tipo saia
          1. Características gerais:
          1.1 equivalência em chumbo de 0,50 PB,flexível;
          1.2 acabamentos em nylon e resistente
          1.3 fechos em velcro que permita o ajuste ao corpo
          1.4 tamanho M
          Apresentar registro no ms e certificado de aprovação de equipamento de proteção
individual-C.A/MTE.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768051 Generalidades:
          Avental plumbifero de radioproteção tipo saia
          1. Características gerais:

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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          1.1 equivalência em chumbo de 0,50 PB,flexível;
          1.2 acabamentos em nylon e resistente
          1.3 fechos em velcro que permita o ajuste ao corpo
          1.4 tamanho G
          Apresentar registro no MS e certificado de aprovação de equipamento de proteção
individual-C.A/MTE.

009768052 Generalidades:
          Avental plumbifero de radioproteção tipo blusa.
          1. Características gerais:
          1.1 equivalência em chumbo de 0,50 PB, flexível;
          1.2 acabamento em nylon e resistente
          1.3 fecho em velcro que permita o ajuste ao corpo
          1.4 tamanho M
          apresentar registro no MS e certificado de aprovação de
          equipamento de proteção individual-C.A/MTE.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768053 Generalidades:
          Avental plumbifero de radioproteção tipo blusa
          1. Características gerais:
          1.1 equivalência em chumbo de 0,50 PB,flexível;
          1.2 acabamentos em nylon e resistente
          1.3 fechos em velcro que permita o ajuste ao corpo
          1.4 tamanho G
          Apresentar registro no MS e certificado de aprovação de equipamento de proteção
individual-C.A/MTE.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768055 Anteparo inferior para tubo de hemodinâmica e arco em C
- cortina com 5 folhas de chumbo equivalência da cortina em 1mm PB confeccionada em tecido de nylon
emborrachado, impermeável e com acabamento em viés resistente;
- medidas da cortina: 100cm x 70m cm;
- base de fixação a mesa de exame em aço inox e/ou acofortal com articulação de 90 graus em aço.
- uso universal, ou seja, adaptável a qualquer tipo de mesa;
- barreira de proteção de acordo com as normas da ABNT e MS 453.

Sem requisição desde 09/2013.

CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009768056 Anteparo superior para tubo de hemodinâmica e arco em C
- cortina com 5 folhas de chumbo equivalência da cortina em 1mm PB confeccionada em tecido de nylon
emborrachado, impermeável e com acabamento em viés resistente;
- medidas do conjunto vidro + cortina: 45cm x 75m cm
- base de fixação em alumínio fundido;
- equivalência do vidro em 2mm PB e com caixilhos em aço inox;
- braços articulados em 36 na horizontal e 90 graus na vertical;
- barreira de proteção de acordo com as normas ABNT e MS 453.

Sem requisição desde 09/2013.

CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009768060 Avental cirúrgico para profissional, tamanho 100x60 cm, confeccionado com borracha plumbífera flexível
com equivalência de 0,25mmpb.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768063 Papel para cardiotocógrafo, termosensível, com medidas de 150x90mm,  milimetrado, compatível com PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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equipamento da marca Bistos, modelo BT-350. Pacote com 250 folhas, que garanta a integridade do
produto, embalagem com identificação, marca, lote de fabricação e procedência.

cirurgia (66)

009768064 Avental plumbífero de radioproteção tipo saia - tamanho p.
          1.características gerais:
          1.1 equivalência em chumbo de 0,50 PB, flexível;
          1.2 acabamento em nylon e resistente;
          1.3 fecho em velcro que permita o ajuste ao corpo;
          apresentar registro no MS e certificado de aprovação de
          equipamento de proteção individual - C.A/MTE.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768065 Avental plumbífero de radioproteção tipo saia - tamanho GG.
          1. Características gerais:
          1.1 equivalência em chumbo de 0,50 PB, flexível;
          1.2 acabamento em nylon resistente;
          1.3 fecho em velcro que permita o ajuste ao corpo;
          Apresentar registro no MS e certificado de aprovação de equipamento de proteção
individual-C.A/MTE.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768066 Avental plumbífero de radioproteção tipo blusa - tamanho P.
          1.características gerais:
          1.1 equivalência em chumbo de 0,50 PB, flexível;
          1.2 acabamento em nylon e resistente;
          1.3 fecho em velcro que permita o ajuste ao corpo;
          apresentar registro no MS e certificado de aprovação de
          equipamento de proteção individual-C.A/MTE.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009768067 Avental plumbífero de radioproteção tipo blusa - tamanho GG
          1 características gerais:
          1.1 equivalência em chumbo de 0,5 PB,flexível;
          1.2 acabamentos em nylon e resistente;
          1.3 fechos em velcro que permita o ajuste ao corpo.
          Apresentar registro no MS e certificado de aprovação de equipamento de proteção individual -
C.A/MTE.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009776001 irrigador para colostomia, composto de bolsa em plástico transparente, com escala de volume e
capacidade máxima de 1.5 L, válvula de controle de fluxo e dispositivo em forma cônica para inserção na
ostomia, em material maleável e atóxico, com identificação do código do produto e fabricante impressos
no irrigador; embalagem unitária.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009776002 Placa fechada protetora da pele periestoma, de resina sintética plana, auto-adesiva, hipoalergênica,
flexível, resistente à umidade, tamanho 10 cm x 10 cm, embalagem primária individual. Embalagem com
cinco ou dez peças, contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não
poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto, apresenta registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009776003 Placa fechada protetora da pele periestoma, de resina sintética plana, auto-adesiva, hipoalergênica,
flexível, resistente à umidade e tração, tamanho 20 cm x 20 cm, embalagem primária individual.
Embalagem com três peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade
que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto, apresentar registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009776004 Barreira protetora de pele periestoma de resina sintética em pó. Embalagem unitária contendo dados de
identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois
anos na entrega do produto. Apresentar registro MS.

TUBO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009776005 Barreira protetora de pele periestoma de resina sintética a base de pectina em pasta. Apresentar registro TUBO 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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no MS e data de validade impressa no produto. cirurgia (66)

009776006 Protetor para Colostomia em plástico flexível, silencioso, à prova de odor e vazamentos, opaco, com filtro
de carvão ativado, almofada absorvente e placa de barreira  protetora da pele à base de resina sintética
plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea resistente à umidade e
tração, recortável de 19-20mm a 50-55mm, cuja área de aderência, após seu recorte máximo, apresente
margem de segurança que proporcione boa aderência e durabilidade. Embalagem com trinta peças,
contendo dados e identificação, quantidade, lote, procedência e validade que poderá ser inferior ao
período de dois anos na entrega do produto apresentar registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009776007 PELÍCULA LÍQUIDA PROTETORA DE PELE

Sme requisição desde 07/2007.

PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo (bloqueado)

009776011 Protetor para Colostomia em plástico flexível, silencioso, a prova de odor e vazamentos, opaco, com filtro
de carvão ativado, almofada absorvente e placa de barreira protetora da pele à base de resina sintética
plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, resistente à umidade e
tração, com diâmetro recortável de 13 mm a 64 mm, cuja área de aderência após seu recorte máximo,
apresente margem de segurança que proporcione boa aderência e durabilidade. Embalagem com trinta
peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser
inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009776012 Barreira protetora de pele periestoma de resina sintética em pasta, sem álcool. Embalagem com cinco
peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser
inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro MS.

TIRA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009776013  Plug 01 peça para oclusão da colostomia sigmoide. Sem ruídos ,odores e bolsa coletora. Base plana
com adesivo em espiral composto de oxido de zinco, carboximetilcelulose sodica(cmc) , pectina, borracha
de butila, polipropileno atático, hidrox ietilcelulose, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis) e
poliisobutileno(pib). Cilindro composto de espuma de poliure tano envolta em pelicula hidrosoluvel
pre-lubrificada. Filtr o de carvão ativado integrado. Comprimento do plug 45mm

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009784001 Bolsa para urostomia de uma peça, em plástico flexível, silencioso, a prova de odor e vazamentos,
transparente, com válvula anti-refluxo e placa de proteção de pele de resina sintética plana, auto-adesiva,
hipoalergênica, flexível, que garanta proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção, resistente à
umidade e tração; com diâmetro recortável de 19 a 45 mm, papel protetor line siliconizado e graduado;
dispositivo de drenagem resistente, de fácil manuseio, seguro quanto vazamento e tração. Embalagem
com dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência, e validade que não
poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto apresentar registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009784002 Sistema de duas peças para urostomia, composto de:
1 - placa de resina sintética plana, auto-adesiva, hipoalegênica, flexível, que garanta a proteção cutânea,
facilidade de aplicação e remoção, resistente à umidade e tração; diâmetro recortável e aro de 40 mm;
2 - bolsa para urostomia em plástico flexível, silencioso, a prova de odor e vazamentos,
transparente, com válvula anti refluxo, aro de 40mm e dispositivo de drenagem resistente, de fácil
manuseio, seguro quanto à vazamento e tração.
Embalagem com cinco ou dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e
validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro
MS.

Usar códigos: 009857067 e 009857068

CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009784003 Sistema de duas peças para urostomia, composto de: PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo (bloqueado)
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1 - placa de resina sintética plana, auto-adesiva, hipoalegênica, flexível, que garanta a proteção cutânea,
facilidade de aplicação e remoção, resistente à umidade e tração; com suporte adesivo hipoalergênico
resistente à umidade e tração, diâmetro recortável e aro de 44 ou 45 mm;
2 - bolsa para urostomia em plástico flexível, silencioso, à prova de odor e vazamentos, transparente, com
válvula anti-refluxo, aro de 44 ou 45 mm e dispositivo de drenagem resistente, de fácil manuseio, seguro
quanto à vazamento e tração.
Embalagem com cinco ou dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e
validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro
no MS.

Usar códigos: 009857070 e 009857071

cirurgia (66)

009792003 Kit eletrodo temporário: incluindo kit introdutor contendo 1 (um) dilatador, 1 (uma) bainha, 1(uma) agulha
18 g e 1 (um) fio guia de 3 mm com ponta em J e 45 cm de comprimento. Eletrodo temporário de aço
inoxidável e revestimento de poliuretano de 5f com marcação a cada 10 cm, com 125 cm de comprimento
total e 110cm de comprimento útil, bipolar com espaçamento de 10mm entre os eletrodos e 2 pinos de
conexão de 2mm protegidos. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau
cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,
registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040266

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792004 Eletrodo endocárdico para marcapasso definitivo, com ponta pré-formatada em forma de J, bipolar, de
fixação passiva, com isolação de silicone, liberação de esteróide e comprimento de 52 a 55 cm. Estéril,
descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em
recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de: identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de
75% do total da validade. 0702040240

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792005 Eletrodo epicárdico para marcapasso definitivo, unipolar, de fixação ativa, com isolamento de silicone,
comprimento de 35 53 e 54 cm estéril, descartável embalagem unitária, com abertura asséptica, papel
grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,
registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040258

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792006 Eletrodo para marcapasso temporário epicárdico. 0702040274 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792007 Gerador de marcapasso cardíaco definitivo, unicameral compatível com RNM, com sensor de resposta
por movimento, multiprogramável, funções de monitoramento da impedância e mudança de polaridade
para unipolar, mecanismo que permite a condução intrínseca do paciente , registro de arritmias pelo
eletrocardiograma , teste  de captura ventricular, algoritmo de supressão de estimulação desnecessária
do ventrículo direito. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau
cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,
registro no MS. Prazo de validade de 75%  do total da validade. 0702040428

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792008 Gerador de marcapasso cardíaco definitivo, bicameral compatível com RNM, com sensor de resposta por
movimento, multiprogramável, funções de monitoramento da impedância e mudança de polaridade para
unipolar, mecanismo que permite a condução intrínseca do paciente, registro de arritmias pelo
eletrocardiograma , teste  da captura atrial e da captura ventricular, algoritmo de supressão de
estimulação desnecessária do ventrículo direito. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura
asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número
do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040410

009792009 Conjunto introdutor de eletrodo de marcapasso tamanho 07, 08, 09, 10F, contendo 01 dilatador, 01
bainha, 01 agulha  e 01 fio guia  com ponta em “J”.  Estéril, descartável, embalagem unitária, com
abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do
produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de
validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040401

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792010 Anel para anulopastia mitral, no formato anatômico de valvamitral, rigido constituído de liga metálica, aço
inoxidável ou elgiloy, revestido de poliéster, nos tamanhos 24 a 36. Estéril, descartável, embalagem
unitária com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a
integridade do produto, devera constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, numero do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792011 Conjunto de prótese valvar biológica aórtica, porcina, com anel de celcon, resistente a fadiga, revestida de
tecido de acron, configuração supra-anular, elemento radiopaco no anel baixo perfil, tamanhos 21, 23, 25,
27 e 29 mm. estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,
acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente   dados
de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.
Prazo de validade de 75% do total da validade. Obs: a empresa vencedora deverá fornecer o suporte,
medidor(s) e rodador(s), nas quantidades necessárias para a(s) unidade(s) da SES que utilizam este
produto. 0702040541

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792013 Conjunto de prótese valvar mecânica duplo folheto, mitral, rotativa, discos basculantes, atóxica, estéril e
apirogênica,composta de grafite e revestida de carvão pirolítico polido e anel de sutura em poliéster, de
baixo perfil e fluxo central com aprovação e certificação internacional, tamanhos 25, 27,29, 31 e 33mm,
estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em
recipiente que garanta a integridade do produto,deverá constar externamente dados de
identificação,procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo
de validade de 75% do total da validade. Obs: A empresa vencedora deverá fornecer o suporte,
medidor(s) e rodador(s), nas quantidades necessárias para a(s) unidade(s) da ses que utilizam este
produto. 0702040576

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792014 Prótese valvular mecânica de baixo perfil(disco) (1) 0702040568 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792015 Enxerto tubular inorgânico PTFE com diâmetro de 5 mm x 10cm, em papel grau cirúrgico esterilizado a
vapor, estéril,  descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,
acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados
de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.
Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040371

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792016 Conjunto de enxerto arterial inorgânico não valvado, constituído de dupla textura aveludada de poliéster
trançado, comprimento de 30 a 40 cm, impregnado com colágeno bovino, atóxico, estéril e apirogênico,
nos tamanhos 18, 20, 22, 24,26, 28, 30, 32 e 34 mm, estéril, descartável, embalagem unitária com
abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do
produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de
validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.  0702040339

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792017 Enxerto vascular bifurcado confeccionado em Dacron. Diâmetros proximal de 12 a 24 mm e distais de 6 a
12 mm com comprimento de 45 cm. Estrutura tubular de poliéster pet (polietileno terapêutico). Corpo do
cortador de polietileno com lâmina do cortador de aço inoxidável 304. Impregnação de colágeno bovino.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

SCCD SES - SC
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Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em
recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no ms. Prazo de validade de
75% do total da validade. 0702040320

009792018 Patch inorgânico até 225 cm2 de feltro, branco composto de 1 mm com suporte, 100% tereflalato de
polietileno glicol(lenço sintético em poliéster biocron) grau médico. Fibras em montagem "não tecido", em
duas espessuras, com ou sem suporte. Não provocam rejeição, podem ser dimensionados conforme as
necessidades cirúrgicas, elevada resistência a ruptura, não desfiam, estéril, descartável, embalagem
unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a
integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade. 0702050431

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792019 Enxerto arterial tubular orgânico. 0702040347 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792020 Enxerto arterial tubular valvudo orgânico. 0702040355 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792032 Cateter balão periférico carotídeo compatível com  fio guia 0.014", rápida troca. Alta pressão (14 atm).
Compatível com 4f nos diâmetros de 4 e 4.5 mm, e 5f nos diâmetros de 5 a 7mm. Diâmetros de 4 a 7 mm
e comprimentos de 15 a 40 mm. Comprimento de cateter de 80 e de 135 cm. Embalagem individual,
estéril, que contenha externamente dados de identificação  e procedência, lote e validade, e registro no
Ministério  da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040070

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792033 Fio guia pra angioplastia coronária 0,014 polegadas, comprimento 190 cm , alma central em  Nitinol
enriquecido com cromo, shaft revestido em ptfe, revestimento distal hidrofóbico ponta radiopaca. Pontas
extra flexível; flexível; média. suportes standard e extra suporte. Descartável, embalagem unitária, com
abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do
produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de
validade, número do lote registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792034 Cateter-balão coronário feito em co-polímero semicristalino, com 2 marcas radiopacas de platina, de
complacência controlada, compatível com introdutor e cateter guia 5f, compatível com fio guia 0,014
polegadas. Tamanhos 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4mm de diâmetro e 6; 10; 15; 20; 25 e 30mm de
comprimento. Sistema de troca rápida em comprimento de 140cm. Descartável estéril, embalagem
unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a
integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade. 0702040088

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792035 Cateter guia renal (RDC), com diâmetro variando entre 6 a 8f com comprimento variando entre 55 a 90
cm, descartável, e embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,
registro no ms. prazo de validade de 75% do  total da validade.0702040134

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792036 Cateter balão para septostomia. 0702040096 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792037 Cateter-balão para dilatação de valva mitral tipo inoue, com 2 válvulas tipo luer lock em sua extremidade
distal que permitam infusão de solução de contraste através do balão. Diâmetro nominal que pode variar
de 26 a 30mm, 12fr, 70cm, conjunto com seringa de insuflação, dilatador, guia, estilete, tubo estirador.
Descartável, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em
recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação,

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 388 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de
75% do total da validade.

009792038 Conjunto para autotransfusao 0702050130 CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792039 Cateter balão para embolectomia arterial ou venosa. Cateter para embolectomia arterial 2fr até 7fr, de 80
cm de comprimento, tipo Fogarty, embalagem individual, estéril, apirogênico, trazendo externamente
dados de  identificação do produto, procedência, data de validade e número de lote. Embalagem
individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e
registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702050059

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792040 Cânula para traqueostomia sem balão (3) 0702050024 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792041 Cateter de monitorização hemodinâmica, tipo Swan-Ganz, 6f, com kit introdutor percutâneo, estéril,
descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em
recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de
identificação,procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo
de validade de 75% do total da validade. 0702050067

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792042 Cateter total implantavel para infusao de quimioterapico 0702050164 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792043 Conjunto descartável contendo um cateter balão intra-aórtico de 7 e 8 f e balão de 40 cc, uma seringa
descartável bico luer lock de 60 cc , um kit de inserção com fio guia de 0,06m por 145 cm, agulha 18 g,
bainha introdutora com válvula hemostática, dilatadores,torneirinha, extensão para cateter e tubos para
pressão. Estéril, apirogenico, atóxico,para equipamentos de contrapulsação aórtica, estéril, descartável
embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que
garanta  a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo
de esterilização,   data de validade, número do lote, registro no MS. prazo de validade de 75% do total da
validade. 0702050121

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792044 Bomba centrífuga descartável para assistência  circulatória, uso único, em montagem cônica, composto
de policarbonato,  2 conectores 3/8 ( adulto) e com priming máximo de 50 ml, superfície interna em
contato com sangue de 200 cm2,  acompanhada de sensor de fluxo estéril descartável, estéril,
descartável embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em
recipiente que garanta a  integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade  de
75% do total da validade.
Obs: a empresa vencedora deverá fornecer em cedência a quantidade suficiente de bomba(s)
centrífuga(s) nas quantidades necessárias a(s) da SES que utilizam este produto. 0702050016

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792045 DRENO PARA SUCCAO (03) 93.481.01-2 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792046 Introdutor para cateter de Swan Ganz contendo: 01 introdutor 7f em poliuretano com válvula hemostática
de injetor lateral 01 dilatador, 01 fio guia com ponta j, de 0.035"x45cm e dispositivo para inserção, 01
agulha 22g x 1¸ (3,81cm),  01 cateter de 18gax21/2(6.35cm) sobre agulha de 20ga, 01 agulha de pare de
fina 18ga x 2 1/2(6.35cm), 02 seringas de 5ml, 04 compressas de gaze, 01 protetor plástico para cateter
medindo 80cm com válvula externa de ajuste de 01 bisturi descartável lâmina nº11. Estéril, descartável,
embalagem unitária asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a
integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade. 0702050342.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

SCCD SES - SC
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009792047 Kit grampeador intraluminar sap. 0702050261 KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

009792048 Kit grampeador linear cortante 0702050288 KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792050 Kit grampeador linear cortante + uma cargas 0702050270 KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792051 Prótese para esôfago 0702050504 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792052 SISTEMA PARA DRENAGEM MEDIASTINAL 93.481.24-1 CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792060 Cardioversor desfibrilador implantável (0702040053) / Especialidade - cirurgia cardiovascular PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009792062 Gerador de marcapasso cardíaco ressincronizador, atriobiventricular, tricameral independente, sensor de
resposta ao movimento, mudança automática de polaridade para unipolar, intervalo VV programável  pelo
menos até  80ms, seleção da primeira câmara ventricular a ser estimulada, teste de capturas nos 03
canais (AD,VD,VE), mínimo de 03 opções de polaridade de estimulação ventricular esquerda,
mecanismo que permite a condução intrínseca do paciente, algoritmos para prevenção de taquiarritmias
atriais. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,
acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados
de: identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.
Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040436

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792063 Sistema de entrega para o eletrodo de seio coronariano tamanho 8F ou 9F ou 10F, contendo dilatador
para introdução da bainha, bainha, fio guia, cateter-balão para o venograma do seio coronariano
acompanhado de seringa insufladora, válvula hemostática, fio guia para o sistema OTW de 0,014,
ferramenta de torque, ferramenta de corte da bainha. Conjunto introdutor de eletrodo de marcapasso
tamanho 07, 08, 09, 10F, contendo 01 dilatador, 01 bainha, 01 agulha e 01 fio guia com ponta em "J".
Eletrodo endocárdico de marcapasso definitivo para o seio coronariano, tamanho 4F ou 5F ou 6F, bipolar
ou multipolar, anel de esteróide contendo dexametasona, fixação helicoidal ou em forma de S,
comprimento mínimo de 75cm, isolação externa de silicone ou poliuretano , dotado do sistema Over The
Wire (OTW) além de permitir o uso das guias convencionais.
02 Eletrodos endocárdicos de marcapasso definitivo, bipolar, fixação passiva ou ativa, com isolação de
silicone ou poliuretano, liberação de esteróide, comprimentos 52 a 55 cm e 58 a 60 cm.
Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em
recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de: identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de
75% do total da validade. Código do SUS 0702040592.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792072 Prótese bifurcada dacron. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792073  Especialidade.Cirurgia cardiovascular Schunt de Carótida, embalagem individual, estéril, que contenha
externamente dados de identificação e procedência, lote, validade e registro no MS. Prazo de validade de
75% do total da validade.
 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792074 Enxerto arterial inorgânico tubular reto  de 12 à 34mm, em Dacrom, pré-coagulado, comprimento entre 30
a 40cm, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, nº do registro no MS, prazo de validade de 75%do
total da validade. 0702040371

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

SCCD SES - SC
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009792075 Cardioversor desfibrilador automático, com ressincronizador atriobiventricular, tricameral independente,

sensor de resposta ao movimento, energia de choque superior a 35 Joules, entrega de ATP em zona de
FV antes da carga completa do capacitor, mínimo de 03 opções de polaridade de estimulação do VE,
programação do intervalo V-V pelo menos até 80 ms, seleção do primeiro ventrículo a ser estimulado,
algoritmo para discriminação de taquiarritmias supraventriculares, mecanismo que permite a condução
intrínseca do paciente. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau
cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar
externamente dados de: identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do
lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040045

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792076 Patch orgânico (ate 260 cm2) 0702050440 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792078 Prótese intraluminal coronariana com balão. Stent coronário em liga de cromo-cobalto l-605, com design
em dupla-hélice, montado sobre balão, revestido com carbeto de silício amorfo (revestimnto hemo e
biocompatível), com 2 marcas radiopacas, compatível com introdutor e cateter guia5f, compatível com fio
guia 0,014 polegadas. tamanhos  2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm de diâmetro e 9; 2,25; 2,5;
2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm de diâmetro e 9; 13; 15; 18; 20; 22; 26; 30; 35; 40 mm de comprimento.
Sistema de troca rápida em comprimento de 140 cm. estéril, descartável, embalagem unitária, com
abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do
produto,  deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de
validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040533

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792081 Eletrodo endocardico definitivo. 0702040240 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792082 Eletrodo epicardico definitivo. 0702040258 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792083 Prótese valvular mecânica de baixo perfil (disco). 0702040568 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792086 Conjunto de filtro de veia cava composto de: dois sistemas introdutores, um para colocação via femoral e
outro para colocação via jugular, com 8.5 French de diâmetro, 65cm de comprimento, ponta radiopaca e
dilatador compatível, filtro de veia cava de Conichrome com alça superior para captura, temporário ou
permanente com diâmetro máximo de 30mm e 50cm  de comprimento, bainha Peel Away e adaptador
com braço lateral Tuohy-Borst. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de
identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75%
do total da validade. 0702040398

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792087 Cateter balão para embolectomia arterial ou venosa 0702050059. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792088 Cateter guia para angioplastia transluminal percutanea 0702040134 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792089 Stent carotídeo auto-expansível de células fechadas, reto. Compatível com fio guia 0.014", troca rápida.
perfil do cateter 5.7f. diâmetros de 7 a 10mm e comprimentos de 20 a 30mm.embalagem
individual,estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e
registro no ministério da saúde. prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040517

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792090 Prótese intraluminal arterial aortica tubular n/ recoberto (cod. 07020 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792091 Protese intraluminal art aortica tubular ou conico recoberto  (cod. 0702040290) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792092 Prótese intraluminal aortico bifurcado recoberto 0702040282 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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cirurgia (66)

009792093 Prótese intraluminal arterial periférica com stent recoberto (cod. 0702040487) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792094 Sistema de proteção cerebral para prótese intraluminal 0702040606 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792095 Coils embolizante 0702040169 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792096 Sistema de colocação de Coils (0702040584) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792099 Generico 979-2
Sistema de guias e injeção de material próprio a vertebroplastia (0702031275)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792101 Fita para reconstrução ligamentar 0702030341 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792104 Cateter de termodiluição continua 0702050075 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792105 Grampeador linear 0702050270 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792106 Carga para grampeador linear cortante 0702050040 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792107 Carga p/grampeador linear cortante para gastroplastia 0702050040 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792108 Carga p/ grampeador linear 0702050032 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792109 Micro cateter para balão 0702010189 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792111 CLIP TEMPORÁRIO PARA NEUROCIRURGIA, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados
de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS,
acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. SUS 0702010227.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792112 Conjunto para circulação extracorpórea composto de oxigenador de membrana adulto, tendo os seguintes
acessórios compatíveis com o oxigenador: reservatório venoso, conjunto de tubos, filtro de linha arterial e
reservatório de solução cardioplégica. Oxigenador de membrana adulto de fibra oca com trocador de calor
incorporado na parte arterial, em fibra oca de poliéster de alta eficiência. Reservatório venoso de pelo
menos 4000 ml. Capacidade máxima de membrana de 370 ml. Fluxo máximo de sangue de 7 litros por
minuto; reservatório de cardiotomia para retorno venoso em termoplástico biocompatível com sistema
para rompimento de bolhas e filtragem de microagregados; hemoconcentrador com membrana de fibra;
conjunto de tubos para CEC composto por tubos de pvc conectores e acessórios constituídos por acrílico,
atóxico, biocompatível e apirogênico; filtro de linha em policarbonato:
Reservatório de solução cardioplégica em termoplástico biocompatível, constituído por um trocador de
calor e tubos de tubos de pvc para circulação da solução oxigenador selado para uso com vácuo,uma
cânula arterial de PVC, duas cânulas venosas de PVC, estéril, descartável, embalagem unitária, com
abertura asséptica, papel grau cirúrgico  acondicionado em recipiente que garanta a integridade do
produto. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de
validade, número do lote registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.
Obs: A empresa vencedora deverá fornecer em cedência a quantidade suficiente de máquina(s) de
circulação extracorpórea e cardioplegia, nas quantidades necessárias para a(s) unidades a empresa
deverá também se responsabilizar pela assistência técnica da máquina do CEC e cardioplegia.

CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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0702040193

009792113 Conjunto para circulação extracorpórea pediátrica, composto dos seguintes materiais: filtro de linha
arterial; hemoconcentrador;  reservatório de cardiotomia; reservatório de cardioplegia; filtro de
recirculação do perfusato; filtro de cardioplegia; oxigenador de membrana com tubos; 1 cânula arterial; 2
cânulas venosas. 0702040215

CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792114 Conjunto para circulação extracorpórea neonatal, composto por seguintes materiais: filtro de linha arterial;
hemoconcentrador; reservatório de cardiotomia; reservatório de cardioplegia; filtro de recirculação do
perfusato; filtro de cardioplegia; oxigenador de membrana com tubos; 1 cânula arterial; 2 cânulas
venosas. 0702040207

CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792115 Patch inorgânico 50cm2 de feltro, branco, composto de 1 mm com suporte, 100% tereflalato de polietileno
glicol (lenço sintético em poliester biocron) grau médico. Fibras em montagem "não tecido", em duas
espessuras, com ou sem suporte. Não provocam rejeição, podem ser dimensionados conforme as
necessidades cirúrgicas, elevada resistência a ruptura, não desfiam, estéril, descartável, embalagem
unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a
integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade.  0702040452

Sem requisição desde 07/2013.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009792116 Patch inorgânico (20cm2) 0702040444

Sem requisição desde 07/2013.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009792117 Patch orgânico de pericárdio bovino, tamanho 50cm2 com largura mínima de 05cm, tratado em
glutaraldeido, resistente, flexível, com ausência de antigenicidade, acondicionado em tubo de vidro,
vedado, contendo solução de formoldeido a 4%, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura
asséptica papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá
constar externamente dados de identificação, procedência,tipo de esterilização, data de validade, número
do lote, registro no MS. Prazo de validade.de 75% do total da validade.0702040479

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792118 Patch orgânico (20 cm2). 0702040460 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792119 Conjunto de enxerto arterial inorgânico valvado, sendo a parte tubular constituído de dupla textura
aveludada de poliéster trançado, comprimento de 30 a 40 cm, impregnado com colágeno bovino e a
prótese valvar mecânica de duplo folheto, rotativa, discos basculantes, atóxica, estéril e apirogênico,
composta de grafite e revestida de carvão pirolítico polido e anel de sutura em poliéster, baixo perfil e
fluxo central, nos tamanhos 23, 25, 27, 29, 31 e 33mm, estéril, descartável, embalagem unitária, com
abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do
produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de
validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040312

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792120 Heteroenxerto bovino para uso em anastomose aortico-coronaria, utilizado em cirurgia cardíaca. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792121 Prótese de tunelização esofágica, composta po um introduotr de aço inoxidável e uma haste de tração em
PVC atóxico, com ponteriras de aço inoxidável, fio de acoplamento (algodão), prótese plástica em PC
atóxico de 15 cm. Embalagem individual, não estéril, contando externamente dados de identificação,
procedência, nº de lote, nº do registro no Ministério da Saúde.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792122 Prótese de tunelizacao esofágica, composta por um introdutor de aço inoxidável e uma haste de tração
em pvc atóxico, com ponteiras de aço inoxidável, fio de acoplamento (algodao), prótese plástica em pc

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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atoxico de 19cm, embalagem individual,não estéril, devera constar externamente dados de identificação,
procedência, nº de lote, registro no ms.

009792123 kit complementar com dois cateteres em poliuretano (20gx90cm) para infusao intravenosa, peridural e
raquidiana, subcutanea(local), com introdutor (agulha touhg (16gx9cm), extensor (2 vias), 2 plugs, strips, 2
filmes, seringa 5ml, infusor portatil de 275ml com elastomero e camara graduada com sistema de bolus,
eliminador de ar/bolhas. esteri, descartavel, uso unico. Compativel com a bomba infusora
accufuser/astermed.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792124 Balao de angioplastia de baixo perfil com caracteristica especial para resgate de membros inferiores e pe
diabetico, contendo, balao cilindrico ou conico com comprimento de ate 210mm, over the wire,
estruturado em todo seu comprimento ultra flexivel com guia 0.014" ou 0.018"

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792125 Balao de angioplastia com tres ou quatro laminas microcirurgicas montadas na extensao de sua superficie
para lesoes  recorrentes e estenoses intra-stent.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009792126 Introdutor fabricado com caracteristicas de maxima flexibilidade sem risco de dobras ou compressoes.
marca radiopaca que identifica a localizacao precisa do final do introdutor
ponta atraumatica soft landing que reduz o risco de trauma. cobertura hidrofilica em toda extensao.
valvula com ajuste manual que minimiza a perda de sangue durante sua indroducao
comprimento de 90cm. introdutores de tamanho 6 com lumen interno > 0.087, 7f com lumen > 0.100 e 8f
com lumem > 0.113

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792127 Microcater radiopaco, hidrofílico e hiperseletivo para procedimentos periféricos eextracraneanos, com
excelente controle de torção, alta estabilidade e seletividade excepcional para embolização. estrutura
malhada de espiral de tungstênio, com separação
variável de espirais. baixa fricção, atraumáticas. Estrutur de três capas: interna de ptfe, intermediária com
espiral reforçada de tungstênio radiopaco e, externa, de elastomêro
de poliéster e pigmento recoberto com polímero hidrofílico. ponta distal moldável. acompanha guia
específica.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792128 Kit sistema fechado para medida do débito cardíaco através do método de termodiluição com temperatura
ambiente, descartável e estéril, contendo:
01 seringa 10cc(ml) com empunhadura, adaptador rotativo, conexão para tubo extensor e proteção contra
contaminação do embolo (ou sistema equivalente).
01 tubo extensor (tipo serpentina) para soluções em temperatura ambiente, com conexão universal para
equipo de soro e clamp;
01 sensor de temperatura, com conector padrão para ligar ao cabo de interconexão ao equipamento de
leitura do parâmetro;
01 torneira de três vias, com adaptadores rotativos para conexão.
kit esterilizado, embalado individualmente, mantendo a integridade do produto até o momento do uso.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792130 Cateter venoso central duplo lúmen. 0702040150 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792131 Cateter angiográfico al1 5f com 100cm confeccionado em   polietileno atóxico, apirogenico, ponta
atraumatica e radiopaca, compatível com fio guia ate 0,038 polegadas.Embalagem individual estéril, com
dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na
ANVISA/MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792132 Cateter angiográfico al1 6f com 100cm. Confeccionado em material em polietileno, atóxico, apirogenico,
ponta atraumatica e radiopaca, compatível com fio guia ate 0,038 polegadas embalagem individual,
estéril, com dados de identificação, procedência, numero de lote, tipo de esterilização, validade  e registro
na ANVISA/MS, prazo de validade de 75% do total  da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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009792134 Cateter angiográfico al2 6f com 100 cm. Confeccionado em material em polietileno, atóxico, apirogenico,

ponta atraumatica e radiopaca, compatível com fio guia até 0,038 polegadas. Embalagem individual,
estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro
na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792138 Cateter angiográfico al3 6f com  100 cm. Confeccionado em ma terial em polietileno, atóxico, apirogênico,
ponta atraumática e radiopaca, compatível com fio guia até 0,038 polegadas. Embalagem individual,
estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro
na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total  da validade

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792141 Cateter angiográfico al4 5f com 100 cm. confeccionado em material em polietileno, atóxico, apirogênico,
ponta atraumática e radiopaca, compatível com fio guia até 0,038 polegadas.  Embalagem individual,
estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro
na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792142 Cateter angiográfico al4 6f com 100 cm. confeccionado em material em polietileno, atóxico, apirogênico,
ponta atraumática e radiopaca, compatível com fio guia até 0,038 polegadas. Embalagem individual,
estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade registro
na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792143 Cateter angiográfico ar1 5f, em polietileno, 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia
até 0,038", flexivel, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem
individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização validade
e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792144 Cateter angiográfico ar1 6f, em polietileno, 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia
até 0,038", flexível, atóxico, apirogenico, ponta atraumática e radiopaca,bom torque, embalagem
individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização validade
e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75%do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792145 Cateter angiográfico ar2 5f, em polietileno, 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia
até 0,038", flexível, atóxico, apirogenico, ponta atraumática e radiopaca,bom torque, embalagem
individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização validade
e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75%do total da validade

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792146 Cateter angiográfico ar2 6f, em polietileno, 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia
até 0,038", flexível, atóxico, apirogenico, ponta atraumática e radiopaca,bom torque, embalagem
individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização validade
e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75%do total da validade

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792149 Cateter angiográfico ar3 5f, em polietileno, 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia
até 0,038", flexível, atóxico, apirogenico, ponta atraumática e radiopaca,bom torque, embalagem
individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização validade
e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75%do total da validade

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792150 Cateter angiográfico ar3, 6f, em polietileno, 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia
até 0,038", flexível, atóxico, apirogenico, ponta atraumatica e radiopaca,bom torque, embalagem
individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização validade
e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792153 Cateter angiográfico jl 3,5 4f, em polietileno, 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia
até 0,038",flexível, atóxico, apirogenico, ponta atraumatica e radiopaca,  bom torque, embalagem
individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização, validade

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

009792154 Cateter angiográfico jl 3.5, 5f, em polietileno, 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para
guia até 0,038",flexível, atóxico, apirogenico, ponta atraumatica e radiopaca, bom torque, embalagem
individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização, validade
e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade..

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792155 Cateter angiográfico jl 3.5, 6f, em polietileno, 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para
guia até 0,038",flexível, atóxico, apirogenico, ponta atraumatica e radiopaca, bom torque, embalagem
individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização, validade
e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade..

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792156 Cateter angiográfico jl 4.0, 4f, em polietileno, 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para
guia até 0,038",flexível, atóxico, apirogenico, ponta atraumatica e radiopaca, bom torque, embalagem
individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização, validade
e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de  75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792157 Cateter angiográfico jl 4.0, 5f, em polietileno, 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para
guia até 0,038",flexível, atóxico, apirogenico, ponta atraumatica e radiopaca, bom torque, embalagem
individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização, validade
e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792158 Cateter angiográfico jl 4.0, 6f, em polietileno, 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para
guia até 0,038",flexível, atóxico, apirogenico, ponta atraumatica e radiopaca, bom torque, embalagem
individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização, validade
e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792159 Cateter angiográfico jl 4.0, 6f, em polietileno, 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para
guia até 0,038",flexível, atóxico, apirogenico, ponta atraumatica e radiopaca, bom torque, embalagem
individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização, validade
e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792180 Cardioversor desfibrilador automático, dupla câmara, sensor de resposta ao movimento, energia máxima
de choque superior a 35 Joules, entrega de ATP em zona de FV antes da carga completa do capacitor,
algoritmo para discriminação de taquiarritmias supraventriculares, mecanismo que permite a condução
intrínseca do paciente, algoritmo de supressão de estimulação desnecessária do ventrículo direito. Teste
de capturas atrial e ventricular. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel
grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar
externamente dados de: identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do
lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.
Código SUS 0702040053 (TROCA DE GERADOR) 0702040061 (IMPLANTE DE GERADOR).

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792181 Cateter balão para dilatação uretral 5f. Apresentar registro no ministério da saúde. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792182 Stent periférico autoexpansível de nitinol para vasos infrapatelares, sistema over the wire, compatível com
fio guia0,018". Diâmetros de 4 a 8mm e comprimentos de 20 a 60mm. Sistema de liberação 4f de 80 e
135cm. embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência,
lote e validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.
0702040517

***UTILIZAR 9792186***

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009792183 Stent de cromo-cobalto com desenho modular. hastes livres de solda, fusionadas a laser, células de
3,3mm diâmetros de 4 a 7mm com comprimentos de 12 a 18mm. Embalagem individual, estéril, que
contenha externamente dados de identificação e  procedência,lote e validade,e registro no ministério da

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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saúde.prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040517

009792184 Stent renal em cromo cobalto compatível com guia 0,014", sistema de troca rápida e diâmetros de 4 a
7mm, comprimentos de12 e 18mm e sistema de entrega de 80cm e de 135cm. embalagem
individual,estéril,que contenha externamente dados de identificação e  procedência, lote e validade, e
registro no Ministério da Saúde. prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040517

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792185 Stent periférico de cromo-cobalto expandido por balão, hastes soldadas a laser diâmetros de 6 a 10mm e
comprimentos de 20 a 60mm. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de
identificação e  procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75%
do total da validade. 0702040517

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792186 Stent periférico autoexpansível de nitinol para vasos infrapatelares, otw, compatível com fio guia 0,018".
diâmetros de 4 a 8mm e comprimentos de 20 a 60mm. sistema de liberação de 80 e 135cm. Embalagem
individual,estéril,que contenha externamente dados de identificação e  procedência, lote e validade, e
registro no Ministério da Saúde. prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040517

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792187 Stent intraluminal arterial periférico autoexpansível de nitinol, com marcas radiopacas nas
extremidades,compatível com guia 0,035", montado em introdutor 6f, nos diâmetros de 5, 6, 7, 8, 9 e
10mm e comprimentos de 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80mm. Embalagem individual,estéril,que contenha
externamente dados de identificação e  procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde.
Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040517

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792188 Stent de Nitinol para remodelação endovascular do vasos intracranianos.design sobreposto na montagem
das células fecha, possibilidade de completa recuperação do dispositivo através de bisel na porção
proximal favorecendo o reposicionamento. Alta resistência à deformação das células. Diâmetros 4 e 6mm
e comprimento de 15 a 30mm. possui marcas radiopacas distais e proximais de platina e irídio em todos
os modelos, nos modelos de 4 mm de diâmetro apresentam 3 marcas radiopacas e o modelo de 6 mm de
diâmetro possui 4 marcas radiopacas distais. Todos os modelos apresentam 1 marca radiopaca proximal.
Modelos de 4mm compatíveis com microcatéter de diâmetro interno mínimo de 0,021" e modelos de 6mm
compatíveis com microcatéter de diâmetro interno mínimo de 0,027". Sistema de liberação
eletrolítica.embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e
procedência,lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da
validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792189 Stent intraluminal arterial periférico expansível por balão para uso infrapoplíteo em cromo-cobalto, otw,
compatível com guia 0,014" e introdutor 4f, com marcas radiopacas no balão, em diâmetros 2.0, 2.5, 3.0,
3.5 e 4.0 com comprimentos de 10 a 76mm. Embalagem individual,estéril,que contenha externamente
dados de identificação e  procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de
validade de 75% do total da validade. 0702040517

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792190 Stent "alone" expandido por balão de aço inoxidável, cortado a laser em uma única peça para diâmetros
de 14 a 25 mm e comprimento de 40 mm. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente
dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de
validade de 75% do total da validade. 0702040517.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792191 Stent autoexpansível de nitinol, compatível com guia 0,035", otw, comprimento do cateter de entrega de
120cm. Disponível nos diâmetros de 6 a 14mm e nos comprimentos de 20 a 150mm. Sistema compatível
com 6fr, equivalente a 0,079". malha de células abertas, marcas radiopacas estampadas de tântalo nas
duas extremidades, sem encurtamento e com simples sistema de liberação. Embalagem
individual,estéril,que contenha externamente dados de identificação e  procedência, lote e validade, e
registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040517

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792192 Stent autoexpansível de nitinol para femoral superficial, compatível com guia 0,035", otw, comprimento do
cateter de entrega de 120cm. disponível nos diâmetros de 5 a 8mm e nos comprimentos de 20 a 150mm.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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Sistema compatível com 6f. equivalente a 0,079". Malha de células abertas, com conexões em diagonal,
sem risco, fraturas. marcas radiopacas estampadas de tântalo nas duas extremidades, sem encurtamento
e com simples sistema de liberação. embalagem individual,estéril,que contenha externamente dados de
identificação e  procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. prazo de validade de 75%
do total da validade. 0702040517

009792193 Stent expansível por balão compatível com guia 0,035", otw, comprimento do cateter disponível nos
tamanhos de 80 e 135cm diâmetros de 5 a 10mm e nos comprimentos de 17, 27, 37 e 57mm. Sistema
compatível com 6f até o diâmetro de 8mm equivalente a 0,084"; 9 e 10mm compatível com 7f equivalente
a 0,092". Malha de células abertas, montado em balão, com ponta t "apered". Marcas radiopacas
estampadas de tântalo nas duas extremidades, sem  encurtamento e com simples sistema de liberação.
Embalagem individual,estéril,que contenha externamente dados de identificação e  procedência, lote e
validade, e registro no Ministério da Saúde. prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040517

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792194 Stent auto expansível de Nitinol, reto ou cônico para angioplastia de carótida,compatível com guia
0,014".Rápida troca, comprimento do cateter de entrega de 135 cm. disponível nos diâmetros de 6, 6-8, 7,
7-10, 8, , 9 e 10 mm e nos comprimentos de 20, 30, 40 e 60 mm. sistema compatível com 6f, equivalente
a 0,079". Malha de células abertas,marcas radiopacas estampadas de tântalo nas duas
extremidades,sem encurtamento embalagem individual,estéril,que contenha externamente dados de
identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75%
do total da validade. 0702040517

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792195 Stent de aço inoxidável 316l expansível por balão com design helicoidal, montado por termocrimpagem,
revestido com carbeto de silício amorfo cobertura hipotrombogênica (revestimento hemo e biocompatível)
barreira efetiva em relação a liberação de íons níquel e outros íons, com 2 marcas radiopacas no
balão,compatível com introdutor e cateter guia 6f ou 7f,com- patível com fio guia 0,035". Tamanhos 5; 6;
7; 8; 9; 10mm de diametro e 15; 25; 38; 56 mm de comprimento. Sistema otw, duplo lúmen com
revestimento hidrofóbico, comprimento de 80 e 130cm. Embalagem individual,estéril,que contenha
externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde.
Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040517

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792196 Stent para angioplastia renal em liga de cromo-cobalto l-605 revestido com carbeto de cilício amorfo
(revestimento hemo e biocompatível), barreira efetiva em relação a liberação de ions níquel e outros
íons.Montado por termocrimpagem, design em dupla hélice de alta flexibilidade, cobertura homogênea do
vaso e excelente conformabilidade.  Anel radiopaco proximal em conjunto com a liga de cromo-cobalto,
excelente radiopacida de.duas marcas radiopacas no balão de polímero sem-cristalino,compatível com fio
guia 0,014", compatível com introdutor e cateter guia 5f e 6f, baixo perfil de cruzamento. Tamanhos 4.5; 5;
6 e 7 mm de diâmetro e 12 e 19 mm de comprimento. Sistema de troca rápida com comprimento de 80 e
140 cm. Embalagem individual,estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência,
lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.
0702040517

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792197 Stent autoexpansível de nitinol pré montado em um sistema otw de alta flexibilidade,cortado a
laser,revestido com carboreto de silício amorfo(revestimento hemo e biocompatível),barreira efetiva em
relação a liberação de íons níquel e outros íons,cobertura hipotrombogêncica.um design com segmentos
curtos e independentes,flexibilidade extremamente elevada.sistema "anti-jump", liberação controlada.
possui três conexões articuladas entre os anéis individuais.possui 2 marcas radiopacas no cateter e 4
marcas radiopacas em cada extremidade do stent, compatível com fio guia 0,035". Tamanhos: 7; 8; 9;
10mm de diâmetro por 30; 40; 60; 80 mm de comprimento.Comprimento do sistema 70 e
120cm.compatível com introdutor 6f. Embalagem individual,estéril,que contenha externamente dados de
identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75%

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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do total da validade. 0702040517

009792198 Stent para angioplastia de carótida, confeccionado em nitinol, com células abertas nas extremidades e
células fechadas na porção central. Diâmetros 7 a 11mm com comprimento de 20 a 40mm. Compatível
com introdutor 5f, marcas radiopacas nas extremidades compatível com guia 0,014". Cateter com
comprimento de 135cm. Embalagem individual,estéril,que contenha externamente dados de identificação
e  procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da
validade. 0702040517

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792199 Stent cônico para angioplastia de carótida, confeccionado em nitinol, com células abertas nas
extremidades e células fechadas na porção central. Diâmetros 6-9/7-10mm comprimento de 30 a 40mm.
Compatível com introdutor 5f, marcas radiopacas nas extremidades, compatível com guia 0,014" cateter
com comprimento de 135cm. Embalagem individual,estéril,que contenha externamente dados de
identificação e  procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75%
do total da validade. 0702040517

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792200 Stent para angioplastia de carótida auto expansível em algilo, reto, para aplicação em carótidas,
compatível com guia 0,014", sistema introdutor 6f, troca rápida, diâmetros de 6,8 e 10mm, com
encurtamento na liberação. embalagem individual,estéril,que contenha externamente dados de
identificação e  procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. prazo de validade de 75%
do total da validade. 0702040517

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792201 Cateter-balão coronário constituído de hipotubo único em seu corpo, balão de muito baixo perfil (leap
material), transição gradual da ponta para o balão de tapered trak tip design , c/ 0,017 polegadas de
espessura na porção terminal. Balão com complacência controlada. Revestimento hidrofílico (bioside),
compatível com introdutor e cateter guia 5f, compatível com fio guia 0,014 polegadas. Tamanhos 1,5; 2,0;
2,5; 3,0; 3,5; 4,0mm de diâmetro e 8 a 30mm de comprimento. Sistema de troca rápida. Descartável,
estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente
que garanta a integridade do produto. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência,
tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total
da validade. 0702040088

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792202 Cateter-balão de angioplastia periférica, sistema otw compatível com fio-guia 0,035", corpo coaxial de 7f
corpo interno trançado. Pressão de ruptura de 6 e 5 atms. Balão de duralyn comprimento do cateter de 80
e 110cm. Medida do balão de 14, 15, 16, 18,20, 22 e 25mm de diâmetro e 40mm e 60mm de
comprimento. Estéril, descartável embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,
acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externa mente dados
de identificação, procedência,tipo de esterilização e data de validade, número de lote, registro no MS.
Prazo de validade de 75% do total da validade. SUS 0702040070.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792203 Cateter-balão coronário de mínima complacência com cobertura bioslide sobre a porção distal do cateter,
a qual tem 0,017 polegadas de espessura (espessura de cruzamento). Balão confeccionado com lep.
Compatível com introdutor e cateter guia 5f, compatível com fio guia 0,014 polegadas. Disponível em
diâmetros de 2,0 a 5,0mm. Sistema de troca rápida. Descartável, estéril, embalagem unitária, com
abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do
produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de
validade, número do lote, registro no MS. Prazo de valida de de 75% do total da validade. 0702040088

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792204 Cateter-balão p/ angioplastia coronária, parte distal do cateter c/ marcas em polímero de tugstênio, balão
confecciona- do c/ xcelon, complacência controlada, perfil distal de cru- zamento de 0,017 polegadas.
Compatível c/ introdutor e cate- ter guia 5f, compatível c/ fio guia 0,014 polegadas. tamanhos 1,5 a 4,0 de
diâmetro e comprimentos de 8,12,15,20 e 30 mm. Sistema de troca rápida. descartável, estéril,
embalagem unitária, c/ abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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a integridade do produto deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote registro no MS.Prazo de validade de 75% do total da
validade.0702040088

009792205 Cateter-balão coronário semi-complacente com tecnologias Slim Seal, confeccionado com pebax, marcas
radiopacas de tungstênio, compatível com fio guia 0,014 polegadas. Pressão nominal em 8/atm e ruptura
em 14 /atm. Tamanhos de 1,2 a 4,0 mm de diâmetro e comprimento 8, 12, 15 e 20 mm. Descartável
estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente
que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência,
tipo de esterilização, data de validade, numero do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total
da validade. 0702040088

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792206 Cateter-balão para angioplastia coronária tipo over the wire, semi-complacente, compatível com fio guia
0,014 polegadas disponível em diâmetros que podem variar de 1,5 a 4,0mm e comprimentos de 8 a
30mm. Descartável, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,
acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados
de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote registro no MS.
Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040088

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792207 Cateter balão para angioplastia coronária tipo rápida troca, complacência controlada, compatível com fio
guia 0,014 polegadas disponível em diâmetros que podem variar de 2,0 a 4,0mm e comprimentos de 9 a
30mm. Descartável, estéril, embalagem unitária, com abertura assética, papel grau cirúrgico,
acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados
de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote registro no MS.
Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040088

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792208 Cateter-balão coronário não complacente com perfil proximal de 2,0f e perfil distal de 2,7f, balão
confeccionado em optilliance com marcas em platinum-iridium, perfil de cruzamento de 0,017 polegadas,
revestido com cobertura especial (hydrex). Compatível com introdutor e cateter guia 5f (0,058) até a
numeração 4,25mm e cateter guia 6f (0,068) para diâmetro de 4,5 mm. compatível com fio guia 0,014
polegadas. Tamanhos 2,5 a 4,5mm de diâmetro e 10, 15 e 20mm de comprimento. Sistema de troca
rápida descartável, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,
acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados
de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.
Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040088

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792209 Cateter-balão coronário não complacente, cateter com comprimento de 138 cm, perfil de cruzamento de
0,016 polegadas, balão confeccionado com soft fulcrum plus, recoberto com selective dura trac, balão
com marcas em ouro (gold-swanged marker bands), tamanhos de 2,0 a 5,0mm de diãmetro e
comprimentos de 6 a 9,12,15,20 a 21 e 27 a 30mm. Sistema de troca rápida/descartável estéril,
embalagem unitária com abertura asséptica papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que
garanta a integridade do produto. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo
de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade. 0702040088

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792210 Cateter balão coronário, complacência controlada, cateter com comprimento de 142cm, perfil de
cruzamento de 0,016 polegadas, balão confeccionado com fulcrum, recoberto com selective dura trac,
balão com marcas radiopacas de platinum-iridium, tamanhos de 1,5 a 4,0mm de diâmetro e
comprimentos de 6, 10, 12, 15, 20, 25 e 30mm. Sistema de troca rápida. Descartável, estéril, embalagem
unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a
integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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validade. 0702040088

009792211 Cateter balão de angioplastia percutânea periférico de troca rápida 0.014”. Composto de Nylon Xcelon
semi complacente, com revestimento hidrofílico. Compatível com introdutor 6F. Diâmetros de 4, 4.5, 5,
5.5, 6, 6.5, 7mm e comprimentos de 15, 20, 30 e 40mm. Perfil de cruzamento de 0,036”a 0,049”.
Comprimento do sistema de entrega de 80 e 135 cm. Descartável, estéril, embalagem unitária, c/
cobertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do
produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de
validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040070

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792212 Cateter balão coronário, 145cm de comprimento, hipotubo de aço inoxidável na porção proximal do
cateter e pebax-nylon na porção distal; balão confecciconado em duralyn, c/ marcas radiopacas em
platinum (swaged platinum), c/ cobertura hidrofílica, diâmetros variando de 1,25 a 4,0mm e comprimentos
de 10, 15, 20, 25 e 30mm. Descartável, estéril, embalagem unitária, c/ abertura asséptica, papel grau
cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,
registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040088.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792213 Cateter-balão coronário não complacente com tecnologias Slim Seal, confeccionado com Pebax, marcas
radiopacas de tungstênio, compatível com fio guia 0,014 polegadas. Pressão nominal em 12/atm e
ruptura em 18/atm. Tamanhos de 1,5 a 4,5mm de diâmetro e comprimentos 8, 12,15 e 20mm.
Descartável, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em
recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade número do lote, registro no MS. Prazo de validade de
75% do total da validade. 0702040088

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792214 Cateter - balão com configuração coaxial e com um balão não complacente montado em sua porção
distal. Tem perfil extrema mente baixo que permite utilização com indutores de muito - baixo calibre. O
balão varia em diâmetro, de 4,0 a 30 mm e tem comprimentos que variam de 2 a 6 cm. O introdutor
vascular utilizado varia de 4 a 9 f.o comprimento dos cateteres variam de 70 a 100cm, podendo-se utilizar
guias metálicos entre 0,021" a 0,035" embalagem individual , trazendo dados ex ternamente número do
lote e validade, e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040100.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792215 Cateter-balão c/ construção coaxial e balão distal não complacente de alta pressão. O balão varia em
diâmetro de 5 a 25 mm e tem comprimentos que variam de 2 a 6cm. Conforme o diâmetro do balão
poderem ser utilizados introdutores vasculares de 6 a 14f. O diâmetro do cateter varia de 6 a 9f. O
comprimento é de 100 cm. Utiliza guia metálico 0,035. Embalagem individual, trazendo dados
externamente número de lote e validade, e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.
0702040100.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792216 Cateter guia (terapêutico) multiporpose curva 1 e 2, c/ 100 cm de comprimento, diâmetro de 6fr, c/ luz
interna de no mínimo 0,071 polegadas, confeccionado em nylon ou polietileno, ponta atraumática e
radiopaca, descartável, embalagem unitária, c/ abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,
registro no ms. prazo de validade de 75% do total da validade.0702040134

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792217 Cateter guia (terapêutico) EBU curva 3,5 e 4,0, com 100cm de comprimento, diâmetro de 5fr, c/luz interna
de no mínimo 0,058", capacidade para guia até 0,38", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e
radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número
de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA/MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade. 0702040134

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792218 Cateter guia (terapêutico) EBU curva 3,5  4,0, e 4,5 com 100 cm comprimento, diâmetro de 6fr, com  luz
interna de no mínimo 0,071 polegadas, capacidade para guia até 0,38", flexível, atóxico, apirogênico,

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação,
procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA/MS. prazo de validade
de 75% do total da validade. 0702040134

009792219 Cateter guia (terapêutico) EBU 3,5, 4,0, e 4,5 diâmetro de 7f, com luz interna de no mínimo 0,081
polegadas em polietileno 100cm até 120 de comprimento. Capacidade para guia até 0,38", flexível,
atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com
dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na
ANVISA/MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040134

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792220 Cateter guia (terapêutico) mamária, de 90 a 100cm de comprimento, diâmetro de 5fr, com luz interna de
no mínimo 0,058 polegadas capacidade para guia até 0,38", flexível, atóxico, apirogênico, ponta
atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação,
procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA/MS. prazo de validade
de 75% do total da validade.0702040134

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792221 Cateter guia (terapêutico) mamária, de 90 a 100cm de comprimento, diâmetro de 6fr, c/ luz interna de no
mínimo 0,071 polegadas, capacidade p/ guia até 0,38", flexível, atóxico,apirogênico, ponta atraumática e
radiopaca, com torque, embalagem individual, estéril, c/ dados de identificação, procedência, número de
lote, tipo de esterilização, validade e registro na anvisa/ma. prazo de validade de 75% do total da
validade.0702040134

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792222 Cateter guia (terapêutico) ar1 e ar2, com 100cm de comprimento, diâmetro de 5fr, com luz interna de no
mínimo 0,058 " capacidade para guia até 0,38", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e
radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número
de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA/MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade. 0702040134

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792223 Cateter guia (terapêutico) ar1 e ar2, c/ 100 cm de comprimento, diâmetro de 6fr, c/ luz interna de no
mínimo 0,071 polegadas, capacidade p/ guia até 0,38", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e
radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, c/ dados de identificação, procedência, número de
lote, tipo de esterilização, validade e Registro na anvisa1ms. prazo de validade de 75% do total da
validade. 0702040134

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792224 Cateter guia (terapêutico) AR2, com 100 cm de comprimento, diâmetro de 7fr, com luz interna de no
mínimo 0,081" capacidade para guia até 0,38", flexível, atóxico, apirogenico ponta atraumática e
radiopaca, bom torque embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de
lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA/MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade. 0702040134

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792225 Cateter guia (terapêutico) al1, al2, c/ 100 cm de comprimento diâmetro de 6fr, c/ luz interna de no mínimo
0,071 polegadas capacidade p/ guia até 0,38", flexível, atóxico, apirogênico ponta atraumática e
radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, c/ dados de identificação, procedência, número de
lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA/MS. prazo de validade de 75% do total da
validade. SUS 0702040134

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792226 Cateter guia (terapêutico) al1, com 100cm de comprimento, diâmetro de 7fr, com luz interna de no mínimo
0,081" capacidade para guia até 0,38", flexível, atóxico apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom
torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de
esterilização, validade e registro na ANVISA/MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.
0702040134

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792227 Cateter guia (terapêutico) al3 e al4, c/ 100cm de comprimento, diâmetro de 6fr, c/ luz interna de no
mínimo 0,071 polegadas, capacidade p/ guia até 0,38", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e
radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, c/ dados de identificação, procedência, número de

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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lote, tipo de esterilização, validade e registro na anvisa/ms. prazo de validade de 75% do total da
validade.0702040134

009792228 Cateter guia (terapêutico) AL3 e AL4, com 100 cm de comprimento, diâmetro de 7fr, com luz interna de no
mínimo 0,081" capacidade para guia até 0,38", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e
radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número
de lote, tipo decesterilização, validade e registro na ANVISA/MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade. 0702040134

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792229 Cateter guia (terapêutico) JL 3,5 e JL 4,0, com 100cm de comprimento, diâmetro de 5fr, com luz interna
de no mínimo 0,058" capacidade para guia de 0,38", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atramática e
radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número
de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA/MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade. 0702040134

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792230 Cateter guia (terapêutico) jl 3,0 e jl 3,5, c/ 100cm de comprimento, diâmetro de 6fr, c/ luz interna de no
mínimo 0,071 polegadas, capacidade p/ guia até 0,38", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e
radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, c/ dados de identificação, procedência, número de
lote, tipo de esterilização, validade e registro na anvisa/ms. prazo de validade de 75% do total da
validade.0702040134

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792231 Cateter guia (terapêutico) jl 4,0 e jl 4,5, c/ 100cm de comprimento, diâmetro de 6fr, c/ luz interna de no
mínimo 0,071 polegadas, capacidade p/ guia até 0,38", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e
radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, c/ dados de identificação, procedência, número de
lote, tipo de esterilização, validade e registro na anvisa/ms. prazo de validade de 75% do total da
validade.0702040134

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792232 Cateter guia (terapêutico) jl 5,0 c/ 100 cm de comprimento, diâmetro de 6fr, c/ luz interna de no mínimo
0,071 polegadas capacidade p/ guia até 0,38", flexível, atóxico, apirogênico ponta atraumática e
radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, c/ dados de identificação, procedência, número de
lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA/MS. prazo de validade de 75% do total da
validade. SUS 0702040134

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792233 Cateter guia (terapêutico) jl 4,5 e jl 5,0, c/ 100 cm de comprimento, diâmetro de 7f, c/ luz interna de no
mínimo 0,081 polegadas, capacidade p/ guia até 0,38", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e
radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, c/ dados de identificação, procedência, numero de
lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA/MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade. 0702040134.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792234 Fio guia pra angioplastia coronária 0,014 polegadas, comprimento 175 cm , alma central em  aço
inoxidável,  shaft revestido em ptfe, revestimento distal hidrofóbico, ponta radiopaca de 3 cm. pontas extra
flexível; flexível; média. Suporte standard e extra suporte. Descartável, embalagem unitária,com abertura
asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto,
deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade,
número do lote, regis tro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792235 Fio guia para angioplastia coronária 0,014 polegadas, alma central em  monobloco de aço inoxidável,
revestido com polímero com cobertura hidrofílica, ponta radiopaca de 35 cm. suporte Floppy. Descartável,
embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que
garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo
de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. prazo de validade de 75% do total da
validade.0702040380

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792236 Fio guia para angioplastia coronária 0,014 polegadas, alma central em  monobloco de aço inoxidável,
revestido com polímero com cobertura hidrofílica, ponta radiopaca de 35 cm. suporte extra (extra-suporte).

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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Descartável, embalagem unitária com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em
recipiente que garanta a integridade do produto, deve constar externamente dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de
75% do total da validade.0702040380

009792237 Fio guia para angioplastia coronária 0,014 polegadas,  corpo central em Nitinol elástico linear,
revestimento  hidrofílico, ponta radiopaca de 2 cm.  suporte leve (light). Descartável, embalagem unitária,
com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do
produto, deverá constar externamente dados  de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de
validade, número do lote, registro no MS. Prazo de  validade 75% do total da validade.0702040380

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792238 Fio guia pra angioplastia coronária 0,014 polegadas, corpo central em Nitinol elástico linear, revestimento
hidrofílico, ponta radiopaca de 2 cm. Suporte moderado. Descartável, embalagem unitária, com abertura
asséptica, papel  grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto,
deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade,
número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792239 Fio guia para angioplastia coronária 0,014 polegadas, 190 cm de comprimento, corpo  central em aço
inoxidável  revestido com ptfe em sua porção proximal e elastinite em sua   porção distal. Porção
intermediária com cobertura polimérica.  ponta radiopaca de 3 cm. Descartável, embalagem unitária, com
abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do
produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de
validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792240 Fio guia pra angioplastia coronária 0,014 polegadas, 190 cm de comprimento, corpo  central em aço
inoxidável revestido com ptfe em sua porção proximal e elastinite em sua porção distal. Porção
intermediária com cobertura polimérica. Ponta radiopaca de 4,5 cm. Descartável, embalagem  unitária,
com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em  recipiente que garanta a integridade do
produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de
validade, número do lote, registro no MS. prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792241 Fio guia para angioplastia coronária 0,014 polegadas, comprimento 190 cm corpo central em durasteel e
combinação de cobertura polimérica com revestimento hidrofílico (hydrocoat hy drophilic coating), ponta
radiopaca de 3 cm .moderado suporte. descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel
grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto,  deverá constar
externamente da dos de identificação, procedência, tipo de esterilização, da ta de validade, número do
lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792242 Fio guia pra angioplastia coronária 0,014 polegadas, comprimento 300 cm, corpo central em durastel e
combinação de cobertura polimérica com revestimento hidrofilíco (hydrocoat hydrophilic coating), ponta
radiopaca de 3 cm. Moderado suporte. Descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel
grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de  esterilização, data de validade, número do
lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792243 Fio guia para angioplastia coronária 0,014 polegadas, comprimento 190 cm , corpo central em   durasteel
e  combinação de cobertura polimérica com revestimento hidrofílico (hydrocoat hydrophilic coating), ponta
radiopaca de 3 cm extra  suporte. descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau
cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,
registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792244 Fio guia para angioplastia coronária 0,014 polegadas, comprimento 300 cm , corpo central em durasteel e
combinação de cobertura polimérica com revestimento hidrofílico (hydrocoat hydrophilic coating), ponta

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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radiopaca de 3 cm extra  suporte. Descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau
cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,
registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380

009792245 Fio guia 0,014, moderado e extra-suportes, com haste proximal em aço inoxidável de alta tensão com
núcleo em durastel e haste distal moldável em nitinol sem solda de transição entre ligas metálicas.
Cobertura hidrofílica, Comprimento 300cm. Ponta reta com carga de 2.8g (moderado suporte) e 3.5g
(extra-suporte). Descartável, embalagem  unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,
acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto,   deverá constar externamente dados
de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.
Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040380 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792246 Fio guia para angioplastia coronária 0,014 polegadas, comprimento 300 cm , corpo central em   aço
inoxidável com revesti mento hidrofílico (hydrocoat hydrophilic coating) nos  30 cm finais. ponta radiopaca
de 3 cm com espessura de 0,010 polegadas em sua porção final. Descartável, embalagem  unitária, com
abertura asséptica, papel grau cirúrgico,  acondicionado em  recipiente que garanta a integridade do
produto,  deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de
validade, número do lote, regis tro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792247 Fio guia para angioplastia coronária 0,014 polegadas, comprimento de 180 cm , extra suporte, ponta
radiopaca de 3 cm. Peso da ponta de 0.7 gramas. Descartável, embalagem unitária com abertura
asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá
constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número
do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792248 Fio guia para angioplastia coronária 0,014 polegadas, comprimento de 180 cm , ponta radiopaca de 11
cm . Peso da  ponta de 3 gramas. Descartável, embalagem unitária, com   abertura asséptica, papel grau
cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto,  deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,
registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792249 Fio guia pra angioplastia coronária 0,014 polegadas, comprimento de 300 cm , ponta radiopaca de 11 cm
. Peso da   ponta de 3 gramas. descartável, embalagem unitária, com   abertura asséptica, papel grau
cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,
registro no MS. prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792250 Fio guia pra angioplastia coronária 0,014 polegadas, comprimento de 300 cm , extra suporte, ponta
radiopaca de 3 cm. Peso da ponta de 0.7 gramas. Descartável, embalagem  unitária, com abertura
asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá
constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número
do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792251 Cardioversor desfibrilador automático, com ressincronizador atriobiventricular, tricameral independente,
sensor de resposta, energia de choque superior a 35 Joules, entrega de ATP em zona de FV antes da
carga completa do capacitor, mínimo de 04 opções de polaridade de estimulação do VE, programação do
intervalo V-V pelo menos até 80ms, seleção do primeiro ventrículo a ser estimulado, algoritmo para
discriminação de taquiarritmias supraventriculares, mecanismo que permite a condução intrínseca do
paciente, conector de eletrodo de desfibrilação tipo DF4. Estéril, descartável, embalagem unitária, com
abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do
produto, devera constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de
validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040045.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
009792252 Cardioversor desfibrilador automático, dupla câmara, com sensor de resposta, energia de choque superior

a 35 Joules, entrega de ATP em zona de FV antes da cargacompleta do capacitor, algoritmo para
discriminação de taquiarritmias supraventriculares, mecanismo que permite a condução intrínseca do
paciente, algoritmo de supressão de estimulação desnecessária do ventrículo direito, teste de capturas
atrial e ventricular, conector de eletrodo de desfibrilação tipo DF4. Estéril, descartável, embalagem
unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a
integridade do produto, devera constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, numero do lote, registro no MS, prazo de validade de 75% do total da
validade.
Código SUS 0702040053 (TROCA DE GERADOR) 0702040061 (IMPLANTE DE GERADOR).

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792253 Fio guia para angioplastia coronária 0,014 polegadas, comprimento de 180 m , ponta radiopaca de 11 cm
. Peso da ponta de 6 gramas. descartável,embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau
cirúrgico, acondicionado em recipiente  que garanta a integridade do produto, deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,
registro no MS. Prazo e validade de 75% do total da validade.0702040380

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792254 Fio guia pra angioplastia coronária 0,014 polegadas, comprimento de 300 cm , ponta radiopaca de 11 cm
. Peso da ponta de 6 gramas. descartável, embalagem unitária, com   abertura asséptica, papel grau
cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto,  deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,
registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792255 Fio guia pra angioplastia coronária 0,014 polegadas, comprimento de 180 cm , ponta radiopaca de 11 cm
. Peso da   ponta de 12 gramas. Descartável, embalagem unitária, com  abertura asséptica, papel grau
cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,
registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792256 Stent auto expansível em nitinol, com indicação nas angioplastias de carotida, compatível com guia
0,014,desenho de células abertas garantindo flexibilidade,manopla de liberação que possibilita manuseio
com uma só mão,baixo perfil, disponível nas configurações reta e cônica,nos diâmetros de 5,0 a 10,0mm
e comprimentos de 20,30 e 40mm,e nos diametros8-6 e 10-7 nos comprimentos de 30 e 40 mm.
Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e
validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. SUS
0702040517.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792257 Fio guia para angioplastia coronária 0,014 polegadas, ponta radiopaca de 3 cm . Corpo central de aço
inoxidável. Molas de platina com aço inoxidável na porção distal (20 cm) para melhorar o torque (single
joint). Cobertura mista nos 20 cm finais (17 cm hidrofílico e 3 cm hidrofóbico). Descartável, embalagem
unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a
integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de   validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75%  do total da
validade.0702040380

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792258 Fio guia pra angioplastia coronária 0,014 polegadas . Corpo central de Nitinol. Revestimento externo com
silicone (propel) ou hidrofílico (hidro-track). Molas de platina e aço inoxidável na porção distal. Suporte
leve e intermediário. Descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,
acondicionado em recipiente que  garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados
de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.
Prazo de valida de de 75% do total da validade.0702040380

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792259 Fio guia pra angioplastia coronária 0,014 polegadas, ponta radiopaca de 3 cm. Corpo central de aço PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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inoxidável (do corpo à ponta). Revestimento externo com silicone (propel)  ou hidrofílico (hidro-track).
Descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,  acondicionado em
recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação,
procedência,tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de
75% do total da validade.0702040380

cirurgia (66)

009792260 Fio guia pra angioplastia coronária 0,014 polegadas, ponta radiopaca de 3 cm . Corpo central de aço
inoxidável (do corpo à ponta). Revestimento externo com silicone (propel)  ou hidrofílico (hidro-track).
Extra-suporte. descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,
acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados
de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.
Prazo de validade de 75% do   total da validade.0702040380

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792261 Fio guia para angioplastia coronária 0,014 polegadas, 180 a 300 cm de comprimento, corpo central em
aço inoxidável. Suporte leve (floppy). descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel
grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá  constar
externamente dados de identificação, procedência,   tipo de esterilização, data de validade, número do
lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792262 Fio guia para angioplastia coronária 0,014 polegadas, 180 a 300 cm de comprimento, corpo central em
aço inoxidável.  intermediário. descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau
cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externa
mente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,
registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792263 Fio guia pra angioplastia coronária 0,014 polegadas,   180 a 300 cm de comprimento, corpo central em
aço inoxidável.  Extra-suporte. Descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau
cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,
registro no MS. prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792264 Fio guia pra angioplastia coronária 0,014 polegadas, 180 a 300 cm de comprimento, corpo central em
Nitinol. Suporte leve (floppy) ou intermediário. Descartável, embalagem  unitária com abertura asséptica,
papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deve constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,
registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040380

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792265 Fio guia para angioplastia coronária 0,014 polegadas, 180 a 200 cm de comprimento, suporte médio e
muita dirigibilidade, ponta jota moldável, segmento distal 4,5cm e  recobrimento hidrofílico. Descartável,
embalagem unitária, com abertura asséptica, te. Descartável, embalagem unitária, com abertura
asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá
constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número
do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040380

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792266 Guia hidrofílica 0.014" utilizada para procedimentos complexos de diagnóstico e intervenção, composta de
Nitinol com cobertura hidrofílica, ponta radiopaca, suporte leve, moderado e extra suporte, comprimento
300cm. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência,
lote e validade, registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% total da validade. SUS
0702040380.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792267 Introdutor valvulado percutâneo 11 f, de 10 a 12 cm de  comprimento, confeccionado em poliuretano e
radiopaco,contendo: bainha, dilatador, fio guia 0,035", com ou sem agulha de punção e válvula
hemostática. Embalagem individual, estéril,com dados de identificação, procedência, número de lote,  tipo
de esterilização, validade e registro na Anvisa/MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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0702050342

009792268 Introdutor valvulado percutâneo 12 f, de 10 a 12 cm de comprimento, confeccionado em poliuretano e
radiopaco,contendo: bainha, dilatador, fio guia 0,035", com ou sem agulha de punção e válvula
hemostática.embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote,  tipo
de esterilização, validade e registro na Anvisa/MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.
0702050342

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792269 Introdutor valvulado percutâneo 13 f, de 10 a 12 cm de comprimento, confeccionado em poliuretano e
radiopaco,contendo: bainha, dilatador, fio guia 0,035", com ou sem agulha de punção e válvula
hemostática. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo
de esterilização, validade e registro na Anvisa/MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.
0702050342

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792270 Introdutor valvulado percutâneo 14 f, de 10 a 12 cm de  comprimento, confeccionado em poliuretano e
radiopaco,contendo: bainha, dilatador, fio guia 0,035", com ou sem agulha de punção e válvula
hemostática. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote,
tipo de esterilização, validade e registro na Anvisa/MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.
0702050342

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792271 Introdutor valvulado percutâneo 4f, de 7,5 cm a 8,5 cm de comprimento, confeccionado em poliuretano e
radiopaco, contendo: bainha, dilatador, fio guia 0,018" a 0,021", com ou sem agulha de punção e válvula
hemostática. Estéril Apirogenicom. Material estéril, embalagem individual, com dados de identificação, nº
do lote, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade. 0702050342

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792272 Introdutor valvulado percutâneo 5f, de 7,5 a 8,5 cm de comprimento, confeccionado em poliuretano e
radiopaco, contendo: bainha, dilatador, fio guia 0,018" a 0,021", com ou sem agulha de punção e válvula
hemostática. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo
de esterilização, validade e registro na Anvisa/MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.
0702050342

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792273 Introdutor valvulado percutâneo 5 f, de 10 a 12 cm de comprimento, confeccionado em poliuretano e
radiopaco, contendo: bainha, dilatador, fio guia 0,035", com agulha de   punção e válvula hemostática.
Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de
esterilização, validade e registro na Anvisa/MS. Prazo de valida de 75% do total da validade. 0702050342

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792274 Stent intraluminal arterial periférico autoexpansível de nitinol,com marcas radiopacas nas extremidades
em tântalo, compatível com guia 0,035", montado em sistema de entrega compatível com introdutor 6f,
nos diâmetros de 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 mm e comprimentos de 40, 60, 80, 100, 120 e 150 mm, liberação do
stent controlado por mecanismo giratório e opção de finalização rápida. embalagem individual, estéril, que
contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da
saúde. prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040517

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792275 Introdutor valvulado percutâneo 5 f, de 10 a 12 cm de comprimento, confeccionado em poliuretano e
radiopaco, contendo: bainha, dilatador, fio guia 0,035", e válvula hemostática. Embalagem individual,
estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro
na Anvisa/ MS. Prazo de validade de 75%  do total da validade. 0702050342

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792276 Stent autoexpansível de nitinol prémontado em um sistema OTW de alta flexibilidade, cortado a laser,
revestido com carboreto de silício amorfo (revestimento hemo e biocompatível), efetiva barreira em
relação a liberação de íons níquel e outros íons,cobertura hipotrombogêncica.ligações assimétricas,
excelente flexibilidade sem efeito fishscalling. Implante na artéria femural superficial. Sistema anti-jump,
posicionamento preciso, confiável e seguro do stent. Possui três conexões articuladas entre os anéis
individuais, excelente adaptação, com 2 marcas radiopacas no cateter e  6 marcas radiopacas em ouro

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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em cada extremidade do stent, excelente radiopacidade. Compatível com fio guia 0,018" tamanhos 4, 5,
6, 7mm de diâmetro por 20; 30; 40; 60; 80;100; 120; 150; 170 e 200mm de comprimento. comprimento do
sistema 70 a 75cm, 90 a 135cm 120 a 135 cm, compatível com introdutor 4f embalagem
individual,estéril,que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e
registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040517

009792277 Introdutor valvulado percutâneo 6 f, de 10 a 12 cm de comprimento, confeccionado em poliuretano e
radiopaco,   contendo: bainha, dilatador, fio guia 0,035", e válvula hemostática. embalagem individual,
estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro
na Anvisa/MS. Prazo de validade de 75% do total validade. 0702050342

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792278 Introdutor valvulado percutâneo 6f, de 10 a 12 cm de comprimento, confeccionado em poliuretano e
radiopaco, contendo: bainha, dilatador, fio guia 0,035", com agulha de punção e válvula hemostática.
Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de
esterilização, validade e registro na Anvisa/MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.
0702050342

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792279 Stent carotídeo autoexpansível com design híbrido (células fechadas nas extremidades e abertas no
centro), diâmetro de 6 a 9 mm de diâmetro e comprimento de 20 a 40 mm, compatível com guia 0,014",
rápida troca, sistema 5f com 135cm de comprimento. Embalagem individual, estéril, que contenha
externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde.
Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040517

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792280 Stent carotídeo autoexpansível de células abertas, flexível, cônico. Compatível com fio guia 0.014", troca
rápida. Diâmetros de 6 - 8 e 7 - 10 mm e comprimentos de 30 a 40mm. Compatível com introdutor 6f,
equivalente a 0,079". Malha de células abertas, marcas radiopacas estampadas de tântalo nas duas
extremidades, sem encurtamento. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de
identificação e procedência lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75%
do total da validade. 0702040517

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792281 Stent carotídeo cônico autoexpansível com design híbrido (células fechadas nas extremidades e abertas
no centro), diâmetro de 6-9 e 7-10 mm de diâmetro e comprimento de 30 a 40 mm, compatível com guia
0,014", rápida troca, sistema 5f com 135cm de comprimento. Embalagem individual, estéril, que contenha
externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde.
Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040517

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792282 Introdutor valvulado percutâneo 6 f, de 23 a 24 cm de comprimento, confeccionado em poliuretano e
radiopaco, contendo: bainha, dilatador, fio guia 0,035", com ou sem agulha de punção e válvula
hemostática. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote,  tipo
de esterilização, validade e registro na Anvisa/MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.
0702050342

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792283 Introdutor valvulado percutâneo 7f, de 10 a 12 cm de comprimento, confeccionado em poliuretano e
radiopaco, contendo: bainha, dilatador, fio guia 0,035", com ou sem agulha de punção e válvula
hemostática. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote,
tipo de esterilização, validade e registro na Anvisa/MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.
0702050342

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792284 Introdutor valvulado percutâneo 7 f, de 23 a 24 cm de comprimento, confeccionado em poliuretano e
radiopaco, contendo: bainha, dilatador, fio guia 0,035", com ou sem agulha de punção e válvula
hemostática.embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo
de esterilização, validade e registro na Anvisa/MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.
0702050342

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792285 Introdutor valvulado percutâneo 8f, de 10 a 12 cm de comprimento, confeccionado em poliuretano e PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 409 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
radiopaco, contendo: bainha, dilatador, fio guia 0,035", com ou sem agulha de punção e válvula
hemostática. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo
de esterilização, validade e registro na Anvisa/MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.
0702050342      

cirurgia (66)

009792286 Introdutor valvulado percutâneo 8 f, de 23 a 24 cm de comprimento, confeccionado em poliuretano e
radiopaco, contendo: bainha, dilatador, fio guia 0,035", com ou sem agulha de punção e válvula
hemostática.embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo
de esterilização, validade e registro na anvisa/ MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.
0702050342

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792287 Introdutor valvulado percutâneo 9 f, de 10 a 12 cm de comprimento, confeccionado em poliuretano e
radiopaco, contendo: bainha, dilatador, fio guia 0,035", com ou sem agulha de punção e válvula
hemostática.embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo
de esterilização, validade e registro na Anvisa/MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.
0702050342

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792288 Kit introdutor percutâneo radial 5f, comprimento de 10 cm a 13 cm, com válvula hemostática, composto
de bainha confeccionada com material atraumático, radiopaco, dilatador de polietileno ou teflon,
compatível com fio 0.021" a 0,025", agulha de punção 21g, estéril, apirogênico, embalado  em papel grau
cirúrgico onde deve conter número do lote e validade tipo de esterilização e registro no MS. Prazo de
validade de 75% do total da validade. 0702050342

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792289 Kit introdutor percutâneo radial 5f, comprimento de 23 cm a 25 cm, com válvula hemostática, composto
de bainha confeccionada com material atraumático, radiopaco, dilatador de polietileno ou teflon,
compatível com fio 0.021" a 0,025", agulha de punção 21g, estéril, apirogenico, embalado em papel grau
cirúrgico onde deve conter número  do lote e validade tipo de esterilização e registro no MS. Prazo de
validade de 75% do total da validade. 0702050342

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792290 Kit introdutor percutâneo radial 6f, comprimento de 10 cm a13 cm, com válvula hemostática, composto de
bainha confeccionada com material atraumático, radiopaco, dilatador de polietileno ou teflon, compatível
com fio 0.021" a 0,025", com agulha de punção 21g, estéril, apirogenico,  embalado em papel grau
cirúrgico onde deve conter número do lote e validade tipo de esterilização e registro no MS. Prazo de
validade 75% do total da validade. 0702050342

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792291 Kit introdutor percutâneo radial 6f, comprimento de 23 cm a 25 cm, com válvula hemostática, composto
de bainha confeccionada com material atraumático, radiopaco, dilatador de polietileno ou teflon,
compatível com fio 0.021" a 0,025", agulha de punção 21g, estéril, apirogenico, embalado em papel grau
cirúrgico onde deve conter número  do lote e validade tipo de esterilização e registro no MS. Prazo de
validade de 75% do total da validade. 0702050342

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792292 Introdutor (bainha), tipo de Mullins, introdutor c/ válvula hemostática, diâmetro 7 French, comprimento 71
cm, aplicação de teflon,p/ punção transeptal esterilizado em óxido de etileno gasoso, embalagem
individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade
e registro na Anvisa/MS.   Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040037

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792293 Introdutor (bainha), tipo de Mullins, introdutor c/  válvula hemostática, diâmetro 8 french, comprimento 71
cm, aplicação de teflon,p/ punção transeptal esterilizado em óxido de etileno gasoso, embalagem
individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade
e registro na Anvisa/MS.   Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040037

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792294 Stent coronário em platino cromo 316 I montado sobre cateter-balão cujo material do balão é constituído
por copolímero de dupla camada (PEBAX), o eixo principal do cateter-balão é de aço inoxidável revestido
com ptfe. Compatível com introdutor e cateter guia5f (0,05 8 polegadas), compatível com fio guia 0,014
polegadas. Tamanhos 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 mm de diâmetro e 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32 mm de

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 410 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
comprimento. Sistema de troca rápida. Estéril,descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica,
papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,
registro no ms. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040533.

009792295 Stent intracoronario de cromo cobalto expansível por balão, pre-montado em um sistema de entrega de
stents especialmente concebido. E formado por um so fio moldado segundo uma linha sinusoidal continua
e posteriormente soldado a laser em pontos de ligação específicos. O cateter-balao do sistema de
entrega possui duas marcas radiopacas de modo a facilitar o posicionamento do stent durante o processo
de fluoroscopia. O sistema de entrega e compatível com fios-guia de 0,36mm (0,014´´) e apresenta um
comprimento efetivo de 140cm.os stents apresentam-se em diâmetros de 2,25 a 4,0 e comprimentos de
8,9,12,14,15,18,22,26 e 30mm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel
grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, devera constar
externamente dados de identificação procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote
e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. Código SUS-0702040533.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792296 Stent coronário em liga de cromo-cobalto 605l,montado sobre balão de nylon elastomercom cobertura
hidrofílica m coat,com duas marcas radiopacas compatível com introdutor e cateter guia 5f, compatível
com fio guia 0,014 polegadas. Tamanho 2,50;2,75;3,00;4,00 mm de diâmetro e 9,12,15,18,24,28 mm de
comprimento.sistema de entrega de 145cm de extensão. Perfil de cruzamento de 0,039'' e perfil de
entrada de 0,017''. Sistema de troca rápida, estéril descartável, embalagem unitária com abertura
asséptica,papel grau cirúrgico,acondicionado em recipiente que garanta integridade do produto, deverá
constar externamente dados de identificação, procedência,tipo de esterilização, data de validade,numero
do lote, registro do MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. Codigo SUS -0702040533.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792297 Stent coronário expansível por balão, de cromo-cobalto, com fina espessura de 0,0032''.estrutura com
anel ondulado e presença de 3 conectores para cobertura uniforme, inclusive nas curvas. link curvo e
alongado,com células de comprimento maior para maior flexibilidade,capacidade de entrega e maior
acesso a ramos laterais. baixo perfil de cruzamento. Anel da extremidade proximal simétrico, com maior
força radial. Tamanhos de 2,25 a 4,00 de diâmetro e 8 a 38 de comprimento. Descartável, embalagem
unitária,com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a
integridade do produto,devera constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização,numero de lote, registro MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. Código SUS -
0702040533.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792298 Stent metálico tipo prótese percutânea de platina iridium para tratamento de coartação de aorta, nos
tamanhos de 16 a 45mm de comprimento, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura
asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta s integridade do produto deverá
constar externamente dados / de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade,
número do lote e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040533

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792299 Stent coronário em liga de cromo-cobalto  montado  sobre balão com 2 marcas radiopacas, compatível
com introdutor e  cateter guia 5 f, compatível com fio guia 0,014 polegadas. tamanhos 2,5 a 4,0 mm de
diâmetro  e 9 a 30 mm de comprimento. Sistema de troca rápida. estéril, descartável, embalagem unitária,
com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade  do
produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de
validade, número do lote e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040533

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792300 Stent coronario em aço inoxidável montado com 2 marcas radiopacas para posicionamento e 02marcas
radiopacas de ouro na plataforma do stent distantes 1mm das bordas distais, compatível com introdutor e
cateter guia 5fr, compatível com fio guia 0,014 polegadas. Tamanhos: 2,00mm a 4,00mm de diâmetro e
8mm a 30mm de comprimento. Sistema de troca rápida estéril com comprimento de 145cm e cobertura

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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hidrofílica M-Coat na parte proximal. Descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau
cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, devera constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, numero do lote, registro MS.
Prazo de validade de 75% do total da validade. Código SUS-0702040533.

009792301 Stent coronário em aço inoxidável liga 316 montado sobre balão  com 2 marcas radiopacas, compatível
com fio guia  0,014 nos tamanhos 2,75 a 4,0mm de diâmetro entre 33 e 40mm de comprimento. Sistema
de troca rápida.  Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,
acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados
de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.
Prazo de validade de 75%   do total da validade. 0702040533

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792302 Sistema de Stent coronário de cromo cobalto l605 composto de por dois cateteres paralelos de troca
rápida  sendo o  stent pré-montado e crimpado no balão para o ramo principal constituídos em sistema
dedicado à tratamento de lesões em bifurcações coronárias. Os diâmetros do balão do ramo  principal
são de 2,5,3,0 e 3,5mm e os diâmetros do balão do ramo lateral são de 2,0; 2,5 e 3,0 mm e todos os
Stents tem 18 mm  de comprimento. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica,
papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto,  deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização,   data de validade, número do
lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040533

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792303 Cateter balão de angioplastia periférica, para  guia 0,035", introdutor de 7 a 8 f, nos diâmetros de 12,14,
16 e 18 mm, comprimentos de 2, 4 e 6 cm, corpo de 5,8f, comprimento do sistema de 75 ou 120 cm.
Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de  identificação e procedência, lote e
validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040070

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792304 Cateter balão de angioplastia periférica, cateter balão semi-complacente em poliamida, sistema otw de
115 cm, nos diâmetros de 4, 5,6,7,8,9,10 e 12 mm e comprimentos de 15, 20, 30 40,60 e 80 mm, com
marcas radiopacas de ouro,  para fio guia 0,035". Embalagem individual, estéril, que contenha
externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde.
Prazo de  validade de 75% do total da validade. 0702040070.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792305 Cateter balão de angioplastia periférica, para guia 0,018", compatível com introdutor 4f, sistema otw, alta
pressão (20 atm). Diâmetros de 2 a 6 mm e comprimentos de 20 a 150 mm. Sistema com comprimentos
de 90, 130 e 180 mm. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e
procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da
validade. 0702040070

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792306 Cateter balão de angioplastia periférica, otw, compatível com guia 0,018", nos diâmetros de 2, 2,5, 3, 3,5,
4, 5 e 6mm comprimentos de 12,15 e 22 cm, para introdutor 4 e 5f, pressão de ruptura de 12 a 15  atm,
comprimentos do sistema de 80 e 120 cm. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente
dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de validade
de 75% do total da validade. 0702040070

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792307 Cateter balão de angioplastia transluminal percutânea do tipo otw compatível com fio guia 0,035" e
desenho de duplo lúmen conferindo melhor estabilidade ao sistema. Presença de marcas radiopacas
proximais e distais nos balões. Diâmetros disponíveis de 3 a 12 mm e comprimentos de 15 mm a 200
mm. Comprimentos dos cateteres de 40, 80 e 135 cm. Balão dobrado em 5 partes para melhor
performance de insuflação e desinsuflação. Pressões de ruptura de até 20 atm. Perfil da ponta do cateter
balão de 0,039". Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e
procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da
validade. 0702040070

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792308 Cateter balão de angioplastia periférica, em polímero semi -cristalino, com 5 dobras, alta pressão de PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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ruptura,  revestimento do balão hidrofóbico patchwork na superfície externa do balão, ponta curta
atraumática, apresenta 2 marcas radiopacas na extremidade, cateter duplo lúmen  com revestimento
hidrofóbico, compatível com fio guia 0,035" e introdutor 5f e 6f. tamanhos 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm de
diâmetro e 20; 40 60; 80; 100 mm de comprimento. Sistema otw com comprimento de 80 e 130 cm.
Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e
validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040070

cirurgia (66)

009792309 Cateter balão de dilatação periférica.rapida troca, com duas marcas radiopacas, ponta cônica e cobertura
hidrofílica (hydrocoat). Sistema de entrega com camada de silicone, compatível com guia 0,014" e 0,018"
comprimento do sistema de entrega de 90 cm e 150cm , balão com diâmetro de 4,5,6 e 7 mm por 20 mm
de comprimento. Sistema otw. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de
identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde . Prazo de validade de 75%
do total da validade. 0702040070

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792310 Cateter balão de angioplastia periférica, em polimero semi -cristalino com 5 dobras, revestimento do balão
em patchwork- hidrofilico, com duas marcas radiopacas. Compatível com o fio guia de 0,018", medidas do
balão: 2,0;2,5;3,0;3,5;4,0;5,0;60, e 7,0 mm de diâmetro e 20;40;60;80;120;150 e 170mm de comprimento,
sistema de entrega  de 90 e 130cm de comprimento,para o balão 2,0 o comprimento máximo é 150mm.
Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência,lote e
validade, e registro no Ministério da Saúde, prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040070.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792311 Cateter balão para angioplastia periférica do tipo otw compatível com fio guia 0,014". Presença de marcas
radiopacas proximais e distais. Diâmetros disponíveis de 1,5 mm a 4,0 mm e comprimentos de 20 mm a
210 mm. Comprimentos dos cateteres de 90 cm e 150 cm e compatibilidade com sistemas de 4f.
Pressões de ruptura de até 14 atm. Balões de comprimento  de 210 mm apresentando design cônico.
Embalagem individual, estéril que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e
validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040070.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792312 Cateter balão de angioplastia eluidor de paclitaxel composto de co-polímero semicristalino, com 2 marcas
radiopacas   de platina, de complacência controlada,  compatível com cateter guia 5f e com fio guia
0,014". perfil    de entrada na lesão 0,017". Tamanhos 2; 2,5; 3; 3,5; 4 mm de diâmetro  e 10; 15; 20; 25; e
30 mm de comprimento. Sistema de troca  rápida com comprimento de 140 cm. embalagem individual,
estéril, que contenha externamente dados de identificação e  procedência, lote e validade, e registro no
ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040070

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792313 Cateter balão de angioplastia confeccionado em polímero semi cristalino (scp), com 2 marcas radiopacas
de platina, não complacente de alta pressão, compatível com cateter guia  5f e com fio guia 0,014".
Pressão nominal (np) 14 atm e pressão de ruptura (rbp) 18-20 atm. Perfil de entrada na lesão 0,018"
tamanhos 2; 2,25; 2,5; 2,75; 3; 3,25; 3,5; 3,75; 4; 4,5 e 5 mm de diâmetro e 8; 12; 15; 20 e 30 mm de
comprimento. Sistema de troca rápida em comprimento de 145 cm. Embalagem individual, estéril, que
contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da
saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040070

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792314 Catéter guia (terapeutico) multiporpose curva 1 e 2, com 100 cm de comprimento, diâmetro de 7 f com luz
interna de no mínimo 0,081" confeccionado em nylon. Ou polietileno, ponta atraumática e radiopaca,
descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,
registro no MS. prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040134

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792315 Cateter guia (terapêutico) multiporpose curva 1 e 2, com 100 cm de comprimento, diâmetro de 8 f,
confeccionado em nylon ou polietileno, ponta atraumática e radiopaca,  descartável, embalagem unitária,
com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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75% do total da validade. 0702040134

009792316 Cateter guia (terapêutico) deg 40, com 90 cm de comprimento, diâmetro de  7fr, ponta atraumática e
radiopaca, descartável embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,
registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792317 Cateter guia (terapêutico) deg 40, com 90 cm de comprimento, diâmetro de 8 fr, ponta atraumática e
radiopaca, descartável embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,
registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792318 Catéter guia (terapêutico) jr 3,5 e 4,0 ,com 100cm de comprimento, diâmetro de 5fr, com luz interna de no
mínimo 0,071", capacidade para guia para até 0,38", flexível, ponta atraumática e radiopaca, descartável,
embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de
identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo
de validade de 75% do total da validade. Sus 0702040134

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792319 Catéter guia (terapêutico) jr 3,5 e 4,0, com 100cm de comprimento, diâmetro de 6fr. Com luz interna de no
mínimo 0,071". Capacidade para guia até 0,38", flexível, ponta atraumática e radiopaca, descartável,
embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de
identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo
de validade de 75% do total da validade. 0702040134

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792320 Coil de aço inoxidável para embolização arterio/venosa coberto com fibras de Dacron. Disponível nos
tamanhos de 3 a 15cm de comprimento e diâmetro. Embalagem individual, estéril, que contenha
externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde.
Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040169

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792321 Coil embolizante de liberação livre, composto de platina,com patível com mri. Diâmetros de 0,010" a
0,032". Com e sem fibras. Diâmetros de 2 a 16 mm e comprimentos de  50 a 150 mm. Embalagem
individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e
registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade  de 75% do toda validade. 0702040169

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792322 Coil de platina destacável para embolização arterio/ venosa e fechamento de pca, coberto com fibras de
Dacron.  Disponível nos tamanhos de 3 a 15cm de comprimento e diâmetro. Embalagem individual,
estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no
ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040169

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792323 Sistema posicionador de Coil utilizado para facilitação de implantação e controle de posicionamento de
Coils destacáveis. Com 110cm de comprimento. Embalagem individual, estéril, que contenha
externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da  Saúde
validade de 75% do total da validade. 0702040584

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792324 Conjunto de filtro de veia cava de Phynox com pernas estabilizadoras e Hooks. Possibilidade de implante
jugular e femoral. Uso em veia cava até 28 mm. Cateter de liberação de diâmetro de 10f. Embalagem
individual, estéril, que contenha ex ternamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e
registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040398

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792325 Conjunto de filtro de veia cava temporário, confeccionado em Phyron cateter 6f totalmente implantável de
implante jugular implantável por até 12 semanas, dispositivo de ancoragem  em subcutâneo. Uso em veia
cava até 28mm. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e
procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da
validade. 0702040398

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792326 Conjunto de filtro de veia cava aço inoxidável 316 l aço inoxidável Amagnetic vertentes reunidas no topo
do filtro por suas extremidades proximais. Dois níveis de ancoragem, seis pernas curvadas distalmente

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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com Hooks na extremidade. Implante jugular ou femoral. Cateter de implante 7f. Embalagem individual,
estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no
Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040398

009792327 Conjunto para implante de filtro de veia cava, composto por filtro de aço inoxidável permanente em
formato de duplo cone invertido, diâmetros de 18 a 35mm, com acesso jugular ou femoral, sistemas
introdutores longo e curto 7f, excelente radiopacidade, autocentrante. Embalagem individual, estéril, que
contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da
saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040398

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792328 Cardioversor desfibrilador automático, unicameral, com sensor de resposta ao movimento, energia
máxima de choque superior a 35 Joules, entrega de ATP em zona de FV antes da carga completa do
capacitor, mecanismo que permite a condução intrínseca do paciente, algoritmo para discriminação de
taquiarritmias supraventriculares, algoritmo de supressão de estimulação desnecessária do ventrículo
direito. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,
acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados
de: identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.
Prazo de validade de 75% do total da validade.
Código SUS 0702040053 (TROCA DE GERADOR) 0702040061 (IMPLANTE DE GERADOR).

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792329 Introdutor longo, valvulado, aramado, que suporta grande angulação dos vasos, com dilatador compatível,
com ponta hidrofílica. Diâmetro interno variando entre 10 - 12 f e  comprimento variando entre 40 a 50 cm
formatação variável.(flexor) embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de
identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75%
do  total da validade

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792330 Fio guia 0.035"extra-Stiff usado para colocação de endopróteses torácica com ponta Floppy de 4 cm e
dupla curva, sendo a primeira com 75 mm de raio e a segunda com 15 mm  de raio, comprimento de 260
cm, embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação  e procedência,
lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792331 Enxerto tubular bifurcado de ptfe anelado. Constituídas  por um tubo base de politetrafluoretileno
expandido (e-ptfe). Tamanhos 14x7 mm / 16x8 mm / 18x9 mm / 20x10mm / 22x11mm. Estéril,
descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica papel grau cirúrgico, acondicionado em
recipiente que garanta integridade do produto,  deverá constar externamente  dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no ms. Prazo de validade de
75% do total da validade.0702040320

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792332 Enxerto tubular reto de PTFE anelado. Constituídas por um tubo base de politetrafluoretileno expandido
(E-PTFE) e por lâmina externa de reforço de EPTFE que promove resistência  à esforços radiais. A
lâmina está aderida ao tubo base por uma adesão térmica. Diâmetros de 6 a 8 mm com comprimento  de
50 a 80 cm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,
acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto,  deverá constar externamente dados
de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.
Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040371

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792333 Enxerto tubular reto de ptfe. Constituídas por um tubo base de politetrafluoretileno expandido (e-ptfe) e
por lâmina externa de reforço de e-ptfe que promove resistência à esforços radiais. A lâmina está aderida
ao tubo base por uma adesão térmica. Diâmetros de 6 a 8 mm com comprimento de 20 a 80 cm. Estéril,
descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em
recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no ms. Prazo de validade de
75% do total da validade. 0702040371

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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009792334 Enxerto tubular reto de ptfe fino. Constituídas por um tubo base de politetrafluoretileno expandido (e-ptfe)

e por lâmina externa de reforço de e-ptfe que promove resistência à esforços radiais. A lâmina está
aderida ao tubo base  por uma adesão térmica. Diâmetros de 6 a 8 mm com comprimento  de 50 a 80 cm.
Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em
recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de
75% do total da validade. 0702040371.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792335 Enxerto vascular reto confeccionado em dacron. Diâmetros de 6 a 10 mm com comprimento de 30 cm.
Estrutura tubular de poliéster pet (polietileno terapêutico). Corpo do  cortador de polietileno com lâmina do
cortador de aço inoxidável 304. Impregnação de colágeno bovino. Embalagem individual, estéril que
contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da
saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040339

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792336 Enxerto vascular reto confeccionado em dacron. Diâmetros de 12 a 34 mm com comprimento entre 30 a
40 cm. Estrutura tubular de poliéster pet (polietileno terapêutico). Corpo do cortador de polietileno com
lâmina do cortador de aço inoxidável 304. Impregnação de colágeno bovino. Embalagem  individual,
estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no
ministério  da saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040339

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792337 Enxerto tubular reto de PTFE. Constituídas por um tubo base de politetrafluoretileno expandido (E-PTFE)
e por lâmina externa de reforço de EPTFE, que promove resistência à esforços radiais. A lâmina está
aderida ao tubo base por uma adesão térmica. Diâmetros de 6 a 8 mm com comprimento de até 70 cm.
Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e
validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040371

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792338 Enxerto tubular reto de ptfe fino. Constituídas  por um tubo base de politetrafluoretileno expandido (e-ptfe)
e por lâmina externa de reforço de eptfe que promove resistência à esforços radiais. a lâmina está aderida
ao tubo  base  por uma adesão térmica. Diâmetros de 5 mm com comprimento  de 10 cm. embalagem
individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e
registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.0702040371

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792339 Conjunto eletrodo de marcapasso temporário contendo kit introdutor com 01 dilatador, 01 bainha, 01
agulha e 01 fio guia com ponta em “J” ; eletrodo temporário de aço inoxidável e revestimento de
poliuretano ou poliamida de 5F ou 6F com marcação a cada 10cm, comprimento total maior que 120cm,
bipolar, 02 pinos de conexão. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel
grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, ternamente dados de
identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no ms. Prazo
de validade de 75% do total da validade. 0702040266

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792340 Eletrodo temporário 5f bipolar com 114 cm de comprimento de aço inoxidável revestido por poliamida,
conexão de 2 pinos de 2mm revestidos e espaçamento de 7 mm entre os pólos.Estéril, descartável,
embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que
garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo
de esterilização, data de validade, número do lote, registro no ms. Prazo de validade de 75% do total da
validade. 0702040266

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792341 Eletrodo temporário 6f bipolar com 114 cm de comprimento de aço inoxidável revestido por poliamida,
conexão de 2 pinos de 2mm revestidos e espaçamento de 7mm entre os pólos. Estéril, descartável,
embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que
garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo
de esterilização, data de validade, número do lote, registro no ms. Prazo de validade de 75% do total da
validade. 0702040266

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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009792342 Eletrodo epicárdico de marcapasso definitivo, bipolar, fixação ativa, com isolamento de silicone ou

poliuretano, comprimento de 35 ou 53 ou 54cm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura
asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá
constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número
do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040258

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792343 Eletrodo endocárdico de marcapasso definitivo compatível com RNM, bipolar, fixação passiva ou ativa,
com isolação de silicone ou poliuretano, liberação de esteroide e comprimento de 52 a 55 cm. Estéril,
descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em
recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de
75% do total da validade. 0702040240

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792344 Eletrodo endocárdico para marcapasso definitivo, bipolar, de fixação passiva, com isolação de silicone,
liberação de esteróide e comprimento de 58 a 60 cm. Estéril descartável, embalagem unitária, com
abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do
produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de
validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040240

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792345 Eletrodo endocárdico de marcapasso definitivo compatível com RNM, bipolar, de fixação passiva ou ativa,
com isolação de de silicone ou poliuretano, liberação de esteroide e comprimento de 58 a 60cm. Estéril,
descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em
recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de
75% do total da validade. 0702040240

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792346 Eletrodo (endocárdico para marcapasso definitivo tipo vdd eletrodo único), bipolar, de fixação passiva,
com isolação de silicone, comprimento de: 58 a 60 cm e distancia entre a ponta e anéis flutuantes de 13
ou 15 cm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,
acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados
de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS
prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040240

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792347 Introdutor de punção para implante de eletrodo indocárdico
Conjunto de introdutor para eletrodo temporário tamanho 06, 07 f contendo 1(um) dilatador, 1 (uma)
bainha, 1(uma) agulha 18 g e 1(um) fio guia de 3mm com ponta em j e 45cm de comprimento. Estéril,
descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em
recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no ms. Prazo de validade de
75% do total da validade. 0702040401

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792348 Conjunto para circulação extracorpórea, composto de oxigenador de membranas adulto, tendo os
seguintes acessórios compatíveis com o oxigenador: reservatório venoso, conjunto de tubos, cânulas,
filtros de linha arterial, reservatório de solução cardioplégica. Oxigenador de membrana adulto de fibra
oca de poliéster de alta eficiência, com trocador de calor incorporado na parte arterial, priming do
oxigenador de ate 390 ml, área efetiva da membrana de pelo menos 2,2m2, fluxo máximo de sangue de 7
litros por minuto; reservatório venoso de pelo menos 3.700 ml,selado para possibilitar a utilização de
drenagem a vácuo,com os tubos;hemoconcentrador com membrana de fibra;conjunto de tubos para cec
composto por tubos de pvc conectores e acessórios constituídos por acrilico ou policarbonato; uma
canula arterial de pvc;duas cânulas venosas de pvc; filtros de linha em policarbonato;reservatório de
solução cardioplegica em termoplástico,constituído por um trocador de calor e tubos de pvc para
circulação da solução; reservatório de cardiotomia para retorno venoso em termoplástico biocompatível

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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com sistema para rompimento de bolhas e filtragem de microagregados. Todos os componentes devem
ser biocompativeis, atóxicos e apirogenicos. As embalagens devem ser unitárias, com abertura asséptica,
papel grau cirurgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto. Deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade,numero de
lote,registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. Sus 0702040193.
A empresa vencedora devera fornecer em cedência a quantidade suficiente de máquina(s) de circulação
extracorpórea e de cardioplegia, nas quantidades necessárias para a(s) unidades a empresa deverá
também se responsabilizar pela assistência técnica da máquina do cec e cardioplegia.

009792349 Sistema de entrega para o eletrodo de seio coronariano tamanho 7F a 9F, comprimento de trabalho de 45
a 51 cm, contendo dilatador para introdução da bainha, bainha, fio guia, cateter-balão para o venograma
do seio coronariano acompanhado de seringa insufladora, válvula hemostática, fio guia para o sistema
OTW de 0,014", ferramenta de torque, ferramenta de corte da bainha. Estéril, descartável, embalagem
unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a
integridade do produto, deverá constar externamente dados de: identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade. 0702040592

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792350 Gerador de marcapasso cardíaco definitivo, bicameral compatível com RNM, com dois sensores de
resposta, multiprogramável, funções de monitoramento da impedância e mudança de polaridade para
unipolar, mecanismo que permite a condução intrínseca do paciente, registro de arritmias pelo
eletrocardiograma , teste  da captura atrial e da captura ventricular, algoritmo de supressão de
estimulação desnecessária do ventrículo direito. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura
asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá
constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número
do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040410

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792351 Gerador de marcapasso cardíaco definitivo , unicameral compatível com RNM, com dois sensores de
resposta, multiprogramável,  funções de monitoramento da impedância e mudança de polaridade para
unipolar,  registro de arritmias pelo eletrocardiograma, teste da captura ventricular, algoritmo de
supressão de estimulação desnecessária do ventrículo direito. Estéril, descartável, embalagem unitária,
com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do
produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de
validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040428.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792352 Bomba centrífuga descartável para assistência  circulatória, uso único, em montagem cônica, composto
de acrílico, com 2 conectores 3/8 incorporados, com Priming de 80 ml e superfície interna em contato
com sangue de 600 cm2, fluxo operacional de 0 a 10 litros por minuto, acompanhada de sensor de fluxo
estéril descartável, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,
acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto deverá constar externamente dados de
identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote registro no MS. Prazo
de validade de 75% do total da validade. Obs: A empresa vencedora deverá fornecer em cedência a
quantidade suficiente de bomba(s) centrífuga(s) nas quantidades necessárias para a(s) unidade(s) da ses
que utilizam este produto. 0702050016

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792353 Cateter de monitorização hemodinâmica, tipo Swan-Ganz, 7,5 f, com kit introdutor percutâneo, estéril,
descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, condicionado em
recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de
75% do total da validade.  0702050067

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792354 Introdutor para cateter de Swan Ganz contendo: 01 introdutor 8,5f em poliuretano com válvula PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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hemostática de injetor lateral, 01 dilatador, 01 fio guia c/ ponta j, de 0.035"x45cm e dispositivo para
inserção, 01 agulha 22g x 1½ (3,81cm),01 cateter de 18gax21/2(6.35cm) sobre agulha de 20ga, 01 agulha
de parede fina 18ga x 2 1/2(6.35cm), 02 seringas de 5ml, 04 compressas de gaze 4x4 (10,16cm), 01
protetor plástico para cateter medindo 80cm c/ válvula externa de ajuste de 01 bisturi descartável lâmina
nº 11. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,
acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto deverá constar externamente dados de
identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote registro no MS. prazo
de validade de 75% do total da validade. 0702050342

cirurgia (66)

009792355 Patch orgânico de pericárdio bovino, tamanho de 66cm2, com largura mínima de 06cm, tratado em
glutaraldeido, resistente, flexível, com ausência de antigenicidade, acondicinado em  tubo de vidro,
vedado, contendo solução de formaldeido, a 4%, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura
asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente a integridade do produto,deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,
registro no MS. Prazo de validade, de 75% do total da validade. 0702040440

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792356 Conjunto de prótese valvar biológica aórtica, de pericárdio bovino, com anel de celcon ou
acetalcopolímero resistente a fadiga, revestida de tecido de dacron, configuração supra-anular, elemento
radiopaco no anel, baixo perfil, tamanhos 21, 23, 25, 27 e 29 mm, estéril, descartável, embalagem
unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico. Acondicionado em recipiente que garanta a
integridade do produto. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade
Obs. A empresa vencedora deverá fornecer o suporte. Medidor, se rodador (s), nas quantidades
necessárias para as unidades da SES que utilizam este produto. 0702040541

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792357 Conjunto de prótese valvar biológica, aórtica, porcina, montada em anel de celcon ou
acetalcopolimero,anel revestido de dacron. Resistente a fadiga, configuração supra-anular, elemento
radiopaco no anel, baixo perfil, tamanhos 21, 23, 25, 27 e 29 mm, estéril, descartável, embalagem
unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a
integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade.
Obs: a empresa vencedora deverá fornecer o suporte, medidor(s) e rodador(s), nas quantidades
necessárias para a(s) unidade(s) da SES que utilizam este produto. 0702040541

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792358 Conjunto de prótese valvar biológica, aórtica, de pericárdio bovino, montada em anel de acetalcopolimero,
anel revestido de dacron, resistente a fadiga, configuração supra anular, elemento radiopaco no anel,
baixo perfil, tamanhos 21, 23, 25, 27 e 29 mm, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura
asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto,deverá
constar externamente dados de identificação,procedência,tipo de esterilização, data de validade, número
do lote, registro no ms. Prazo de validade de 75% do total da validade. Obs: a empresa vencedora deverá
fornecer o suporte, medidor(s) e rodador(s), nas quantidades necessárias para a(s) unidade(s) da ses que
utilizam este produto. 0702040541

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792359 Patch orgânico de pericárdio bovino, tamanho de 12 x 10 a 9cm (120cm2), tratado em glutaraldeido,
resistente, flexível, com ausência de antigenicidade, acondicionado em tubo de vidro, vedado, contendo
solução de formoldeído a 4 %, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel
grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,
registro no MS. Prazo de valida de 75% do total da validade. 0702050440

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
009792360 Conjunto de prótese valvar biológica,mitral,porcina,com anel de celcon,resistente a fadiga,revestida de

tecido de dacron, configuração supra-anular, elemento radiopaco no anel, baixo perfil,tamanhos 25, 27,
29, 31 e 33 mm, estéril,descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,
acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto,deverá constar externamente dados de
identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,registro no ms.prazo de
validade de 75% do total da validade.obs:a empresa vencedora deverá fornecer o suporte, medidor(s) e
rodador(s), nas quantidades necessárias para a(s) unidade(s) da ses que utilizam este produto.
0702040541

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792361 Conjunto de prótese valvar biológica, mitral, de pericárdio bovino, com anel de celcon, ou
acetalcopolímero resistente a fadiga, revestida de tecido de dacron, configuração supra-anular, elemento
radiopaco no anel, baixo perfil, tamanhos 25, 27, 29, 31 e 33 mm, estéril, descartável, embalagem
unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a
integridade do produto. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização data de validade, número do lote registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade
Obs. A empresa vencedora deverá fornecer o suporte, medidor (se rodador(s), nas quantidades
necessárias para as unidades da SES que utilizam este produto. 0702040541

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792362 Conjunto de prótese valvar biológica, mitral, porcina, montada em anel de celcon ou acetalcopolimero,
anel revestido de dacron, resistente a fadiga, configuração supra-anular, elemento radiopaco no anel,
baixo perfil, tamanhos 25, 27, 29, 31 e 33 mm, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura
asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá
constar externamente dados de identificação,procedência, tipo de esterilização,data de validade, número
do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.
Obs. A empresa vencedora deverá fornecer o suporte, medidor(s) e rodador(s), nas quantidades
necessárias para a(s) unidade(s) da SES que utilizam este produto. 0702040541

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792363 Conjunto de prótese valvar biológica, mitral, de pericárdio bovino, montada em anel de
acetalcopolimero,anel revestido de dacron, resistente a fadiga, configuração supra-anular, elemento
radiopalco no anel,baixo perfil, tamanhos 25, 27, 29,31 e 33mm, estéril, descartável,embalagem
unitária,com abertura asséptica,papel grau cirúrgico,acondicionado em recipiente que garanta a
integridade do produto,deverá constar externamente dados de identificação, procedência,tipo de
esterilização,data de validade,número do lote, registro no ms. Prazo de validade de 75% do total da
validade.Obs: a empresa vencedora deverá fornecer o suporte,medidor(s) e rodador(s), nas quantidades
necessárias para a(s) unidade(s) da ses que utilizam este produto. 0702040541

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792364 Conjunto de prótese valvar mecânica duplo folheto, aórtica, rotativa, discos basculantes, atóxica, estéril e
apirogênica, composta de grafite e revestida de carvão pirolítico polido e anel de sutura em poliéster, de
baixo perfil e fluxo central, com aprovação e certificação internacional, tamanhos 21, 23, 25,27 e 29mm,
estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em
recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de
75% do total da validade. Obs: A empresa vencedora deverá fornecer o suporte, medidor(s) e rodador(s),
nas quantidades necessárias para a(s) unidade(s) da SES que utilizam este produto. 0702040576

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792365 Enxerto tubular inorgânico PTFE com diâmetro de 6 mm x 50cm,  em papel grau cirúrgico esterilizado a
vapor, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,
acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados
de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.
Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040371

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
009792366 Enxerto tubular inorgânico PTFE com diâmetro de 8mm x 50 cm, em papel grau cirúrgico esterilizado a

vapor, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,
acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto,  deverá constar externamente dados
de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.
Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040371

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792367 Enxerto tubular inorgânico PTFE com diâmetro de 10 mm x 50cm em papel grau cirúrgico esterilizado a
vapor, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,
acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados
de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.
Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040371

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792369 Cardioversor-desfibrilador cardíaco implantável unicameral com energia máxima de choque entre 36 e 40
joules; duas formas de onda de choque bifásico; polaridade de choque  alternante; entrega de atp em
zona de fv antes da carga do capacitor; tempo total de gravação de iegm de 32 minutos em dois canais
(vd e far-field); pacote de histereses de frequência (histerese convencional, histerese repetitiva e histerese
exploratória); possibilidade de monitoramento contínuo de dados técnicos, diagnósticos e terapêuticos à
distância, via rede de telefonia móvel, com notificação automática à equipe médica, em caso de
irregularidades pré-definidas, via fax, telefone ou internet e acesso dos dados via internet; monitor de
insuficiência cardíaca com transmissão diária de até 05 parâmetros prognósticos para a ic e aviso
imediato em caso de detecção de eventos importantes; transmissão automática de iegm em alta definição
de episódios de tv, fv, tsv e periódicos através do monitoramento à distância. Estéril, descartável,
embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que
garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo
de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792371 Eletrodo endocárdico para uso em cardioversores-desfibriladores implantáveis; quadripolar (dupla mola)
de fixação ativa, com revestimento fractal; anel de esteróide; espessura da isolação externa de no mínimo
0,28 mm; molas de choque  planas incorporadas a estrutura do eletrodo; isolação externa de silicone,
comprimento de 65 cm; distancia entre a ponta e início da primeira mola de choque (pullback) de no
máximo 17 mm; distancia entre a ponta e a segunda mola de choque de 16 cm. Estéril, descartável,
embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que
garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo
de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792373 Kit eletrodo temporário: incluindo kit introdutor contendo 1 (um) dilatador, 1 (uma) bainha, 1(uma) agulha
18 gauge  e 1 (um) fio guia de 3 mm com ponta em j e 45 cm de comprimento. Eletrodo temporário de
aço inoxidável e revestimento de poliuretano de 6f com marcação a cada 10 cm, com 125 cm de
comprimento total e 110 cm de comprimento útil, bipolar com espaçamento de 10 mm entre os eletrodos
e 2 pinos de   conexão de 2mm protegidos. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura
asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá
constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número
do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792374 Eletrodo temporário 5f bipolar com 114 cm de comprimento de aço inoxidável revestido por poliamida,
conexão de 2 pinos de 2mm revestidos e espaçamento de 7 mm entre os pólos. Estéril, descartável,
embalagem unitária, com abertura asséptica papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que
garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo
de esterilização, da ta de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
validade.

009792375 Eletrodo temporário 6f bipolar com 114 cm de comprimento  de aço inoxidável revestido por poliamida,
conexão de 2 pinos de 2mm revestidos e espaçamento de 7 mm entre os pólos. Estéril, descartável,
embalagem unitária, com abertura asséptica papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que
garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo
de esterilização, da ta de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792376 Eletrodo epicárdico para marcapasso definitivo, bipolar, de fixação ativa, com isolamento de silicone,
comprimento de 35 e de 54 cm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel
grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,
registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792377 Eletrodo endocárdico para marcapasso definitivo, bipolar, de fixação ativa, com isolação de silicone,
revestimento fractal, anel de esteróide e comprimento de 53 a 55 cm. Estéril, descartável, embalagem
unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a
integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792379 Eletrodo endocárdico para marcapasso definitivo, bipolar, de fixação passiva, com isolação de silicone,
revestimento fractal, liberação de esteróide e comprimento de 58 a 60 cm. estéril, descartável,
embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que
garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo
de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792380 Eletrodo endocárdico para marcapasso definitivo, bipolar, de fixação ativa, com isolação de silicone,
revestimento fractal, anel de esteróide e comprimento de 58 a 60 cm. Estéril, descartável, embalagem
unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a
integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792381 Eletrodo endocárdico para marcapasso definitivo tipo vdd (eletrodo único), bipolar, de fixação passiva,
com isolação de silicone, revestimento fractal dos eletrodos, comprimento de 58 a 60 cm e distancia entre
a ponta e anéis flutuantes de 13 ou 15 cm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura
asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá
constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número
do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792382 Conjunto de introdutor para eletrodo temporário tamanho  06, 07 f contendo 1 (um) dilatador, 1 (uma)
bainha, 1(uma)  agulha 18 g e 1(um) fio guia de 3 mm com ponta em j e 45 cm  de comprimento. Estéril,
descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em
recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de
75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792384 Sistema de entrega para eletrodo de seio coronariano de   7f com bainhas de ptfe (interno) e pebax
(externo); comprimento de trabalho de 45 cm; diâmetro interno de 7f ou 7.1f e exter no de 9f. Válvula
hemostática com válvula externa lateral. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica,
papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

SCCD SES - SC
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
externamente dados de identificação, procedência, tipo de  esterilização, data de validade, número do
lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.

009792385 Gerador de marcapasso dupla-camara, multiprogramável, com dois sensores de resposta de freqüência,
sendo um acelerômetro e outro baseado no controle do sistema nervoso autônomo capaz de responder
ao stress emocional (tipo malha fechada); controle da captura atrial; controle da captura ventricular com
verificação contínua  da captura, pulso de backup e funcionamento em modos unipolar e bipolar; dois
algoritmos para supressão da estimulação desnecessária do ventrículo direito um baseado em mudança
de modo e outro baseado em histerese av; controle automático das sensibilidades atrial e ventricular,
histerese av e compensação de sense; sugestões de  programação conforme a indicação de implante;
visualização dos dados estatísticos relevantes em uma só tela; gravação de iegm com até 200 segundos
e gerenciamento da memória;  auto-inicialização com detecção e seleção automática da polaridade dos
eletrodos; proteção contra eventos tipo ves; pacote de histereses av e de frequência (histerese
convencional, histerese repetitiva, histerese exploratória e histerese av negativa); possibilidade de
monitoramento contínuo de dados técnicos, diagnósticos e terapêuticos à distância via rede de telefonia
móvel, com notificação automática à equipe médica em casos de irregularidades pré-definidas, via fax,
telefone ou internet. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau
cirúrgico,k acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,
registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792386 Gerador de marcapasso unicameral, multiprogramável, com dois sensores de resposta de freqüência,
sendo um acelerômetro e outro baseado no controle do sistema nervoso autônomo capaz de responder
ao stress emocional (tipo malha fechada); controle de captura ventricular com verificação contínua de
captura, pulso de backup e funcionamento em modo unipolar  e bipolar; controle automático da
sensibilidade;  sugestões de programação conforme a indicação de implante; visualização dos dados
estatísticos relevantes em uma só tela; gravação iegm com até 200 segundos e gerenciamento da
memória; auto-inicialização com detecção e seleção automática da polaridade dos eletrodos; pacote de
histereses de frequência (histerese convencional, histerese repetitiva, histerese exploratória);
possibilidade de monitoramento contínuo de dados técnicos e terapêuticos à distância, via rede de
telefonia móvel, com notificação automática à equipe médica, em caso de irregularidades pré-definidas,
via fax, telefone ou internet. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau
cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de  esterilização, data de validade, número do
lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792400 Sistema posicionador de coil, utilizado para facilitação de implantação e controle de posicionamento de
coils descartáveis, com 110cm de comprimento.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792401 Micro cateter balão de remodelagem, confeccionado em aço em cobertura hidrofílica com duas
marcações radiopacas. balão com 3,5 diâmetros e 15cm de comprimento com seringa. Embalagem
individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade
e registro na Anvisa/MS. prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792402 Introdutor valvulado percutâneo 10f, de 10 a 12cm de comprimento, confeccionado em poliuretano e
radiopaco, contendo: bainha, dilatador, fio guia 0,035", com ou sem agulha de punção e válvula
hemostática. embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo
de esterilização, validade e registro na Anvisa/MS, prazo de validade de 75% do total da validade.
0702050342

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792403 Cateter guia (terapêutico) multiporpose curva 1 e 2, c/  100 cm de comprimento, diâmetro de 5f, c/ luz
interna de no mínimo 0,071 polegadas, confeccionado em nylon ou polietileno  , ponta atraumática e

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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radiopaca, descartável, embalagem unitária, c/ m abertura asséptica, papel grau cirúrgico,    deverá
constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número
do lote, registro no ms. Prazo de validade de 75% do total da validade.

009792404 ENXERTO CARDIOVASCULAR ARTERIAL PARA ARCOAÓRTICO, COM QUATRO RAMIFICAÇÕES
EM TECIDO POLIESTÉR,NOS TAMANHOS DE 20MM A 34MM X 50 CM (10, 10, 8, 8 )MM

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792405 Cateter balão com configuração coaxial, não complacente, montado em sua porção distal. Perfil
extremamente baixo que permita utilização com introdutores de muito baixo calibre. diâmetro do balão de
4,0mm a 12mm, comprimento de 2,0cm a 6,0cm introdutor vascular de 4 a 6 f. cateteres com
comprimento de 70cm a 100cm. Descartável, estéril, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel
grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar
externamente dados de identificação,procedência,tipo de esterilização,data de validade/ número do lote,
registro no MS . Prazo de validade de 75%  do total da validade. SUS 0702040100.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792407   Conjunto para circulação extracorpórea composto de oxigenador de membranas adulto, tendo os
seguintes acessórios compatíveis com o oxigenador: reservatório venoso;conjunto de tubos cânulas;filtros
de linha arterial;reservatório de solução cardioplegica. Oxigenador de membranas adulto de fibra oca de
poliéster de alta eficiência,com trocador de calor incorporado na parte arterial, priming do oxigenador de
230ml a 250ml, área efetiva da membrana de pelo menos 2,2m2; fluxo maximo de sangue de 7 litros por
minuto;reservatório venoso de pelo menos 4.000ml,selado para possibilitar a utilização de drenagem a
vácuo, com os tubos; hemoconcentrador com membrana de fibra; conjunto de tubos para cec composto
por tubos de PVC; conectores e acessórios constituídos por acrílico; uma cânula arterial de PVC; duas
cânulas venosas de PVC;filtros de linha em policarbonato; reservatório de solução cardioplegica em
termoplástico, constituído por um trocador de calor e tubos de PVC para circulação da solução;
reservatório de cardiotomia para retorno venoso em termoplástico biocompativel com sistema para
rompimento de bolhas e filtragem de microagregados. Todos os componentesdevem ser
biocompativeis,atóxicos e apirogenicos.as embalagens devem ser unitárias,com abertura asséptica,papel
grau cirúrgico,acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto.devera constar
externamente dados de  identificação, procedência, tipo de esterilização,data de validade,numero do
lote,registro no ms. Prazo de validade de 75% do total da validade. SUS 0702040193.
          A empresa vencedora devera fornecer em cedencia a quantidade suficiente de maquinas de
circulação extracorpórea e cardioplegia nas quantidades necessárias para a unidade. A empresa devera
também se responsabilizar pela assistência técnica da maquina do cec e cardioplegia.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792408 Gerador de marca-passo cardíaco unicameral
A. Gerador de marca-passo cardíaco definitivo unicameral compatível com ressonância magnética, com
sensor de resposta por movimento, multiprogramável, mudança automática de polaridade para unipolar,
histereses,com monitoramento de impedância, teste automático de captura ventricular, algoritmo de
supressão de estimulação desnecessária do ventrículo direito e possibilidade de monitoramento à
distância. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,
acondicionamento em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente
dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no
ANVISA - MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040428.
B. Eletrodo endocárdico de marca-passo definitivo compatível com ressonância magnética, bipolar,
fixação ativa ou passiva, isolamento de silicone, anel de esteroide contendo dexametasona, comprimento
de 58 ou 60 cm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,
acondicionamento em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente
dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no
ANVISA - MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040240.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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C. Conjunto de introdutor para marca-passo tamanho 07, 08,09, 10F contendo 1 dilatador, 01 bainha, 01
agulha 18 g e 01 fio guia com ponta em "J" e 45 comprimento. Estéril, descartável, embalagem unitária,
com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionamento em recipiente que garanta a integridade
do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data
de validade, número de lote, registro no ANVISA - MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.
0702040401.

009792409 Gerador de marca-passo cardíaco bicameral - RNM
A. Gerador de marca-passo cardíaco definitivo bicameral compatível com ressonância magnética, com
sensor de resposta por movimento, multiprogramável, mudança automática de polaridade para unipolar,
histereses de frequência dinâmica, repetitiva e exploratória, monitoramento de impedância, teste
automático de captura atrial e captura ventricular direita, algoritmo de supressão de estimulação
desnecessária do ventrículo direito e possibilidade de monitoramento à distância. Estéril, descartável,
embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionamento em recipiente que
garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo
de esterilização, data de validade, número de lote, registro no ANVISA - MS. Prazo de validade de 75%
do total da validade. 0702040410.
B. Eletrodo endocárdico de marca-passo definitivo compatível com ressonância magnética, fixação ativa
ou passiva, isolamento de silicone, anel de esteroide contendo dexametasona, comprimento de 52 ou 53
com. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,
acondicionamento em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente
dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no
ANVISA - MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040240.
C. Eletrodo endocárdico de marca-passo definitivo compatível com ressonância magnética, bipolar,
fixação ativa ou passiva, isolamento de silicone, anel de esteroide contendo dexametasona, comprimento
de 58 a 60 cm.  Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,
acondicionamento em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente
dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no
ANVISA - MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040240.
D. Conjunto de introdutor para marca-passo tamanho 07, 08,09, 10F contendo 1 dilatador, 01 bainha, 01
agulha 18 g e 01 fio guia com ponta em "J" e 45 comprimento. Estéril, descartável, embalagem unitária,
com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionamento em recipiente que garanta a integridade
do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data
de validade, número de lote, registro no ANVISA - MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.
0702040401.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009792410 Gerador de marca-passo cardíaco definitivo atriobiventricular (ressincronizador), compatível com
ressonância magnética, com sensor de resposta , multiprogramável,mecanismo que permite a condução
intrínseca do paciente. Teste  de captura atrial, ventricular direita e ventricular esquerda, com
programação independente nos três canais e pelo menos 04 opções de polaridade de estimulação
ventricular esquerda. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau
cirúrgico, acondicionamento em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote,
registro no ANVISA - MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040436.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792411 Cardioversor desfibrilador unicameral compatível com RNM, com sensor de resposta, energia máxima de
choque maior que 35 Joules, entrega de ATP em zona de FV antes da carga completa do capacitor,
mecanismo que permite a condução intrínseca do paciente, algoritmo de supressão de estimulação
desnecessária do ventrículo direito. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica,

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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papel grau cirúrgico, acondicionamento em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá
constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número
de lote, registro no ANVISA - MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.
Código SUS 0702040053 (TROCA DE GERADOR) 0702040061 (IMPLANTE DE GERADOR).

009792412 A. Cardioversor desfibrilador unicameral compatível com ressonância magnética, com capacidade de
diagnóstico também da atividade elétrica atrial, sensor de resposta por movimento, energia máxima de
choque maior que 35J, formas de ondas de choque bifásico, polaridade de choque alternante, entrega de
ATP em zona de FV antes da carga do capacitor, tempo total de gravação de iegm superior a 15 minutos
em dois canais, pacote de histereses, algoritmo de supressão de estimulação desnecessária do ventrículo
direito, teste automático de captura ventricular, condição de monitoramento à distância.  Estéril,
descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionamento em
recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no ANVISA - MS. Prazo de
validade de 75% do total da validade. 0702040053.
B. Eletrodo endocárdico de CDI compatível com ressonância magnética, com anéis flutuantes para átrio,
mono-mola, fixação ativa ou passiva, isolamento com silicone, mola embutida no silicone, anel de
esteróide contendo dexametasona, compatível com introdutor de 8F, comprimento mínimo de 65 cm.
Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionamento
em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no ANVISA - MS. Prazo de
validade de 75% do total da validade. 0702040231.
C. Conjunto de introdutor para marca-passo tamanho 07, 08,09, 10F contendo 1 dilatador, 01 bainha, 01
agulha 18 g e 01 fio guia com ponta em "J" e 45 cm de comprimento. Estéril, descartável, embalagem
unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionamento em recipiente que garanta a
integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número de lote, registro no ANVISA - MS. Prazo de validade de 75% do
total da validade. 0702040401.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792413 Cardioversor desfibrilador automático bicameral compatível com RNM, energia máxima de choque maior
que 35 Joules, entrega de ATP em zona de FV antes da carga completa do capacitor, mecanismo que
permite a condução intrínseca do paciente,algoritmo de supressão de estimulação desnecessária do
ventrículo direito. Estéril,descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,
acondicionamento em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente
dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no
ANVISA - MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.
Código SUS 0702040053 (TROCA DE GERADOR) 0702040061 (IMPLANTE DE GERADOR).

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792414 Cardioversor desfibrilador atriobiventricular ressincronizador, compatível com RNM, tricameral
independente, sensor de resposta ao movimento, energia máxima de choque maior que 35 Joules,
entrega de ATP em zona de FV antes da carga completa do capacitor, mínimo de 04 opções de
polaridade de estimulação do ventrículo esquerdo, seleção do primeiro ventrículo a ser estimulado,
algoritmo para discriminação de taquiarritmias supraventriculares, mecanismo que permite a condução
intrínseca do paciente; teste de captura nos três canais (AD, VD, VE). Estéril, descartável, embalagem
unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionamento em recipiente que garanta a
integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número de lote, registro na ANVISA - MS. Prazo de validade de 75% do
total da validade. 0702040045.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792415 Gerador de marcapasso dupla-camara,multiprogramável, com dois sensores de resposta de frequencia; PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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controle da captura atrial; controle da captura ventricular com verificação continua da captura, pulso de
backup e funcionamento em modos unipolar e bipolar; dois algoritmos para supressao da estimulacao
desnecessaria do ventriculo direito, um baseado em mudanca de modo e outro baseado em histerese av;
controle automático das sensibilidades atrial e ventricular, histerese
av e compensação de sense; sugestoes de programacao conforme a indicacao de implante; visualizacao
dos dados estatísticos relevantes em uma so tela; gravação de IEGM com ate 200 segundos e
gerenciamento da memoria; auto-inicializacao com detecção e seleção automática da polaridade dos
eletrodos; protecao contra eventos tipo ves; pacote de histereses av e de frequência(histerese
convencional,histerese repetitiva, histerese exploratoria e histerese av negativa); esteril, descartável,
embalagem unitaria, com abertura asseptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que
garanta a integridade do produto, devera constrar externamente dados de identificação, procedência, tipo
de esterilização, data de validade, numero do lote, registro no MS. prazo de validade de 75% do total da
validade. 0702040410.

cirurgia (66)

009792416 Cardioversor Desfibrilador automático, com ressincronizador atriobiventricular, tricameral independente,
sensor de resposta ao movimento, energia de choque superior à 35 Joules, entrega de ATP em zona de
FV antes da carga do capacitor, mínimo de 03 opções de polaridade de estimulação do VE, programação
do intervalo V-V pelo menos até 80 ms, seleção do primeiro ventrículo a ser estimulado, algoritmo para
discriminação de taquiarritmias supraventriculares, pacote de histereses, monitoramento da impedância
torácica e condição de monitoramento à distancia. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura
asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, devera
constar externamente dados de: identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade,
número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040045 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792417 Gerador de marcapasso cardíaco ressincronizador, atriobiventricular, tricameral independente, sensor de
resposta ao movimento, intervalo V-V pelo menos até 80 ms, seleção da primeira câmara ventricular a ser
estimulada, mínimo de 03 opções de polaridade de estimulação do VE, pacote de histereses, algoritmo
para prevenção de taquiarritmias atriais. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica,
papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, devera constar
externamente dados de: identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do
lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040436

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792418 Cardioversor desfibrilador automático unicameral, com sensor de resposta, energia de choque superior a
35 Joules,mecanismo que permite a condução intrínseca do paciente, entrega de ATP em zona de FV
antes da carga completa do capacitor, algoritmo de discriminação de taquiarritmias supraventriculares,
algoritmo de supressão de estimulação desnecessária do ventrículo direito, conexão tipo DF4. Estéril,
descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em
recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação,
procedência, data de validade, numero do lote. Registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade.
Código SUS 0702040053 (TROCA DE GERADOR) 0702040061 (IMPLANTE DE GERADOR).

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792419 Eletrodo endocárdico de CDI compatível com ressonância magnética, bipolar, fixação ativa ou passiva,
dupla mola ou mola única, isolamento com silicone ou poliuretano, anel de esteróide contendo
dexametasona, molas de choque embutidas no isolante de superfície isodiamétrica,  comprimento mínimo
de 58 cm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,
acondicionamento em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente
dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no
ANVISA - MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040231.

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009792420 Eletrodo endocárdico de CDI compatível com ressonância magnética, bipolar, fixação ativa ou passiva, peca 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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dupla mola ou mola única, isolamento com silicone ou poliuretano, anel de esteróide contendo
dexametasona,  molas de choque embutidas no isolante de superfície isodiamétrica, comprimento mínimo
de 58 cm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,
acondicionamento em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente
dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote, registro no
ANVISA - MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040231.

cirurgia (66)

009792421 Sistema de eletrodos para estimulação multissítio, atrioventricular, compatível com ressonância nuclear
magnética contendo: Eletrodo endocárdico de marca-passo definitivo para o seio coronariano, compatível
com ressonância magnética, bipolar ou multipolar de 4F ou 5F ou 6F, isolamento de silicone ou
poliuretano, anel de esteróide contendo dexametasona, dotado do sistema Over The Wire (OTW),
comprimento de no mínimo 75 cm;
Kit para acesso ao seio coronariano com introdutor de 8F ou 9F ou 10F contendo dilatador para
introdução de bainha, bainha, fio guia, cateter-balão para o venograma do seio coronariano acompanhado
de seringa insufladora, válvula hemostática, fio guia para sistemas OTW de 0.014'', ferramenta de torque,
ferramenta de corte da bainha;
Conjunto introdutor de eletrodo de marcapasso tamanho 07, 08, 09, 10F, contendo 01 dilatador, 01
bainha, 01 agulha e 01 fio guia com ponta em ?J?.
02 Eletrodos endocárdicos de marcapasso definitivo compatível com RNM, bipolar, fixação passiva ou
ativa, com isolação de silicone ou poliuretano, liberação de esteróide, comprimentos 52 a 55 cm e 58 a 60
cm.
Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em
recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de: identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de
75% do total da validade. Código do SUS 0702040592.

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009814003 Implante peniano maleável /par, embalagem estéril, individual. contendo externamente dados de
identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009814004 Lente para facectomia câmara anterior, intraocular não dobrável com características mínimas: 6,0 a 7,0
mm de zona ótica e de 12,5 a 13,5mm de alça-alça, entre -10 a + 34 dioptrias,constante;''A''; entre 118,4
e 118,9.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009814005 Lente para facectomia câmara posterior PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009814006 Lente para facectomia com fixação escleral intraocular não dobrável com características mínimas: 6,0 a
7,0 mm de zona ótica e de 12,5 a 13,5 mm de alça-alça, entre -10 a + 34 dioptrias,constante;''A''; entre
118,3 e 118,9.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009814009 Prótese p/implante coclear multicanal (0702090034) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009814011 LÍQUIDO DE PRESERVAÇÃO DE ÓRGÃOS PARA TRANSPLANTE DE FÍGADO PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009814018 Implante mamário formato redondo volume 125 a 400 ml,  de silicone gel alto desempenho, com
membrana de elastômero com superfície texturizada. Deverá ter opção de perfil extra-alto, alto, moderado
e baixo. Altura: alta, moderada e baixa. Projeção alta, moderada e baixa. Estéril, individual, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote,
certificado do INMETRO e registro no MS. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009814019 Cateter para acesso venoso central semi ou totalmente implantável de longa permanência.  0702050091 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009814020 Polimetilmetacrilato (PMMA) 30% na apresentação de seringa contendo 3.0ml. SERINGA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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PRONTA cirurgia (66)

009814021 Implante urológico injetável (composto por 1 seringa de 1ml), sub-ureteral com copolímero de poliacrilato -
polialcool, permitindo aumento tissular, estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura
asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização,
validade, numero do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009814022 Expansor de tecido duplo lúmen, 300 ml. Produto com lúmen interno que contém a solução salina e
permite a expansão do tecido, e outro lúmen externo de gel desenvolvido para proporcionar um implante
de consistência mais macia. O domo/válvula para injeção remota simplifica os ajustes no volume e pode
ser facilmente removido quando a expansão for concluída.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

009814023 Expansor de tecido duplo lúmen - 400 ml. Produto com lúmen interno que contém a solução salina e
permite a expansão do tecido, outro lúmen externo de gel desenvolvido para proporcionar um implante de
consistência mais macia. O domo/válvula para injeção remota simplifica os ajustes no volume e pode ser
facilmente removido quando a expansão for concluída.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

009814024 Expansor de tecido duplo lúmen - 500 ml. Produto com lúmen interno que contém a solução salina e
permite a expansão do tecido, outro lúmen externo de gel desenvolvido para proporcionar um implante de
consistência mais macia. O domo/válvula para injeção remota simplifica os ajustes no volume e pode ser
facilmente removido quando a expansão for concluída.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

009814025 Expansor de tecido duplo lúmen - 600 ml. Produto com lúmen interno que contém a solução salina e
permite a expansão do tecido, outro lúmen externo de gel desenvolvido para proporcionar um implante de
consistência mais macia. O domo/válvula para injeção remota simplifica os ajustes no volume e pode ser
facilmente removido quando a expansão for concluída.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

009814026 Expansor de tecido duplo lúmen - 700 ml. Produto com lúmen interno que contém a solução salina e
permite a expansão do tecido, outro lúmen externo de gel desenvolvido para proporcionar um implante de
consistência mais macia. O domo/válvula para injeção remota simplifica os ajustes no volume e pode ser
facilmente removido quando a expansão for concluída.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

009814027 Expansor de tecido duplo lúmen - 200 ml. Produto com lúmen interno que contém a solução salina e
permite a expansão do tecido, outro lúmen externo de gel desenvolvido para proporcionar um implante de
consistência mais macia. O domo/válvula para injeção remota simplifica os ajustes no volume e pode ser
facilmente removido quando a expansão for concluída.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

009814029 Expansor de tecido anatômico 400 a 600 ml, constituídos de membrana de elastômero de silicone, lisa ou
texturizada, com indicação de reconstrução mamária. Pode apresentar válvula inclusa ou remota. Pólo
inferior. Estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, número do lote, certificado do INMETRO e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009814030 Expansor de tecido redondo 400 a 600 ml, constituídos de membrana de elastômero de silicone, lisa ou
texturizada, com indicação de reconstrução mamária. Pode apresentar válvula inclusa ou remota. Estéril,
individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização,
validade, número do lote, certificado do INMETRO e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009814032 Expansor de tecido duplo lúmen, 800 ml. Produto com lúmen interno que contém a solução salina e
permite a expansão do tecido, outro lúmen externo de gel desenvolvido para proporcionar um implante de
consistência mais macia. O domo/válvula para injeção remota simplifica os ajustes no volume e pode ser
facilmente removido quando a expansão for concluída.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

009814034 Implante mamário formato anatômico,  volume 125 a 600 ml,  de silicone gel alto desempenho, com
membrana de elastômero de silicone com superfície texturizada. Deverá ter opção de perfil extra-alto,
alto, moderado e baixo. Altura: alta, moderada e baixa. Projeção alta, moderada e baixa. Estéril,
individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização,
validade, número do lote, certificado do INMENTRO e registro no MS. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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009814036 Implante mamário, 200 ml. Cheio com gel de silicone de alto desempenho, cuja membrana de elastômero

de silicone apresenta uma superfície texturizada. Perfil: baixo, moderado e alto. Formatos: anatômico,
pólo superior e pólo inferior, estéril, individual, contendo externamente dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009814037 Implante mamário, 220 ml. Cheio com gel de silicone de alto desempenho, cuja membrana de elastômero
de silicone apresenta uma superfície texturizada. Perfil: baixo, moderado e alto. Formatos: anatômico,
pólo superior e pólo inferior, estéril, individual, contendo externamente dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009814038 Implante mamário, 250ml. Cheio com gel de silicone de alto desempenho, cuja membrana de elastômero
de silicone apresenta uma superfície texturizada. Perfil baixo, moderado e alto. Formatos: anatômico, pólo
superior e pólo inferior, estéril individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo
e dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no
MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009814039 Implante mamário, 280 ml. Cheio com gel de silicone de alto desempenho, cuja membrana de elastômero
de silicone apresenta uma superfície texturizada. Perfil baixo, moderado e alto. Formatos: anatômico, pólo
superior e pólo inferior, estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência,
tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009814040 Implante mamário, 300 ml. Cheio com gel de silicone de alto desempenho, cuja membrana de elastômero
de silicone apresenta uma superfície texturizada. Perfil baixo, moderado e alto. Formatos: anatômico, pólo
superior e pólo inferior, estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência,
tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009814041 Implante mamário, 340 ml. Cheio com gel de silicone de alto desempenho, cuja membrana de elastômero
de silicone apresenta uma superfície texturizada. Perfil baixo, moderado e alto. Formatos: anatômico, pólo
superior e pólo inferior, estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência,
tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009814042 Implante mamário, 350 ml. Cheio com gel de silicone de alto desempenho, cuja membrana de elastômero
de silicone apresenta uma superfície texturizada. Perfil baixo, moderado e alto. Formatos: anatômico, pólo
superior e pólo inferior, estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência,
tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009814044 Implante mamário, 400 ml. Cheio com gel de silicone de alto desempenho, cuja membrana de elastômero
de silicone apresenta uma superfície texturizada. Perfil baixo, moderado e alto. Formatos: anatômico, pólo
superior e pólo inferior, estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência,
tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009814045 Implante mamário, 435 ml. Cheio com gel de silicone de alto desempenho, cuja membrana de elastômero
de silicone apresenta uma superfície texturizada. Perfil baixo, moderado e alto. Formatos: anatômico, pólo
superior e pólo inferior, estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência,
tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009814046 Implante mamário, 450 ml. Cheio com gel de silicone de alto desempenho, cuja membrana de elastômero
de silicone apresenta uma superfície texturizada. Perfil baixo, moderado e alto. Formatos: anatômico, pólo
superior e pólo inferior, estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência,
tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009814047 Implante mamário, 485 ml. Cheio com gel de silicone de alto desempenho, cuja membrana de elastômero
de silicone apresenta uma superfície texturizada. Perfil baixo, moderado e alto. Formatos: anatômico, pólo
superior e pólo inferior, estéril, individual, contendo externamente dados de identificação procedência, tipo
e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009814050 Implante mamário, 575 ml. Cheio com gel de silicone de alto desempenho, cuja membrana de elastômero PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo (bloqueado)
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de silicone apresenta uma superfície texturizada. Perfil baixo, moderado e alto. Formatos: anatômico, pólo
superior e pólo inferior, estéril, individual, contendo externamente dados de identificação procedência, tipo
e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

cirurgia (66)

009814052 Implante mamário formato anatômico de 300ml, de silicone gel alto desempenho,com membrana de
elastômero de silicone com superfície texturizada, com base oval ou redonda,altura máxima/completa e
projeção alta/completa. Estéril,individual contendo externamente dados de identificação,procedência, tipo
e data de esterilização, validade, numero do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009814053 Implante mamário formato anatômico de 350 ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de
elastômero de silicone com superfície texturizada, com base oval ou redonda, altura máxima/completa e
projeção alta/completa. Estéril, individual contendo externamente dados de identificação, procedência,
tipo e data de esterilização, validade, numero do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009814054 Implante mamário formato anatômico de 400ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de
elastômero de silicone com superfície texturizada, com base oval ou redonda altura máxima/completa e
projeção alta/completa.estéril,individual contendo externamente dados de identificação,procedência, tipo e
data de esterilização, validade, numero do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009814055 Implante mamário formato anatômico de 450ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de
elastômero de silicone com superfície texturizada,com base oval ou redonda,altura máxima/completa e
projeção alta/completa. Estéril,individual ,contendo externamente dados de identificação,procedência, tipo
e data de esterilização,validade,numero do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009814056 Implante mamário formato anatômico de 300ml, de silicone gel alto desempenho,com membrana de
elastômero de silicone com superfície texturizada,com perfil moderado,base redonda ou oval, altura
moderada/media e projeção moderada. Estéril, individual,contendo externamente dados de identificação,
procedência,tipo e data de esterilização,validade,numero do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009814057 Implante mamário formato anatômico de 350ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de
elastômero de silicone com superfície texturizada, com perfil moderado, base redonda ou oval, altura
moderada/media e projeção moderada. Estéril, individual,contendo externamente dados de identificação,
procedência,tipo e data de esterilização,validade,numero do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009814058 Implante mamário formato anatômico de 400ml, de silicone gel alto desempenho,com membrana de
elastômero de silicone com superfície texturizada,com perfil moderado,base redonda ou oval,altura
moderada/media e projeção moderada. Estéril, individual,contendo externamente dados de identificação,
procedência,tipo e data de esterilização,validade,numero do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009814059 Implante mamário formato anatômico de 450ml, de silicone gel alto desempenho,com membrana de
elastômero de silicone com superfície texturizada,com perfil moderado,base redonda ou oval,altura
moderada/media e projeção moderada. Estéril, individual, contendo externamente dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização,validade, numero do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009814060 Implante mamário formato anatômico de 500 ml, de silicone gel alto desempenho,com membrana de
elastômero de silicone com superfície texturizada, com perfil moderado,base redonda ou oval, altura
moderada/media e projeção moderada. Estéril, individual, contendo externamente dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização,validade,numero do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009814061 Implante mamário formato anatômico de 300ml, de silicone gel alto desempenho,com membrana de
elastômero de silicone com superfície texturizada, com perfil moderado,base redonda ou oval,altura
moderada/media e projeção extra completa. estéril ,individual,contendo externamente dados de
identificação, procedência,tipo e data de esterilização,validade, numero do lote,certificado do Inmetro e
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009814062 Implante mamário formato anatômico de 350ml,de silicone gel alto desempenho,com membrana de
elastômero de silicone com superfície texturizada, com perfil moderado, base redonda ou oval, altura

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 431 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
moderada/media e projeção extra completa. Estéril, individual, contendo externamente dados de
identificação,procedência,tipo e data de esterilização, validade, numero do lote, certificado do Inmetro e
registro no MS.

009814063 Implante mamário formato anatômico de 400ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de
elastômero de silicone com superfície texturizada,com perfil moderado, base redonda ou oval, altura
moderada/media e projeção extra completa. Estéril,individual, contendo externamente dados de
identificação,procedência,tipo e data de esterilização,validade, numero do lote, certificado do Inmetro e
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009814064 Implante mamário formato anatômico de 450ml,de silicone gel alto desempenho, com membrana de
elastômero de silicone com superfície texturizada, com perfil moderado, base redonda ou oval, altura
moderada/media e projeção extra completa. Estéril, individual, contendo externamente dados de
identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero do lote, certificado do Inmetro e
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009814065 Implante mamário formato anatômico de 500ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de
elastômero de silicone com superfície texturizada, com perfil moderado, base redonda ou oval, altura
moderada/media e projeção extra completa. Estéril, individual,contendo externamente dados de
identificação,procedência, tipo e data de esterilização,validade, numero do lote, certificado do Inmetro e
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009814066 Implante mamário formato redondo de 200ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de
elastômero de silicone com superfície texturizada,com perfil moderado, base redonda e projeção extra
completa. Estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, numero do lote,certificado do Inmetro e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009814067 Implante mamário formato redondo de 250ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de
elastômero de silicone com superfície texturizada, com perfil moderado, base redonda e projeção extra
completa. Estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, numero do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009814068 Implante mamário formato redondo de 300ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de
elastômero de silicone com superfície texturizada, com perfil moderado, base redonda e projeção extra
completa. Estéril, individual, contendo externamente dados de identificação,procedência, tipo e data de
esterilização, validade, numero do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009814069 Implante mamário formato redondo de 350ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de
elastômero de silicone com superfície texturizada, com perfil moderado, base redonda e projeção extra
completa. Estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, numero do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009814070 Implante mamário formato redondo de 200ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de
elastômero de silicone com superfície texturizada, com perfil moderado, base redonda e projeção
completa. Estéril,individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, numero do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009814071 Implante mamário formato redondo de 250ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de
elastômero de silicone com superfície texturizada, com perfil moderado, base redonda e projeção
completa. Estéril, individual,contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, numero do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009814072 Implante mamário formato redondo de 300ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de
elastômero de silicone com superfície texturizada, com perfil moderado, base redonda e projeção
completa. Estéril, individual,contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, numero do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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009814073 Implante mamário formato redondo de 350ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de

elastômero de silicone com superfície texturizada, com perfil moderado, base redonda e projeção
completa.estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, numero do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009814074 Implante mamário formato redondo de 400ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de
elastômero de silicone com superfície texturizada, com perfil moderado, base redonda e projeção
completa. Estéril,individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, numero do lote, certificado do Inmetro e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009814075 Implante mamário formato redondo de 200ml, de silicone gel alto desempenho, com membrana de
elastômero de silicone com superfície texturizada, com perfil moderado, base redonda e projeção
moderada.estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, numero do lote, certificado do Inmetro e registro no MS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009814076 Expansor anatômico, com membrana de elastômero lisa ou texturizada, com indicação de reconstrução
mamaria. Deve apresentar válvula remota ou inclusa (integrada). Pólo superior, volume 400 ml a 499 ml,
estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, número do lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009814077 Expansor anatômico com membrana de elastômero lisa ou texturizada, com indicação de reconstrução
mamaria. Deve apresentar válvula remota ou inclusa (integrada). Pólo superior, Volume 500 ml a 599 ml,
estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, número do lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009814078 Expansor anatômico com membrana de elastômero lisa ou texturizada, com indicação de reconstrução
mamaria. Deve apresentar válvula remota ou inclusa (integrada). Pólo superior, volume 600 ml a 700 ml,
estéril, individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, número do lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009814079 Expansor redondo com membrana de elastômero lisa ou texturizada, com indicação de reconstrução
mamaria. Deve apresentar válvula remota ou inclusa (integrada). Volume 400 ml a 499 ml, estéril,
individual contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização,
validade, número do lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009814080 Expansor redondo com membrana de elastômero lisa ou texturizada, com indicação de reconstrução
mamaria. Deve apresentar válvula remota ou inclusa (integrada). Volume 500 ml a 599 ml, estéril,
individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização,
validade, número do lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009814081 Expansor redondo com membrana de elastômero lisa ou texturizada, com indicação de reconstrução
mamaria. Deve apresentar válvula remota ou inclusa. Volume 600 ml a 700 ml, estéril, individual,
contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade,
número do lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822005 Componente acetabular de polietileno para revisão 0702030090 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822006 Componente acetabular de polietileno convencional 0702030090 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822009 Cabeça intercambiável 0702030139 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822010 Parafuso para componente acetabular metálico 0702030767 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822011 Prótese de quadril thompson normal 93.391.01-3 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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009822013 Componente total cimentado 0702030120 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822014 Componente parcial cimentado sem cabeça 0702030163 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822016   Componente não cimentado para revisão (1) 93.391.06-4 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822018 Componente glenoidal (1).0702030236 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822019 Prótese func. exoesquelética transradial com gancho dupla força .0701020474 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822026 Componente femural cimentado (1) 93.393.16-4 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822029 ENDOPROTESE FEMURAL DISTAL COM ARTICULACAO (1) 93.394.05-5 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822036 Endoprotese proximal (1) 93.394.02-0. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822041 CONJUNTO PLACA ANGULADA (PLACA + PARAFUSO DESLIZANTE + CONTRA PARAFUSO)
93.395.16-7

CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822045 Placa com finalidade especifica L, T e Y 0702030970 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822048 PLACA COM FINALIDADE ESPECIFICA - COBRA P/ PARAFUSO 4,5MM (93.395.24-8) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822051 Placa semitubular para parafuso de 2,7mm 0702031070 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822054 Placa  auto compressão  largura ate 15mm, para uso em parafuso 3,5mm 0702030864 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822057 Placa reta de auto compressão estreita, (abaixo de 16mm); (93.395.10-8) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822060 Haste de distração 93.395.07-4 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822067 Arruela para parafuso 93.397.08-9 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822069 Arruela dentada para ligamento 0702030031 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822071 Fio liso de Steinmann 0702050792 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822079 Ganchos de compressão (todos) 93.397.13-5 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822080 Grampos de blount 93.397.05-4 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822083 Pino de Knowles 93.397.15-1 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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009822087 Parafuso cortical diametro menor ou igual a 3,5mm.  0702030694 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

009822088 Parafuso cortical diâmetro menor ou igual a 4,5mm; 0702030708 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822089 Parafuso maleolar (todos) 0702030740 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822090 Parafuso esponjoso diâmetro de 6,5mm 93.398.04-2. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822091 Parafuso esponjoso diâmetro de 4,00mm 0702030724 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822095 Fixador dinâmico para buco-maxilo-facial (incluso pinos de schantz) 0702020214 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822097 Fixador dinâmico para pelve 93.399.73-1 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822099 FIXADOR DINÂMICO PARA FEMUR 93.399.75-8 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822107 Pino de bloqueio tamanho pequeno PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822108 Especialidade ortopedia/ pino de bloqueio tamanho médio. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822109 Especialidade ortopedia/ pino de bloqueio tamanho grande. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822110 Especialidade ortopedia/ porca 3/16 borboleta,para parafuso,tipo metal p/apar.ortop. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822111 Especialidade ortopedia/ porca 3/16 para parafuso,para confecção aparelho ortop. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822112 Especialidade ortopedia/ porca 3/16 borboleta,para parafuso,p/apar.ortop. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822113 Andador fixo ou articulado em alumínio regulado na altura com 4 ponteiras tamanho pequeno. Andador
fixo ou articulado polido ou aronizado, empunhadeira em borracha, com ponteiras também revestidas de
borracha. 0701010010.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822114 Andador fixo ou articulado em alumínio regulado na altura com 4 ponteiras tamanho médio. Andador fixo
ou articulado polido ou aronizado, empunhadeira em borracha, com ponteiras também revestidas de
borracha. com capacidade para suportar 130 kg. 0701010010.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822115 Andador fixo ou articulado em alumínio regulado na altura com 4 ponteiras tamanho grande. Andador fixo
ou articulado polido ou aronizado, empunhadeira em borracha, com ponteiras também revestidas de
borracha. Capacidade p/suportar 130 kg. 0701010010.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822119 Calçados sob medida para compensação de encurtamento a partir do número 34 (0701010088)
Calçado para compensação, indicados para pacientes portadores de malformações congênitas com
diferença de comprimento entre os membros inferiores, por vezes apresentando equinismo ou
equinovarismo do(s) retrope(s), que não sejam discrepantes (mais de 120mm) a ponto de necessitar
utilizar ortese de compensação para grandes encurtamentos, mas que também não seja possível
equalizar o comprimento pela iserção de uma palmilha, com elevação de retrope, no calçado (maximo
30mm) ortopédico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822120 Calçados sob medida para compensação de encurtamento até o número 33 (0701010096)
Calçado para compensação, indicados para crianças portadoras de malformações congênitas com

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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diferença de comprimento entre os membros inferiores, por vezes apresentando equinismo ou
equinovarismo do(s) retrope(s), que não sejam discrepantes (mais de 100mm) a ponto de necessitar
utilizar ortese de compensação para grandes encurtamentos, mas que também não seja possível
equalizar o comprimento pela iserção de um palmilha, com elevação de retrope, no calçado (maximo
20mm) ortopédico.

009822121 Órtese corretiva tipo milwaukee tamanho pequeno
Órtese tipo colete cervico - torácico-lombo-sacra,dinâmica, para estabilização vertebral nas escolioses,
tipo milwaukee incluindo os coxins posicionadores.0701020032

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822122 Órtese corretiva tipo milwaukee tamanho médio
Órtese tipo colete cérvico-torácico-lombo-sacra,dinâmica, para estabilização vertebral nas escolioses, tipo
milwaukee incluindo os coxins posicionadores. 0701020032

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822123 Órtese corretiva tipo milwaukee tamanho grande
Órtese tipo colete cérvico-torácico-lombo-sacra,dinâmica, para estabilização vertebral nas escolioses, tipo
milwaukee incluindo os coxins posicionadores. 0701020032

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822124 ÓRTESE CORRETIVA TORACO-LOMBAR EM POLIPROPILENO (OTLS.BIVALVADO) TAMANHO
PEQUENO - ÓRTESE TIPO COLETE TORACO-LOMBAR ESTÁTICA ESTABILIZAÇÃO VERTEBRAL
NAS ESCOLIOSES, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO, SOB MOLDE DE GESSO,
BIVALVADO, INCLUINDO OS COXINS POSICIONADORES EM ESPUMA POLIURETANO OU SIMILAR,
TIPO OTLS, (ÓRTESE TORACO -LOMBO-SACRAL) (21.054.04-5)
                                                            

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822125 Ortese corretiva toraco-lombar em polipropileno (otls.bivalvado) tamanho médio
ortese tipo colete toraco-lombar estática estabilização vertebral nas escolioses, confeccionadas em
polipropileno, sob molde de gesso, bivalvado, incluindo os coxins posiciona dores em espuma poliuretano
ou similar, tipo otls, (ortesetoraco-lombo-sacral) (21.054.04-5)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822133 ÓRTESE DE IMOBILIZAÇÃO LOMBAR-SACRA EM POLIPROPILENO (BOSTON) TAMANHO
PEQUENO - ÓRTESE TIPO COLETE LOMBO-SACRA, CONFECCIONADA SOB MEDIDA EM
POLIPROPILENO PARA ESTABILIZAÇÃO DE PARTE DO SEGUIMENTO VERTEBRAL, TIPO
BOSTON, INCLUSIVE PÓS-CIRÚRGICO. (21.054.10-0)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822134 ÓRTESE DE IMOBILIZAÇÃO LOMBAR-SACRA EM POLIPROPILENO (BOSTON) TAMANHO MÉDIO -
ÓRTESE TIPO COLETE LOMBO-SACRA, CONFECCIONADA SOB MEDIDA EM POLIPROPILENO
PARA ESTABILIZAÇÃO DE PARTE DO SEGUIMENTO VERTEBRAL, TIPO BOSTON, INCLUSIVE
PÓS -CIRÚRGICO. (21.054.10-0)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822135 ÓRTESE DE IMOBILIZAÇÃO LOMBAR-SACRA EM POLIPROPILENO (BOSTON) TAMANHO GRANDE -
ÓRTESE TIPO COLETE LOMBO-SACRA, CONFECCIONADA SOB MEDIDA EM POLIPROPILENO
PARA ESTABILIZAÇÃO DE PARTE DO SEGUIMENTO VERTEBRAL, TIPO BOSTON, INCLUSIVE
PÓS-CIRÚRGICO. (21.054.10-0)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822140 Órtese de pavlix tamanho médio, órtese para luxação congênita do quadril tipo suspensório pavlix,
indicado para luxações onde não ha displasias, nem contraturas severas de partes musculares.
0701020261

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822141 Órtese de pavlix tamanho grande, órtese para luxação congênita do quadril tipo suspensório pavlix,
indicado para luxações onde não ha displasias, nem contraturas severas de partes musculares.
0701020261

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822143 Ortese cruromaleolar para limitação dos movimentos do joelho (extensor) tamanho médio ortese para
limitação da amplitude dos movimentos do joelho, utilizados por dentes reumáticos, hemofílicos e por
cirurgia
dos ligamentos do joelho. 0701020075

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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009822147 Ortese cruromaleolar em polipropileno para imobilização de joelho em extensão articulada tamanho
grande ortese cruromaleolar tipo calha em polipropileno para imobilização do joelho em extensão para
crianças que apresentem lesões neurológicas ou miopaticas.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822148 ÓRTESE CRUROPODÁLICA ADULTO METÁLICA SEM CALÇADO, TAMANHO PEQUENO - ÓRTESE
CRUROPODÁLICA MODULAR PARA MARCHA,COM HASTES LATERAIS EM ALUMÍNIO OU AÇO,
ARTICULAÇÃO DE JOELHO LIVRE OU COM TRAVA DE ANEL OU COM BLOQUEIO DE GATILHO
(TRAVA SUICA), ARTICULAÇÃO DE TORNOZELO LIVRE OU COM BLOQUEIO, ADULTO,
UNILATERAL SEM CALÇADO. (21.054.15-0)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822151 ÓRTESE CRUROPODÁLICA INFANTIL METÁLICA SEM CALÇADO TAMANHO PEQUENO - ÓRTESE
CRUROPODÁLICA MODULAR PARA MARCHA,COM HASTES LATERAIS EM ALUMÍNIO OU AÇO,
ARTICULAÇÃO DE JOELHO LIVRE OU COM BLOQUEIO DE ANEL, ARTICULAÇÃO DE TORNOZELO
LIVRE OU COM BLOQUEIO INFANTIL, UNILATERAL, SEM CALÇADO (21.054.16-9)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822157 Ortese dinâmica pélvico crural tipo Atlanta, tamanho pequeno, para estabilização dos quadris em
abdução, na doença de Legg-perthus. 0701020091

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822160 órtese mobilizadora tipo sarmiento para úmero tamanho pequeno (0701020270) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822161 órtese mobilizadora tipo sarmiento para úmero tamanho médio (0701020270) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822162 órtese mobilizadora tipo sarmiento para úmero tamanho grande (0701020270) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822163 ÓRTESE PÉLVICO-PODÁLICO ADULTO METÁLICO SEM CALÇADO - ÓRTESE PÉLVICO-PODÁLICA
MODULAR PARA MARCHA, COM HASTES LATERAIS EM ALUMÍNIO OU AÇO, APOIO ISQUIÁTICO
DE QUADRIL LIVRE OU COM BLOQUEIO DE ANEL, ARTICULAÇÃO DE JOELHO COM BLOQUEIO
POR TRAVA DE ANEL OU TRAVA DE GATILHO (TRAVA SUÍÇA), ARTICULAÇÃO DE TORNOZELO
LIVRE OU COM BLOQUEIO, ADULTO, UNILATERAL SEM CALÇADO. (21.054.23-1)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822164 Órtese pélvico podalico para descarga isquiática, tipo trilateral ou hastes paralelas com cursor.
(0701020172)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822165 ÓRTESE PÉLVICO-PODÁLICO INFANTIL METÁLICA SEM CALÇADO - ÓRTESE PÉLVICO-PODÁLICO
MODULAR PARA MACHA, COM HASTES LATERAIS EM ALUMÍNIO OU AÇO, APOIO ISQUIÁTICO,
ARTICULAÇÃO DE QUADRIL LIVRE OU COM BLOQUEIO DE ANEL, ARTICULAÇÃO DE JOELHO
COM BLOQUEIO DE ANEL, ARTICULAÇÃO DE TORNOZELO LIVRE OU COM BLOQUEIO, INFANTIL,
UNILATERAL, SEM CALÇADO (21.054.25-8)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822167 Ortese rígida para luxação congênita do quadril - 0701020202 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822168 Órtese suropodalica adulto articulada em polipropileno unilateral
Órtese suropodalica tipo calha posterior em polipropileno feita sob molde de gesso, articulado no
tornozelo, adulto com ou sem correia antivalgo ou antivaro de retrope. (0701020253)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822169 Órtese suropodalica adulto metálica sem calcado
Órtese suropodalica para marcha com hastes laterais de alumínio ou de aço, articulação de tornozelo livre
ou com bloqueio, unilateral, adulto, sem calçado. 070102024-5

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822170 Órtese suropodálica adulto sem articulação em polipropileno tipo calha posterior sob molde de gesso,
unilateral com ou sem antivalgo ou antivaro no retrope. 070102022-9

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822171 Órtese suropodalica infantil articulada em polipropileno PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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Órtese suropodalica tipo calha posterior em polipropileno feita sob molde de gesso, articulada no
tornozelo, unilateral, infantil, com ou sem correia antivaro ou antivalgo de retrope. (0701020210)

cirurgia (66)

009822172 Ortese cruropodalica tipo calha postero-lateral ou postero medial em polipropileno, distrator, para
tratamento de genuvalgo/varo, unilateral e infantil. (0701020083)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822174 Órtese suropodalica infantil sem articulação em polipropileno
Órtese suropodalica tipo calha posterior em polipropileno feita sob molde de gesso, sem articulação,
unilateral, infantil com ou sem correia antivalgo ou antivaro no retrope. (0701020237)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822177 Palmilha para sustentação dos arcos plantares acima do numero 34
Palmilhas para sustentação dos arcos plantares em couro e EVA para adultos, do número 34 em diante
(par)  (0701010177).

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822178 Palmilha para sustentação dos arcos plantares ate o numero 33
Palmilhas para sustentação dos arcos plantares em couro e eva para crianças ate o número 33 (par)
(0701010169).

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822179 Prótese funcional laminada em resina acrílica para amputação transradial. Suspensão por manguito
umeral e supracondilar. Punho de troca rápida, com gancho de dupla forca de preensão e mão mecânica
revestida por luva cosmética. Acionamento por meio de tirantes e correias. (070102049-0)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822180 Prótese endoesquelética (modular) em aço e alumínio para amputação transfemural com enxaixe
laminado em resina acrílica modelo quadrilateral de apoio isquiático ou de contenção isquiática.
Suspensão por válvula de vácuo ou por pélvico ou por cinto silesiano. Joelho endoesquelético tipo
monoeixo, com ou sem impulsor, livre ou com trava ou com freio de atrito continuo, revestida com
espuma e meia cosmética. Pé sach ou articulado ou de adaptação dinâmica ao solo, 070102036-9.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822181 Prótese exoesquelética para amputação transtibial tipo PTB, PTS, KBM - laminada em resina acrílica com
reforço em fibra de carbono, com soquete flexível entre o encaixe e o coto de amputação com pé sach ou
articulado ou de adaptação dinâmica ao solo, em poliuretano injetado. (0701020423)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822182 Prótese endoesquelética (modular) em aço e alumínio com encaixe em resina acrílica para desarticulação
do joelho com ou sem soquete flexível entre o coto e o encaixe com suspensão supracondiliana ou por
cinto pélvico. Joelho endoesqueletico de 4 barras com ou sem impulsor, com revestimento de espuma e
meia cosmética. Pé sach ou articulada ou de adaptação dinâmica ao solo, em poliuretano injetado.
(0701020350)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822183 Prótese endoesquelética (modular) em aço e alumínio para desarticulado de quadril com encaixe
laminado em resina acrílica ou polipropileno tipo cesto pélvico. Articulação de quadril endoesquelética,
com ou sem trava, com ou sem impulsor. Articulação de joelho tipo monoeixo, com ou sem impulsor, livre
ou com trava ou com freio de atrito continuo. Revestimento cosmético com espuma e meia cosmética. Pé
sach ou articulado, em poliuretano injetado (0701020334)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822184 Prótese exoesquelética laminada em resina acrílica com reforço em fibra de carbono, para amputações
tipo de chopart, pirogoff ou de syme, com ou sem apoio no tendão patelar, com pé sach ou com pé para
pirogoff em poliuretano injetado. Se necessário, com soquete flexível entre o encaixe e o coto de
amputação. (0701020520)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822187 Prótese exoesquelética para amputação transtibial com manguito de coxa laminada em resina acrílica
com reforço flexível entre o encaixe e o coto de amputação com suspensão ou por manguito de coxa
(coxal) conectado ao encaixe de resina mediante hastes laterais de aço articulados com rolamentos pé
sach articulado ou de adaptação dinâmica ao solo, em poliuretano injetado. (0701020415)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822188 Prótese não funcional exoesquelética para amputação parcial de mão det. com revestimento de luva
cosmética. (070102055-5)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822189 Prótese tipo palmilha para complementação do nível do antepé rígida ou flexível, confeccionada em
termoplástico apoiando anatomicamente os relevos do coto de amputação, feita sob molde gessado,

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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dotado de complementação distal em silicone ou plastazote e adaptável ao interior de calçados comuns
ou ortopédicos, conforme prescrição médica. (0701020563)

009822190 Prótese endoesqueletica para amputação transtibial tipo PTB, PTS, KBM, modular em aço e alumínio
com encaixe laminado em resina acrílica, com reforço em fibra de carbono, soquete flexível entre o
encaixe e o coto de amputação, revestida com espuma e meia cosmética. Pé sach ou articulado ou de
adaptação dinâmica ao solo em poliuretano injetável. (0701020377)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822191 Substituição de espuma e meia em prótese endoesqueletica transfemural substituição da espuma em
poliuretano modelado no formato do membro controlaterado, adaptado a prótese. Meia de revestimento
cosmético. (0701090022)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822192 SUBSTITUIÇÃO DE ESPUMA E MEIA EM PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA TRANSTIBIAL
SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA EM POLIURETANO MODELADO NO FORMATO DO MEMBRO
CONTROLATERADO, ADAPTADO A PRÓTESE. MEIA DE REVESTIMENTO COSMÉTICO (21.057.02-8)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009822195 Substituição do encaixe de resina acrílica com reforço de fibra de carbono para prótese endoesquelética
transfemural encaixe confeccionado em resina sob molde gessado adequado a necessidade do paciente
com ou sem válvula de sucção. 0701090090

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822197 Substituição do encaixe de resina acrílica prótese endoesquelética transtibial mais soquete flexível
encaixe confeccionado em resina acrílica com reforço em fibra de carbono, revestimento interno flexível,
mais soquete flexível. 0701090081

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822199 Espaçador de tendão PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822204 Órtese suropodálica com dispositivo de mola de aço adaptado a palmilha ou sapatilha para "pé caído",
tipo Codeville tamanho grande. 0701020105.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822207 ÓRTESE GENUPODÁLICO EM POLIPROPILENO TIPO SARMIENTO - ÓRTESE GENUPODÁLICO
BIVALVADA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO SOB MOLDE DE GESSO, COM APOIO DE
DESCARGA NO TENDÃO PATELAR, FECHAMENTO COM TIRAS DE VELCRO (ÓRTESE DE
SARMIENTO) TAMANHO GRANDE. (21.054.20-7)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822208 Órtese imobilizadora axilo-palmar
Órtese imobilizadora axilo-palmar tipo aeroplano para suporte do ombro em abdução de 90 graus com
cotovelo em 90 graus de flexão. Tamanho pequeno. (0701020113)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822209 Órtese imobilizadora axilo-palmar ortese imobilizadora axilo-palmar tipo aeroplano para suporte do ombro
em abdução de 90 graus com cotovelo em 90 graus de flexão. Tamanho médio. 0701020113

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822210 Órtese imobilizadora axilo-palmar órtese imobilizadora axilo-palmar tipo aeroplano para suporte do ombro
em abdução de 90 graus com cotovelo em 90 graus de flexão. Tamanho grande. 0701020113

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822211 Fixador pélvico PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822212 Prótese parcial de quadril cimentada monobloco tipo Thpompson PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822213 Componente cefálico\polietileno\metal para hemiartroplastia bipolar ou componente cefálico para
hemiartroplastia monopolar 070203120.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822214 Componente femoral cimentado modular primário 0702030163 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822215 Haste de ender 0702030465 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822216 Haste femor.longa bloq.cefálico 0702030490 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822217 Haste de rush 0702030473 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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cirurgia (66)

009822218 Haste de compressão 0702050300 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822219 Haste de distração 0702050318 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822220 Haste lisa tipo luque lisa 0702050326 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822221 Haste intramedular não bloqueada 0702030554 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822222 Haste intramedular flex.p/uso infantil 0702030546 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822223 Haste p/associação c/paraf.de titânio 0702050334. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822225 HASTE INTRAMEDULAR TÍBIO-TÁRSICA 0702030570 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822226 Haste intrameular retrógrada incl.paraf.0702030562 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822227 Arruela dentada 0702030031 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822228 PINO DE KNOWLES 0702030791 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822229 Parafuso esponjoso 6,5mm 0702030732 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822230 Componente femoral cimentado tipo charnley 0702030171 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822231 Parafuso esponjoso - 4,0mm 0702030724 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822232 Gancho laminar sup.distr.sist.harrington 0702050237 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822233 Gancho laminar inf. distr. sist.harrington 0702050229 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822234 Ganchoslamin.de compr.sist.harrington 0702050245 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822235 Componente acetabular de polietileno para componente metálico primário ou de revisão de fixação
biológica. SUS 0702030597

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822236 Componente acetabular metalico de fixação biologica primaria ou revisão 0702030104 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822237 Componente femoral não cimentado modular primário, embalagem contendo lote e data de fabricação.
Apresentar registro no MS. 0702030210.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822238 Componente cefálico para artroplastia total do quadril 0702030139 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822239 PARAFUSOS ASSOC.A PLACAS CERVICAIS 93.398.54-9
AUTO-BLOQUEáVEIS DE TITâNIO

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822240 Componente femoral cimentado p/ revisão PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822241 Parafusos associáveis a placas 0702050377 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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cirurgia (66)

009822242 Componente femoral modular de revisão não cimentada revestimento total 07.02.03.020-1 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822243 Parafusos associáveis a hastes tipo pediculares, mono-axiais de titânio 0702050385 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822244 Parafusos associaveis a placas toraco-lombo-sacrais; tipo pediculares; poli-axiais de titânio  SUS
0702030415

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822245 Tipo pediculares;mono-axiais de titânio, 0702050385. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822246 Tela de reconstrução acetabular 0702031283. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822247 Tela de reconstrução femoral 0702031291 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822248 Parafusos associáveis a hastes tipo pediculares, poli-axiais de titânio 0702050393 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822249 Parafusos canulados auto-roscante 0702030783 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822250 Parafusos associáveis a placas cervicais de titânio 0702050407 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822251 Fixador Externo para punho (incluso pinos de schantz) 0702030414 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822252 Sistema de alongamento ou transp.ósseo. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822253 Fixador externo circular ou semi-circular tipo Lizarov. Apresentação de registro no MS, embalagem
contendo lote e data de fabricação. SUS 0702030384

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822254 Fixador externo linear 0702030406 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822255 Fixador híbrido 0702030392 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822256 Mini-fixador externo 0702030600 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822257 Ganchos pediculares. Apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação.
SUS 0702050245.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822258 Ganchos com sistema sulcados para fixação de hastes 0702050210 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822259 Parafuso de titânio associável a placa toraco lombar, diversos tamanhos. Apresentação de registro no
MS, embalagem contendo lote e data de fabricação. SUS 0702050415

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822260 Dispositivo anti-protrusão com orifícios para parafusos 0702030317. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822261 Centralizador para componente femoral cimentado modular
0702030074

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822262 Restritor de cimento femoral 0702031259 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822263 Componente tibial metálico cimentado PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822264 Componente tibial primário polietileno 07020302279 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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cirurgia (66)

009822265 Componente femoral primário cimentado\fix. biológica 0702030228. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822266 Componente patelar cimentado ou fix biologica 0702030244 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822268 Componente tibial para revisão metálico cimentado ou fixação biológica em cunha ou não 0702030260. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822269 Componente tibial de revisão, de polietileno, engloba todas as medidas. Apresentar de registro no MS,
embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data fabricação e esterilização. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822270 RETANGULO TIPO HARTSHILL OU SIMILAR 0702050512 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822271 Componente femoral de revisão cimentado ou fixação biológica PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822272 SISTEMA DE FIXACAO OCCIPUTO-CERVICAL ASSOCIADO A PARAFUSOS, GANCHOS E FIOS DE
CERCLAGEM 0702031267

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822273 Sistema para fixação transversal de titânio composto de hastes e ganchos. Apresentação de registro no
MS, embalagem contendo lote e data fabricação. SUS 0702050520

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822274 Dispositivo intersomatico de manutenção de espaço tipo cesta fixa - vertical PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822275 Dispositivo intersomatico de manutenção de espaço tipo cesta com sistema de distração - vertical
0702050156

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822276 dispositivo intersomatico de manutenção de espaço horizontal PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822277 Arruela lisa 0702030040 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822278 Componente de aumento tibial para revisão de prótese total de joelho 0702030147 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822279 GRAMPO 0702030449 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822280 Haste femoral para revisão de prótese total de joelho (0702030503). PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822281 Dispositivo de bloqueio para uso via anterior toraco-lombar. Apresentação de registro no MS, embalagem
contendo lote e,data de fabricação. SUS 0702050148.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822282 Componente de aumento femoral para revisão de prótese total de joelho 0702030155. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822283 Haste tibial para revisão de prótese total do joelho (0702030589). PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822284 Parafuso maleolar 0702030740 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822285 Cimento sem antibiótico. SUS 0702031380. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822286 Cimento com antibiótico 0702030082 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822287 Parafuso canulado 7,0mm 0702030643 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822288 Componente umeral cimentado/fixação biológica 0702030295 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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cirurgia (66)

009822289 Componente cefálico cimentado fabricado em aço inox,diversos tamanhos.apresentação certificado de
boas práticas de fabricação e registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização,
data fabricação e esterilização.SUS 0702030112

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822290 Parafuso canulado 4,5mm 0702030635 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822291 Parafuso canulado 3,5mm 0702030627 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822292 Componente umeral cimentado, fabricado em aço inox diversos tamanhos. Apresentação de registro no
MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterelização, data fabricação e esterelização. SUS
0702030309

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822293 Prótese  tendinosa de silicone 0702031232 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822294 Mini parafuso canulado de auto compressão tamanho variando entre 10 mm a 30 mm SUS 0702030619 peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822297 Prótese de cabeça de radio cimentado fabricado em titânio diversos tamanhos. Apresentação de registro
no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data fabricação e esterilização. SUS
0702031127

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822298 Prótese total de cotovelo ( componente umeral cimento) + ( componente ulnar cimentado) 0702031240. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822299 Prótese não convencional articulada, membro inferior distal. Apresentação de registro no MS, embalagem
contendo lote e data de fabricação. SUS 0702031151.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822300 Parafuso canulado mini 0702030651 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822301 Prótese não convencional articulada, membro inferior proximal, apresentação de registro no MS,
embalagem contendo lote e data de fabricação. SUS 0702031178.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822302 Prótese não convencional articulada, membro superior dixtal. Apresentação de registro no MS,
embalagem contendo lote e data de fabricação. SUS 0702031160.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822303 Prótese não convencional articulada membro superior proximal apresentação de registro no MS,
embalagem contendo lote e data de fabricação. SUS 0702031186.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822304 Prótese não convencional bi articulada total. SUS 0702031194. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822305 Prótese não convencional diafisaria. Apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote e data de
fabricação. SUS 0702031208.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822306  Âncora (Especialidade Ortopédica) 0702030023 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822307 Fios maleável de cerclagem, de titânio, para coluna /metafise/diafise/.apresentação de registro no MS,
embalagem contendo lote e data de fabricação SUS 0702050199.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822311 Fio olivado p. fixador externo 0702030325 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822313 Placa de comprimento dinâmica 4.5mm. Larga inclui parafusos, 0702030910. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822314 Placa de compressão dinâmica 4.5mm. Estreita inclui parafusos, 0702030902. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822315 Placa de reconstrução de bacia 4.5mm.Inclui parafusos, 0702030937. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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009822316 Placa em T 4.5mm inclui parafusos 0702031003 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

009822317 Placa de suporte de plateau tibial 4,5 mm, de 4 a 12 furos, inclui parafusos. Apresentação de registro no
MS, contendo lote, data fabricação. SUS 0702030945.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822318 Placa condilea 4.5mm inclui parafusos 0702030880 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822319 Placa em trevo 4,5mm inclui parafusos, apresentação de registro no MS, contendo lote, data de
fabricação. SUS 0702031020

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822320 Placa cobra 4.5mm inclui parafusos 0702030872 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822321 Placa 1/3 tubular - 4,5mm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822322 Placa semitubular 4.5mm inclui parafusos 0702031097 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822323 Placa angulada 4.5mm inclui parafusos 0702030856 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822324 Placa de compressão dinâmica 3.5mm, inclui parafusos 0702030899 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822325 Placa de reconstrução de bacia 3.5mm 0702030929 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822326 Placa em T 3.5mm inclui parafusos 0702030996 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822327 Placa em L 3,5mm inclui parafusos. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS
0702030961

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822328 PLACA EM TREVO 3.5MM INCLUI PARAFUSOS 0702031011 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822329 Placa 1\3 tubular 3.5mm inclui parafusos 0702030830 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822331 Placa semitubular 3.5mm inclui parafusos 0702031089 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822332 Placa em T 2,7mm inclui parafusos apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS
0702030988.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822334 Placa em L 2,7mm inclui parafusos. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS
0702030953

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822335 Placa semitubular 2.7mm inclui parafusos. Apresentação de registro no MS. Contendo lote, data de
fabricação.SUS 0702031070

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822336 Placa calço inclui parafusos. Apresentação certificado de boas práticas de fabricação e registro no MS,
contendo lote, data fabricação. SUS 0702030864

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822337 Placa\parafuso deslizante de 95graus 0702030821 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822338 Placa occiputo-cervical 0702031038 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822339 Placas cervicais assoc.a parafusos  para fixação em estruturas posteriores de titânio 0702050466 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822340 Placas cervicais assoc. a parafusos intra somáticos de titânio. Apresentação de registro no MS
embalagem contendo lote e data de fabricação SUS 0702050458.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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009822341 Placas toraco-lombo-sacral assoc.parafusos pediculares de titânio 0702050490 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

009822342 Placas toraco-lombo-sacral assoc. parafusos intra-somáticos, de titânio. Apresentação de registro no MS,
embalagem contendo lote e data de fabricação. SUS 0702031100.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822343 Placa para calcâneo inclui parafusos. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação.
SUS 0702031046

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822344 Placa termomoldavel - membro superior 0702110035 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822345 Placa\parafuso deslizante de 135 ou 150graus 0702030813 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822346 Placa ponte 3,5mm incluir parafusos. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação.
SUS 0702031054

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822347 Placa termomoldavel - membro inferior 0702110027 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822348 Placa ponte 4,5 mm, inclui parafusos. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data de fabricação.
SUS 0702031062

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822349 Placa termomoldavel - cervical 0702110019 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822350 Haste intramedular bloqueada de fêmur 0702030511 - inclui parafusos. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822351 Haste intramedular bloqueada de tibia 0702030520 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822352 Haste intramedular para úmero bloqueada. Inclui parafusos. Apresentação de registro no MS, contendo
lote, data de fabricação. SUS 0702030538

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822353 Haste femoral curta c.bloqueio cefálico 0702030481(det). Inclui parafusos. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822354 Placa de reconstrução de titânio para fratura de mandíbula inclui parafusos (0702050474) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822355 Placa especifica de titânio para mini ou micro fragmentos, inclui parafusos. (0702050482) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822356 Haste p/ associação de titânio PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822357 Porcas de titânio para cirurgia da coluna SUS 0702031119  PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009822359 Sistema p/ fixação transversal de titânio PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822360 Ganchos pediculares (1) 0702050253 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822361 Parafusos associáveis a haste, tipo pediculares, mono-axiais de titânio (1) 0702050385. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822362 Parafusos associáveis a haste tipo pediculares poli-axiais de titânio (1) 0702050393 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822363 ESPECIALIDADE ORTOPEDICA - PROTESE DE AÇO TEFLON PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822366 Componente tibial revisão metálico cimentado ou fixação biológica em cunha ou não.
código tabela sus 0702030260.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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009822367 Componente tibial de revisão polietileno código tab sus 0702030252. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

009822368 Componente femoral de revisao cimentado ou fixação biológica código tabela sus 0702030180. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822370 Prótese não conv. articulada membro insf. distal PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822380 Barra sacral (0702030066) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822381 Prótese funcional exoesquelética transumeral 0701020504 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822382 PRÓTESE PARA 1/3 DISTAL DE MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822384 PLACA EM TITÂNIO BLOQUEADA DE AUTOCOMPRESSÃO PBA E PARAFUSOS PARA ÚMERO,COM
SISTEMA DE FIXAÇÃO INTERNA,FORMATO ANATÔMICO, FUROS PROXIMAIS QUE FORNECEM
FLEXIBILIDADE DA COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS,E PERMITEM UMA CONSTRUÇÃO ANGULAR
ESTÁVEL,MANTENDO O MÍNIMO CONTATO COM O PERIOSTEO, PRESERVANDO A IRRIGAÇÃO
ÓSSEA E PROMOVENDO A PRESERVAÇÃO BIOLÓGICA.                  

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822386 Sistema de fixação dinâmica, espaçador p/ Artroplastia Compatível Com marca Wallis PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822387 Dhp placa distal 2.7/3.5 para umero medial, direita, 14 furos, aço 9021.10.20 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822388 Protese funcional exoesquelética para desarticulação de cotovelo (21.056.11-0) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822389 Ortese imobilizador cervical com apoio torácico (colar) (21.054.02-9) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822390 Órtese de sustentação lombo-sacral em tecido - putti alto. 0701020024. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822391 Órtese de sustentação lombo-sacral em tecido - putti baixo. 0701020016. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822392 órtese imobilizadora toracolombosacra em polipropileno colete tipo TLSO.  0701020318 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822393 Ortese cruromaoleolar para palmilha dos movimentos do joelho (extensor em tecido) (21.054.13-4) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822394 Órtese torácica, colete dinâmico de compressão torácica, 070102032-6 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822395 Ortese imobilizadora axilo-palmar (splint) (21.054.21-5) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822396 Ortese cruropodalica infantil com distrator para correção de genuvalgo-varo (21.054.31-2) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822397 Órtese suropodalica infantil metálica s/ calçado 0701020164 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822398 Palmilha para pés neuropáticos sob medida de gesso para adultos (21.055.02-5) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822399 Palmilha para pés com deformidades confeccionadas sob medida  (0701010142) - par PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822400 Protese funcional exoesquelética transradial, coto curto (0701020482) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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cirurgia (66)

009822401 Substituição simples de pé sach ou articulado sem adaptador (0701090073) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822402 Substituição do encaixe em resina acrilica com reforço de fibra de carbono (21.057.06-0) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822403 Substituição de encaixe laminado em resina acrilica para prótese (21.057.08-7) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822405 Calcados ortopédicos, anatômicos, com numeração em ponto e meio ponto, formas hiperprofundas, e
com no mínimo 3 larguras diferentes. Palmilha removível  em poliuretano para pés neuropáticos de
criança ou adulto. Forração em couro macio e permeável, solado em poliuretano com base tipo rocker
(mata borrão) contraforte reforçado, colar e pala almofada (par). 0701010053.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822406 Prótese passiva endoesqueletica para desarticulação de ombro e escapulectomia parcial ou total.
0701020539.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822409 Placa para fixacao femoral emdobotton. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822410 Bold - Sistema de compressão canulado. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

009822411 Spin - Sistema quebrável de baixo perfil. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

009822412 Placa proximal de úmero com parafusos auto bloqueantes. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822413 Haste intramedular retrógrada (retrofix). tamanho: 10/160mm.

usar código: 111040058

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009822414 Prótese exoesqueletica passiva para desarticulação do punho ou amputação transradial (0701020393). PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822416 Prótese funcional exoesquelética para amputação transradial (0701020466) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822417 Prótese funcional exoesquelética para desarticulação de cotovelo punho universo / punho de rosca -
070102045-8

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822418 Prótese funcional endoesquelética para amputação transumeral (0701020431) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822419 Prótese exoesqueletica transfemural (0701020407) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822421 Ortese pelvico-podalica de descarga isquiática (0701020172) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822422 Órtese HCTO tipo minerva imobilizadora cervical com apoio torácico (colar). 0701020130. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822423 ortese colete tipo williams (0701020040) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822424 Ortese colete tlso tipo knight (0701020059) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822425 Placa pba-s para clavicula em titanio + parafusos. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822426 palmilhas p/ pés neuropáticos confec. sob medida, para adulto ou crianca, cod sus 070101015-0 PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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009822427 órtese rígida p/ luxacao congenita do quadril, cod. sus 070102020-2 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

009822428 órtese colete tipo willians cod. sus 070102004-0 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822429 órtese colete tipo knight, cod. sus 070102005-9 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822430 órtese tlso, colete jaqueta de risser, cod. sus 070102031-8 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822431 órtese torácica colete dinâmica de compressão torácica, cod. sus 070102032-6 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822432 Substituição luva cosmética para mãos protéticas -0701090057 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822433 Substituição de espuma e meia em prótese endoesqueletica tansumeral. SUS 0701090049 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822434 Substituição de pé de adaptação dinâmica em prótese (0701090065) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822435 subst. pé sach/articulado (prótese) cod sus 070109007-3 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822436 prótese funcional exoesquelética transradial coto curto, cod. sus 070102048-2 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822437 prótese passiva endo p/desartic. ombro e escapulectomia parcial ou total, cod. sus 070102053-9 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822438 prótese exo passiva p/desartic. punho, cod. sus 070102039-3 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822439 prótese func. endo p/amput. transumeral cod sus 070101043-1 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822440 Prótese funcional exoesquelética para desarticulação de cotovelo punho de rosca. 0701020440 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822441 prótese func.exo p/amputação transradial cod sus 070102046-6 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822442 prótese exoesquelética transfemural, cod sus 070102040-7 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822443 prótese func. exo p/desartic.cotovelo, cod sus 070102045-8 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822444 órtese/cinta tlso putti baixo, cod sus 070102001-6 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822445 órtese/cinta tlso putti alto, cod. sus 070102002-4 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822446 órtese cruromaleolar p/limit. movimentos joelho-extensor lona, cod. sus 070102007-5 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822447 órtese hcto, minerva imobilizadora cervical c/apoio toráxico, colar - cod. sus 070102013-0 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822448 Calçado ortopédico confeccionado sob medida até o n.45 (par) cod sus 070101006-1 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822449 Especialidade ortopedia - órtese cruropodálica infantil metálica sem calçado, modular, para marcha com
hastes laterais em alumínio ou aço, artic. de joelho livre ou com trava de anel ou com bloqueio de gatilho

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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(trava suica), artic.tornozelo livre ou c/bloqueio, infantil unilateral, cód. SUS 070102015-6

009822451 Sonda de gancho e retrator ("probe") com gancho de 4mm e haste de comprimento de 12 cm e diâmetro
de 3,5 mm (28145 w).

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822453 Substituição espuma e meia em prótese endoesqueletica transtibial, substituição da espuma em
poliuretano modelado no formato do membro controlaterado, adaptado a prótese. Meia de revestimento
cosmético - 0701090030.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822454 Prótese endoesqueletica direita c/encaixe em liner silicone, válvula de expulsão e pé dinâmico. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822456 Prótese direita c/estrutura tubular e pé dinâmico, c/encaixe em liner silicone e pino distal. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822458 Órtese corretiva toraco-lombar em polipropileno (otls, bivalvado), tamanho pequeno, médio ou grande -
órtese tipo colete toraco-lombar estática estabilização vertebral nas escolioses, confeccionadas em
polipropileno, sob molde de gesso, bivalvado, incluindo os coxins posicionadores em espuma poliuretano
ou similar, tipo otls, (órtese toraco-lombo-sacral). 0701020300

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822459 Ortese cruromaleolar para limitação dos movimentos do joelho (extensor de lona), sob medida com
barbatanas aço. 0701020075

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822460 Palmilhas para pés neuropáticos, confeccionados sob medida para adultos ou crianças (par) -
070101015-0.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822461 Prótese passiva endoesqueletica transumeral - 070102054-7 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822462 Órtese de imobilização lombo-sacra em polipropileno tipo Boston, órtese tipo colete lombo sacra,
confeccionada sob medida em polipropileno para estabilização de parte do seguimento vertebral, tipo
Boston, inclusive pós cirúrgico. 070102028-8

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822463 Ortese curomaleolar em polipropileno sob medida ortese curomaleolar em polipropileno para imobilização
de joelho em extensão articulada - tipo calha, p/ crianças que apresentem lesões neurológicas ou
miopaticas, sob medida. 070102006-7

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822464 Ortese genupodalico em polipropileno (sarmiento sob medida) ortese genupodalico sob medida tipo
sarmiento bivalvada, em polipropileno, confeccionada sob molde de gesso, com apoio de descarga no
tendão patelar, fechamento c/tiras de velcro (ortese de sarmiento) - 070102012-1

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822465 Órtese cruropodalica adulto metálica sem calçado - modular para marcha, com hastes laterais em
alumínio ou aço, articulação de joelho livre ou com trava de anel ou com bloqueio de gatilho (trava suiça),
articulação de tornozelo livre ou com bloqueio, adulto, unilateral, sem calcado, sob medida. 070102014-8

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822466 Órtese cruropodalica infantil metálica sem calçado, modular para marcha, com hastes laterais em
alumínio ou aço, articulação de joelho livre ou com trava de anel ou com bloqueio de gatilho (trava suiça),
articulação de tornozelo livre ou com bloqueio, infantil, unilateral, sem calçado, sob medida. 070102015-6

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822467 Órtese pélvico-podalico adulto metálico sem calcado, modular para marcha, com hastes laterais em
alumínio ou aço, apoio isquiático de quadril livre ou com bloqueio de anel, articulação de joelho com
bloqueio por trava de anel ou trava de gatilho (trava suiça), articulação de tornozelo livre ou com bloqueio,
adulto, unilateral, sem calcado, sob medida. 0701020199

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822468 Órtese pélvico-podálico, infantil, metálica sem calçado, modular para marcha, com hastes laterais em
alumínio ou aço, apoio isquiático, articulação de quadril livre ou c/ bloqueio de anel, articulação de joelho
com bloqueio de anel, articulação de tornozelo livre ou com bloqueio, infantil, unilateral, sem calçado, sob
medida. 070102018-0

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822469 Placa volar para punho bloqueada de ângulo fixo extra-articular com parafusos. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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cirurgia (66)

009822470 Fixador externo estático para pelve (bacia),para uso c/ pinos de Shantz (incluso pinos de schantz).
Apresentação de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data
fabricação e esterilização. SUS 0702030430

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822471 Placa bloqueada para radio Distal com parafusos com diâmetro 2,0 ou 2,5mm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822472 PLACA BLOQUEADA PARA PUNHO(ULNA) DISTAL COM PARAFUSOS COM DIÂMETRO 2,0 OU
2,5MM

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822473 Parafusos associáveis a hastes tipo pediculares poli-axiais de titânio pediátrico 0702050393. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822474 Placa bloqueada para reconstrução de fratura cominutiva do rádio proximal "E", com 8 (oito) parafusos de
3,5mm.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822475 Prótese para preenchimento do ante-pé esquerdo. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822477 Proximal de fêmur com 15cm de comprimento, lado direito + cabeça metalizada adaptável, mais uma
dose de cimento ortopédico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822478 Calcado ortopédico sob medida, modelo 1001, cor 1001/13, tamanho 21, vibram preto, s/pele de ovelha
na parte externa. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009822480 Tela de reconstrução acetabular. Material importado. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009830001 preservativo em látex, não lubrificado, para uso hospitalar, embalagem unitária , contendo dados de
identificação procedência, tipo e data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009830002 Preservativo em látex, lubrificado, para uso em campanhas, embalagem unitária, contendo dados de
identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e numero do lote,
registro no MS, para uso da Vigilância Sanitária, com a informação tanto no item quanto na caixa "Venda
Proibida".

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009830003 preservativo em latex feminino sem espermicida transparente incolor permanentemente desodorizado
com 2 anéis flexíveis de poliuretano, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência,
tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS, PARA USO DA
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009830004 Preservativo feminino de borracha nitrílica, antialérgica, com 17cm de comprimento e lubrificado com óleo
de silicone. possui um anel flexível em cada extremidade. o anel interno é de poliuretano, usado para
colocar o dispositivo dentro da vagina e mante-lo no lugar. o anel externo fica do lado de fora da vagina
para cobrir as partes externas dos orgãos genitais. Embalagem unitária. Caixa com 500 unidades,
contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade e numero do lote, registro no
MS e com a informação tanto no item quanto na caixa "venda proibida".

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857001 Bolsa para estoma intestinal de uma peça, drenável, confeccionada em plástico flexível, silencioso, com
barreira à prova de odor e vazamento, transparente/opaco, com selagem resistente entre a placa de
resina e a bolsa plástica, com ausência de bolhas de ar  conferindo segurança quanto a descolamento,
vazamentos e tração; tela protetora da pele confeccionada em material hipoalergênico resistente à
umidade e tração; placa de barreira de pele de resina sintética, plana, auto-adesiva, hipoalergênica,
flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção,resistente à umidade e tração,
com diâmetro recortável de 19 a 64 mm, cuja área de aderência, após seu recorte máximo, apresente
margem de segurança que proporcione boa aderência e durabilidade; suporte adesivo hipoalergênico
resistente à umidade e tração com sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio. Embalagem com
dez pecas contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS.

009857006 Bolsa para estoma intestinal de uma peça, drenável, confeccionada em plástico flexível, silencioso, com
barreira a prova de odor e vazamento, transparente/opaco, com selagem resistente entre a placa de
resina e a bolsa plástica, com ausência de bolhas de ar, conferindo segurança quanto a deslocamento,
vazamentos e tração; tela protetora da pele, confeccionado em material hipoalergênico resistente à
umidade; suporte adesivo hipoalergênico  resistente à umidade e tração;  placa de barreira de pele de
resina sintética, plana,auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade de
aplicação e remoção, resistente a umidade e tração, pré- cortado em 50 ou 51mm, cuja área de fixação
proporcione boa aderência e durabilidade, com sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio.
Embalagem com dez peças contendo dados de identificação, lote, data de validade, procedência, o prazo
de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no
MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857007 bolsa p/ ostomia intestinal de uma peça, drenável, confeccionada em plástico flexível, silencioso, com
barreira à prova de odor e vazamentos, transparente/opaco, com selagem resistente entre a placa de
resina e a bolsa plástica, com ausência de bolhas de ar conferindo segurança quanto à descolamento,
vazamentos e tração; tela protetora da pele, confeccionada em material hipoalergênico resistente à
umidade; suporte adesivo hipoalergênico resistente à umidade e tração; placa de barreira de pele de
resina sintética, plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade
de aplicação e remoção,  resistente a umidade e tração com diâmetro pré cortada de 60 a 64 mm, cuja
área de fixação proporcione boa aderência e durabilidade, tamanho da bolsa de no mínimo 13 cm de
largura e no máximo 30 cm de comprimento, com sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio,
com identificação do código do produto e fabricante impressos na bolsa.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857010 bolsa p/ ostomia intestinal de uma peça, fechada, confeccionada em plástico flexível, silencioso, com
barreira à prova de odor e vazamentos, transparente/opaco, com selagem resistente entre a placa de
resina e a bolsa plástica, com ausência de bolhas de ar conferindo segurança quanto à descolamento,
vazamentos e tração; tela protetora da pele, confeccionada em material hipoalergênico resistente à
umidade; suporte adesivo hipoalergênico resistente à umidade e tração; placa de barreira de pele de
resina sintética, plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garante a proteção cutânea, facilidade
de aplicação e remoção,  resistente a umidade e tração com diâmetro recortável, com pré-corte máximo
de 19 mm e recorte máximo de no mínimo 64 mm, cuja área de aderência após seu recorte máximo,
apresente margem de segurança que proporcione boa aderência e durabilidade; tamanho da bolsa de no
mínimo 13 cm de largura e no máximo 30 cm de comprimento, com identificação de código do produto e
fabricante impressos na bolsa.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857011 BOLSA PARA OSTOMIA INTESTINAL DE UMA PEÇA, FECHADA, CONFECCIONADA EM MATERIAL
PLÁSTICO, FLEXÍVEL, SILENCIOSO, COM BARREIRA A PROVA DE ODOR, E AUSÊNCIA DE
POROSIDADES QUE POSSAM OCASIONAR VAZAMENTOS; TRANSPARENTE/ OPACO, COM
SELAGEM RESISTENTE ENTRE E PLACA DE RESINA E A BOLSA PLÁSTICA COM AUSÊNCIA DE
BOLHAS DE AR CONFERINDO SEGURANÇA QUANTO A DESCOLAMENTO, VAZAMENTO E
TRAÇÃO; TECIDO PROTETOR DA PELE FIXO NA PARTE POSTERIOR, CONFECCIONADO EM
MATERIAL HIPOALERGÊNICO RESISTENTE A UMIDADE, ADESIVO HIPOALERGÊNCIO COM ÁREA
DE SELAGEM NA PLACA DE RESINA RESISTENTE A UMIDADE E TRAÇÃO; PLACA DE BARREIRA
DE PELE DE RESINA SINTÉTICA À BASE DE PECTINA, GELATINA E CARBOXIMETICELULOSE
SÓDICA AUTO-ADESIVA, RESISTENTE À UMIDADE E TRAÇÃO, COM DIÂMETRO PRÉ-CORTADO
EM 25MM, PAPEL PROTETOR LINE SILICONIZADO, FILTRO DE CARVÃO ATIVADO ACOPLADO,
TAMANHO DA BOLSA DE 14CM DE LARGURA POR 21CM DE COMPRIMENTO, COM PRESILHA DE
SEGURANÇA, RESISTENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO PRODUTO E FABRICANTE

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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IMPRESSOS NA BOLSA COM TINTA INDELÉVEL; ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE
GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, APRESENTANDO NA EMBALAGEM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE VALIDADE, PROCEDÊNCIA, O PRAZO DE VALIDADE NÃO
PODERÁ SER INFERIOR AO PERÍODO DE DOIS ANOS NA ENTREGA DO PRODUTO, APRESENTAR
REGISTRO NO MS

009857013 BOLSA PARA OSTOMIA INTESTINAL DE UMA PEÇA, FECHADA, EM PLÁSTICO SIMPLES,
TRANSPARENTE, COM ADESIVO COMUM, PRÉ-RECORTADA EM 30 A 32MM (1 1/4") APROX.,
DESCARTÁVEL, EMBALAGEM UNITÁRIA

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857015 Sistema de duas peças para estoma intestinal composto de:
1 - Placa resina sintética plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea,
facilidade e aplicação e remoção resistente à umidade e tração; Aro de 50 ou 51 mm
2 - Bolsa drenável confeccionada em plástico flexível, silencioso, com barreira a prova de odor e
vazamentos, transparente/opaco, com tela de proteção de pele com aro de 50 ou 51mm; Sistema de
encaixe de fácil manuseio que garanta acoplamento hermético; sistema de fechamento seguro e de fácil
manuseio. Embalagem com cinco ou dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote,
procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto.
Apresentar registro no MS.

Usar códigos: 009857072 e 009857074

CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009857016 Sistema de duas peças para estoma intestinal composto de:
1- placa de resina sintética plana, auto- adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea,
facilidade e aplicação e remoção resistente à umidade e tração; com suporte adesivo hipoalergênico
resistente à umidade e tração, aro flotante de 100 ou 102 mm ;
2- bolsa drenável confeccionada em plástico flexível, silencioso, com barreira a prova de odor e
vazamentos, transparente/opaco, com tela de proteção de pele com aro de 100 ou 102 mm; tamanho da
bolsa de 15cm de largura por 30cm de comprimento; sistema de encaixe de fácil manuseio que garanta
acoplamento hermético; sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio. Embalagem com cindo ou
dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser
inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS.

Usar códigos: 009857075 e 009857076

CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009857017 Bolsa pediátrica para estoma intestinal de uma peça, drenável,confeccionada em material
plástico,flexível,silencioso, com barreira a prova de odor,transparente,com ausência de porosidades que
possam ocasionar vazamentos,com selagem resistente entre a placa de resina e a bolsa plástica,com
ausência de bolhas de ar conferindo segurança quanto a descolamento,vazamentos e tração,tecido
protetor da pele, confeccionado em material hipoalergênico, resistente a umidade, e placa de barreira de
pele de resina sintética plana, auto adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea,
facilidade de aplicação e remoção, com diâmetro recortável, de 10mm a 55mm, cuja área de aderência
após seu recorte máximo, apresente margem de segurança que proporcione boa aderência e
durabilidade, com protetor graduado, sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio. Embalagem
com trinta peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não
poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857018 Sistema de duas peças para estoma intestinal, composto de:
1 - placa de resina sintética plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea,
facilidade e aplicação e remoção resistente à umidade e tração; com suporte adesivo hipoalergênico
resistente à umidade e tração, aro de 44 ou 45 mm;

CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 452 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
2 - bolsa drenável confeccionada em plástico flexível, silencioso, com barreira à prova de odor e
vazamentos, transparente/opaco, com tela de proteção de pele com aro de 44 ou 45 mm; sistema de
encaixe de fácil manuseio que garanta acoplamento hermético; sistema de fechamento seguro e de fácil
manuseio.
Embalagem com cinco ou dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e
validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro
no MS.

Usar códigos: 009857070 e 009857073
009857019 Sistema de duas peças para estoma intestinal, composto de:

1 - placa de resina sintética plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea,
facilidade de aplicação e remoção resistente à umidade e tração; aro de 57 ou 60 mm;
2 - bolsa drenável confeccionada em plástico flexível, silencioso, com barreira a prova de odor e
vazamentos, transparente/opaco, com tela de proteção de pele, aro de 57 ou 60 mm; sistema de encaixe
de fácil manuseio que garanta acoplamento hermético; com sistema de fechamento seguro e de fácil
manuseio. Embalagem com cinco ou dez peças contendo dados de identificação, quantidade lote,
procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto.
Apresentar registro  no MS.

Usar códigos: 009857077 e 009857078

CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009857020 1-1 Placa de resina sintética plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea,
facilidade de aplicação e remoção resistente à umidade e tração; com suporte adesivo hipoalergênico
resistente à umidade e tração, aro de 38 ou 40mm;
2-1 Bolsa drenável confeccionada em plástico flexível, silencioso, com barreira à prova de odor e
vazamentos, transparente/opaco, com tela de proteção de pele, com aro de 38 ou 40mm; sistema de
encaixe de fácil manuseio que garanta acoplamento hermético; com sistema de fechamento seguro e de
fácil manuseio. Embalagem com cinco ou dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote,
procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto.
Apresentar registro no MS.

usar código: 009857067 e 009857069

CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009857021 Filtro de carvão ativado, avulso, auto-adesivo, adaptável em bolsa drenável para estoma intestinal.
Embalagem com dez unidades contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade
que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857022 Cinto elástico, ajustável até 100 cm, para fixação de bolsa de estoma tamanho adulto, lavável.
Embalagem unitária contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não
poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857023 Desodorizante / lubrificante líquido, para neutralizar odor na bolsa para estoma intestinal. Embalagem
unitária contendo dados de identificação, quantidade, procedência e validade que não poderá ser inferior
ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS.
Obs: O produto deverá ser cotado em ml.

MILILITRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857024 Manga coletora para irrigação de colostomia em plástico, com aro de 60mm e 80cm de comprimento.
Embalagem com 30 peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que
não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857025 Presilha para fechamento de bolsa para estoma drenável, seguro e de fácil manuseio. Embalagem
unitária contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro MS.

009857028 BOLSA  PARA COLOSTOMIA DE UMA PEÇA, FECHADA, CONFECCIONADA EM MATERIAL
PLÁSTICO FLEXÍVEL, SILENCIOSO, COM BARREIRA A PROVA DE ODOR E AUSÊNCIA DE
POROSIDADES QUE POSSAM OCASIONAR VAZAMENTOS, TRASNPARENTE/ OPACO, COM
SELAGEM RESISTENTE ENTRE O ADESIVO E A BOLSA PLÁSTICA COM AUSÊNCIA DE BOLHAS DE
AR CONFERINDO SEGURANÇA QUANTO A DESCOLAMENTO, VAZAMENTOS E TRAÇÃO; TECIDO
PROTETOR DA PELE FIXO NA PARTE POSTERIOR, CONFECCIONADO EM MATERIAL
HIPOALERGÊNICO RESISTENTE Á UMIDADE E TRAÇÃO, COM DIÂMETRO PRÉ-CORTADO EM 30
OU 32MM, PAPEL PROTETOR LINE SILICONIZADO, FILTRO DE CARVÃO ATIVADO ACOPLADO,
TAMANHO DA BOLSA DE 14 CM DE LARGURA X 21 CM DE COMPRIMENTO, COM IDENTIFICAÇÃO
DE CÓDIGO DO PRODUTO E FABRICANTE IMPRESSOS NA BOLSA COM TINTA INDELÉVEL

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857031 BOLSA PARA COLOSTOMIA DE UMA PEÇA, DRENÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL
PLÁSTICO FLEXÍVEL, SILENCIOSO, COM BARREIRA A PROVA DE ODOR E AUSÊNCIA DE
POROSIDADES QUE POSSAM OCASIONAR VAZAMENTOS, TRANSPARENTE/ OPACO, COM
SELAGEM RESISTENTE ENTRE O ADESIVO E A BOLSA PLÁSTICA COM AUSÊNCIA DE BOLHAS DE
AR CONFERINDO SEGURNAÇA QUANTO A DESCOLAMENTO, VAZAMENTOS E TRAÇÃO; TECIDO
PROTETOR DA PELE FIXO NA PARTE POSTERIOR, COMFECCIONADO EM MATERIAL
HIPOALERGÊNICO RESISTENTE Á UMIDADE E TRAÇÃO, COM DIÃMETRO PRÉ-CORTADO EM 38
OU 40 MM, PAPEL PROTETOR LINE SILICONIZADO, FILTRO DE CARVÃO ATIVADO ACOPLADO,
TAMANHO DA BOLSA DE 15 CM DE LARGURA X 28 CM DE COMPRIMENTO COM PRESILHA DE
SEGURANÇA RESISTENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DE CÓDIGO DO PRODUTO E FABRICANTE
IMPRESSOS NA BOLSA COM TINTA INDELÉVEL; ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE
GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, APRESENTANDO NA EMBALAGEM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE VALIDADE, PROCEDÊNCIA, O PRAZO DE VALIDADE NÃO
PODERÁ SER INFERIOR AO PERÍODO DE DOIS ANOS NA ENTREGA DO PRODUTO, APRESENTAR
REGISTRO NO MS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857032 Conjunto para irrigação para colostomia composto de:
1- uma bolsa irrigadora plástica, transparente, com escala de volume e capacidade mínima de 1,5 litro;
2- uma válvula de controle de fluxo;
3- um dispositivo em forma cônica para inserção no estoma em material maleável e atóxico;
4- duas mangas coletoras em plástico transparente, com anel para fixação do cinto de 60mm e 80cm de
comprimento;
5- um cinto elástico para fixação na manga;
6- um suporte para cinto com aro de 60mm;
7- quatro protetores para colostomia em plástico flexível, opaco, silencioso, à prova de odor e
vazamentos, placa de barreira protetora da pele de resina sintética plana, pré-cortada em 40 e 60mm,
auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, resistente à umidade, com filtro de
carvão ativado, almofada absorvente interna. Embalagem unitária contendo dados de identificação,
quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega
do produto. Apresentar registro no MS.

CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857034 Bolsa pediátrica para urostomia de uma peça, confeccionada em material plástico flexível, silencioso, à
prova de odor e vazamentos, transparente com válvula anti-refluxo e barreira de proteção de pele de
resina sintética plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta proteção cutânea, facilidade de
aplicação e remoção, resistente a umidade e tração, recortável de 10 a 35mm, cuja área de aderência,
após seu recorte máximo, apresente margem de segurança que proporcione boa aderência e
durabilidade; tecido protetor da pele, confeccionado em material hipoalergênico, resistente à umidade,

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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dispositivo de drenagem resistente, de fácil manuseio, seguro quanto a vazamento e tração, com
identificação do código do produto, fabricante e data de validade impressos na peça. Embalagem de 10 a
20 unidades contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá
ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro MS.

009857039 Bolsa neonatal para estoma intestinal de uma peça, drenável, confeccionada em material plástico flexível,
silencioso, com barreira a prova de odor, transparente, com selagem resistente entre a placa de resina e
a bolsa plástica, com ausência de bolhas de ar conferindo segurança quanto a descolamento,
vazamentos e tração, tecido protetor da pele fixo na parte posterior, confeccionado em material
hipoalergênico resistente à umidade, e barreira de pele de resina sintética auto adesiva, resistente à
umidade, recortável de 8 a 25 mm, cuja área de aderência, após seu recorte máximo, apresente margem
de segurança que proporcione boa aderência e durabilidade; presilha de segurança flexível, resistente,
que produza fechamento à prova de vazamentos. Embalagem com trinta unidades contendo dados de
identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois
anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857040 Bolsa de gastroschisis/capsula cilíndrica de silicone com alça e anel de silicone reforçado com poliéster. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857041 Bolsa pediátrica para estoma intestinal de uma peça, drenável, confeccionada em material plástico
transparente, flexível, silencioso, com barreira à prova de odor, com selagem resistente entre a placa de
resina e a bolsa plástica, com ausência de bolhas de ar conferindo segurança quanto a descolamento,
vazamentos e tração, tecido protetor da pele, confeccionado em material hipoalergênico resistente à
umidade e placa de barreira de pele de resina sintética em espiral, plana, auto-adesiva, hipoalergênica,
flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção, recortável de 10mm a 35mm,
cuja área de aderência, após seu recorte máximo,apresente margem de segurança que proporcione boa
aderência e durabilidade; sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio. Embalagem com trinta
unidades contendo dados de identificação quantidade,  lote, procedência e validade que não poderá ser
inferior ao período de dois anos na  entrega do produto. Apresentar registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857042 Bolsa para estoma intestinal de uma peça,drenável, confeccionada em plástico flexível, silencioso, com
barreira a prova de odor e vazamento,transparente/opaco,comselagem resistente entre a placa de resina
e a bolsa plástica com ausência de bolhas de ar conferindo segurança quanto a deslocamento,vazamento
e tração; tela protetora da pele confeccionada em material hipoalergênico resistente á umidade e  tração;
placa de barreira de pele de resina sintética, plana,auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a
proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção, resistente à umidade e tração, com diâmetro
recortável de 13 a 64 mm, cuja área de aderência, após seu recorte máximo, apresente margem de
segurança que proporcione boa aderência e durabilidade; suporte adesivo hipoalergênico resistente à
umidade e tração: com sistema de fechamento tipo velcro em toda a borda inferior, seguro e de fácil
manuseio. Embalagem com dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e
validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro
no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857043 Bolsa p/ estoma intestinal de uma peça, drenável, confeccionada em plástico flexível, silencioso, c/
barreira a prova de odor e vazamento, transparente/opaco, com           selagem resistente entre a placa
de resina e a bolsa plástica, c/ ausência de bolhas de ar conferindo segurança quanto à descolamento,
vazamento e tração; tela protetora da pele, confeccionada em material hipoalergênico resistente à
umidade e tração; placa de barreira de pele de resina sintética plana, auto-adesiva, hipoalergênica,
flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção, resistente à umidade e tração
c/ diâmetro recortável de 10 a 60 mm,  cuja área de aderência, após seu recorte máximo, apresente
margem de segurança que proporcione boa aderência e durabilidade; suporte adesivo hipoalergênico

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

SCCD SES - SC
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resistente a umidade e tração, com sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio. Embalagem com
dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser
inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS.

009857044 Bolsa para estoma intestinal de uma peça, drenável, confeccionada em plástico flexível, silencioso, com
barreira a prova de odor e vazamento, transparente/opaco, com selagem resistente entre a placa de
resina e a bolsa plástica, com ausência de bolhas de ar conferindo segurança quanto à descolamento,
vazamento e tração; tela protetora da pele, confeccionada em material hipoalergênico resistente à
umidade e tração; placa de barreira de pele de resina sintética em espiral, auto-adesiva, hipoalergênica,
flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção, resistente à umidade e
tração, com diâmetro recortável de 10 a 70 mm, cuja área de aderência, após seu recorte máximo,
apresente margem de segurança que proporcione boa aderência e durabilidade; com filtro de carvão
ativado; com sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio. Embalagem com dez peças contendo
dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de
dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857045 Bolsa para estoma intestinal de uma peça, drenável, confeccionada em plástico flexível, silencioso, com
barreira a prova de odor e vazamento, transparente/opaco, com selagem resistente entre a placa de
resina e a bolsa plástica, com ausência de bolhas de ar conferindo segurança quanto à descolamento,
vazamento e tração; tela protetora da pele, confeccionado em material hipoalergênico resistente à
umidade e tração; placa de barreira de pele de resina sintética plana, auto-adesiva, hipoalergênica,
flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção, resistente à umidade e tração
com diâmetro recortável de 10 a 80 mm, cuja área de aderência que após seu recorte máximo, apresente
margem de segurança que proporcione boa aderência e durabilidade; com filtro de carvão ativado; com
sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio, com 02 (duas) aberturas para facilitação da higiene.
Embalagem com dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade
que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro  no MS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857046 Bolsa para estoma intestinal de uma peça, drenável, confeccionada em plástico, flexível, silencioso, com
barreira à prova de odor e vazamentos, transparente/opaco, com selagem resistente entre a placa de
resina e a bolsa plástica, com ausência de bolhas de ar conferindo segurança quanto a descolamento,
vazamento e tração; tela protetora da pele, confeccionada em material hipoalergênico, resistente à
umidade e tração; placa de barreira de pele de resina sintética em espiral, convexa, auto-adesiva,
hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção, resistente à
umidade e tração, pré-cortada em 21mm, cuja área de fixação proporcione boa aderência e durabilidade,
com sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio, Embalagem com cinco ou dez peças contendo
dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de
dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857047 Bolsa para estoma intestinal de uma peça, drenável, confeccionada em plástico, flexível, silencioso, com
barreira á prova de odor e vazamentos, transparente/opaco, com selagem resistente entre a placa de
resina e a bolsa plástica,  com ausência de bolhas de ar conferindo segurança quanto a descolamento,
vazamento e tração; tela protetora da pele, confeccionada em material hipoalergênico,  resistente à
umidade e tração; placa de barreira de pele de resina sintética, convexa, auto-adesiva, hipoalergênica,
flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção, resistente à umidade e
tração, com diâmetro pré-cortada em 25 mm, suporte adesivo hipoalergênico resistente à umidade e
tração cuja área de fixação proporcione boa aderência e durabilidade, com sistema de fechamento seguro
e de fácil manuseio. Embalagem com cinco ou dez pecas contendo dados de identificação, quantidade,
lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto.
Apresentar registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

SCCD SES - SC
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009857048 Bolsa para estoma intestinal de uma peça, drenável, confeccionada em plástico flexível, silencioso, com

barreira à prova de odor e vazamentos, transparente/opaco, com selagem resistente entre a placa de
resina e a bolsa plástica, com ausência de bolhas de ar conferindo segurança quanto a descolamento,
vazamento e tração; tela protetora da pele, confeccionada em material hipoalergênico, resistente à
umidade e tração, placa de barreira de pele de resina sintética em espiral, convexa, auto-adesiva,
hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção, resistente à
umidade e tração, com diâmetro pré-cortada em 31 mm, cuja área de fixação proporcione boa aderência
e durabilidade, com sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio. Embalagem com cinco ou dez
peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser
inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857049 Bolsa para estoma intestinal de uma peça, drenável, confeccionada em plástico flexível, silencioso, com
barreira à prova de odor e vazamento, transparente/opaco, com selagem resistente entre a placa de
resina e a bolsa plástica, com ausência de bolhas de ar conferindo segurança quanto a descolamento,
vazamento e tração; tela protetora da pele, confeccionada em material hipoalergênico, resistente à
umidade e tração, placa de barreira de pele de resina sintética, convexa, auto-adesiva, resistente à
umidade e tração, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação  e
remoção, com diâmetro recortável até 43 ou 51 mm, cuja área de fixação proporcione boa aderência e
durabilidade, com sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio. Embalagem com cinco ou dez
peças contendo dados de identificação, quantidade, lote procedência e validade que não poderá ser
inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857050 Bolsa para estoma intestinal de uma peça, fechada, confeccionada em plástico flexível, silencioso, com
barreira á prova de odor e vazamentos, transparente/opaco, com  selagem resistente entre a placa de
resina e a bolsa plástica, com ausência de bolhas de ar, conferindo segurança quanto a descolamento,
vazamento e tração; tela protetora da pele confeccionada em material hipoalergênico resistente à
umidade e tração; placa de barreira de pele de resina sintética, plana, auto-adesiva, hipoalergênica,
flexível, que garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção,  resistente à umidade e
tração, com diâmetro recortável de 19mm a 64mm, cuja área de aderência, após seu recorte máximo,
apresente margem de segurança que proporcione boa aderência e durabilidade; com filtro de carvão
ativado. Embalagem com trinta peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e
validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro
MS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857051 Bolsa para estoma intestinal de uma peça, fechada, confeccionada em plástico flexível, silencioso, com
barreira á prova de odor e vazamentos, transparente/opaco, com selagem resistente entre a placa de
resina e a bolsa plástica, com ausência de bolhas de ar, conferindo segurança quanto a descolamento,
vazamento e tração; tela protetora da pele, confeccionada em material hipoalergênico resistente à
umidade e tração; suporte adesivo hipoalergênico resistente à umidade e tração; placa de barreira de pele
de resina sintética, plana,  auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea,
facilidade de aplicação e remoção, resistente à umidade e tração, com diâmetro recortável de 10 mm a 60
mm, cuja área de aderência, após seu recorte máximo, apresente margem de segurança que proporcione
boa aderência e durabilidade; com filtro de carvão ativado. Embalagem com trinta peças contendo dados
de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois
anos na entrega do produto, apresentar registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857052 Bolsa para estoma intestinal de uma peça, fechada, confeccionada em plástico flexível, silencioso, com
barreira à prova de odor e vazamentos, transparente/opaco, com  selagem resistente entre a placa de
resina e a bolsa plástica, com ausência de bolhas de ar, conferindo segurança quanto a descolamento,
vazamento e tração; tela protetora da pele, confeccionada em material hipoalergênico resistente à

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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umidade e tração;suporte adesivo hipoalergênico resistente à umidade e tração; placa de barreira de pele
de resina sintética, plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a  proteção cutânea,
facilidade de aplicação e remoção, resistente à umidade e tração, com diâmetro recortável de 10 mm a 80
mm, cuja área de aderência, após seu recorte máximo, apresente margem de segurança que proporcione
boa aderência e durabilidade; c/filtro de carvão ativado; embalagem com trinta peças contendo dados de
identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior validade não poderá
ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto, apresentar registro no MS.

009857056 Placa de resina sintética plana, com área de recorte máximo de 100 mm; cuja área de aderência após
seu recorte máximo, apresente margem de segurança que proporcione boa aderência e durabilidade, auto
adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta proteção cutânea, facilidade e aplicação e remoção
resistente à umidade e tração; com suporte adesivo hipoalergênico resistente à umidade e tração;aro de
102mm.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857057 Bolsa drenável confeccionada em plástico flexível, silencioso, com barreira a prova de odor e vazamentos,
transparente opaco, tela de proteção de pele; aro de 102 mm com sistema de encaixe de fácil manuseio
que garanta acoplamento hermético; sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio. Embalagem
com cinco ou dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que
não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857058 Placa de resina sintética convexa, moldável de 33 a 45mm, auto adesiva, hipoalergênica, flexível, que
garanta a proteção cutânea, facilidade de aplicação e remoção, resistente à umidade e tração; com
suporte adesivo hipoalergênico resistente à umidade e tração e aro de 57mm.
**licitar em lote com 9857059**

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857059 Bolsa para urostomia em plástico flexível, silencioso, à prova de odor e vazamentos, transparente, com
tela de proteção de pele; válvula anti-refluxo; aro de 57mm com sistema de encaixe de fácil manuseio que
garanta acoplamento hermético; dispositivo de drenagem resistente, de fácil manuseio seguro quanto à
vazamento e tração. Embalagem com dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote,
procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto.
Apresentar registro no MS.
**licitar em lote com 9857058**

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857060 Bolsa para estomia intestinal, drenável, transparente/opaca com janela para visualização do estoma,
confeccionada em camadas de filme e de não tecido para aumentar a flexibilidade e a segurança; janela
para visualização do estoma; filtro de carvão ativado; placa de barreira de pele de resina sintética plana
com aloe vera, garantindo a hidratação e a diminuição de irritações da pele periestomal, placa contendo
cinco recortes que auxiliam na aderência a qualquer formato, hipoalergênica, flexível, que garanta a
proteção cutânea, fácil aplicação e remoção, resistente à umidade e tração, com diâmetro recortável de
aproximadamente 13 a 70 mm, cuja área de aderência, após seu recorte máximo, apresente margem de
segurança que proporcione boa aderência e durabilidade; sistema de fechamento seguro e de fácil
manuseio em velcro ou similar, não necessitando a utilização de clamp para fechamento. Embalagem
com dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá
ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857061 Bolsa para estomia intestinal, fechada, opaca, confeccionada em camadas de filme e de não tecido para
aumentar a flexibilidade e a segurança; janela para visualização do estoma; filtro de carvão ativado; placa
de barreira de pele de resina sintética plana com aloe vera, garantindo a hidratação e a diminuição de
irritações da pele periestomal, placa contendo cinco recortes que auxiliam na aderência a qualquer
formato, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, fácil aplicação e remoção, resistente à
umidade e tração, com diâmetro recortável de aproximadamente 10 a 70 mm, cuja área de aderência,
após seu recorte máximo, apresente margem de segurança que proporcione boa aderência e

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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durabilidade. Embalagem com trinta peças contendo dados de identificação, quantidade, lote,
procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto.
Apresentar registro no MS.

009857062 Bolsa para urostomia, confeccionada em camadas de filme e de não tecido para aumentar a flexibilidade
e a segurança; janela para visualização do estoma; placa de barreira de pele de resina sintética plana
com aloe vera, garantindo a hidratação e a diminuição de irritações da pele periestomal, placa contendo
cinco recortes que auxiliam na aderência a qualquer formato, hipoalergênica, flexivel, que garanta a
proteção cutânea, fácil aplicação e remoção, resistente à umidade e tração, com diâmetro recortável de
aproximadamente de 13 a 70mm, cuja área de aderência, após seu recorte máximo, apresente margem
de segurança que proporcione boa aderência e durabilidade; dispositivo de drenagem com fechamento
duplo que não entre em contato com pele, resistente, de fácil manuseio, seguro quanto vazamento e
tração. Embalagem com dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e
validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro
no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857063 Placa de barreira de pele, de resina sintética plana com aloe vera, garantindo a hidratação e a diminuição
de irritações da pele periestomal, placa contendo cinco recortes que auxiliam na aderência a qualquer
formato, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, fácil aplicação e remoção resistente à
umidade e tração com ou sem suporte adesivo hipoalergênico, com diâmetro recortável de
aproximadamente 13 a 70mm. Embalagem com cinco peças contendo dados de identificação,
quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega
do produto. Apresentar registro no MS.
**licitar em lote com 9857064**

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857064 Bolsa para estomia intestinal, drenável, opaca, confeccionada em camadas de filme e camadas de não
tecido para aumentar a flexibilidade e a segurança; janela para visualização do estoma; filtro de carvão
ativado; compatível com placa de diâmetro recortável de aproximadamente 13 a 70 mm; sistema de
adesão fácil que garanta acoplamento hermético; sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio em
velcro ou similar, não necessitando a utilização de clamp para fechamento. Embalagem com dez peças
contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao
período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS.
**licitar em lote com 9857063**

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857065 Bolsa para estomia intestinal, drenável, opaca, confeccionada em camadas de filme e de não tecido para
aumentar a flexibilidade e a segurança; janela para visualiação do estoma; filtro de carvão ativado; placa
de barreira de pele de resina sintética convexa, com aloe vera, contendo cinco recortes que auxiliam na
aderência a qualquer formato, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea fácil aplicação e
remoção, resistente à umidade e tração, com diâmetro recortável de aproximadamente 13 a 38 mm, cuja
área de aderência, após seu recorte máximo, apresente margem de segurança que proporcione boa
aderência e durabilidade; sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio em velcro ou similar, não
necessitando a utilização de clamp para fechamento. Embalagem com dez peças contendo dados de
identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois
anos na entrega do produto. Apresente registro MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857066 Barreira protetora de pele periestoma de resina sintética em hidrocolóide hipoalergênico, em formato de
anel, sem álcool, flexível, diâmetro de aproximadamente 20 a 50 mm. Proporciona uma barreira em torno
do estoma em forma de anel, que minimiza os vazamentos. Embalagem com trinta peças contendo dados
de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois
anos na entrega do produto. Apresentar registro MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857067 Placa de resina sintética plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea, peca 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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facilidade de aplicação e remoção, resistente à umidade e tração; diâmetro recortável e aro de 40 mm.
Embalagem com cinco peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade
que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro MS.
Bolsas código: 009857068 ou 009857069 **licitar em lote 9857068 / 9857069**

cirurgia (66)

009857068 Bolsa para urostomia em plástico flexível, silencioso, a prova de odor e vazamentos, transparente, com
válvula anti refluxo, aro de 40 mm e dispositivo de drenagem resistente, de fácil manuseio, seguro quanto
à vazamento e tração. Embalagem com cinco ou dez peças contendo dados de identificação, quantidade,
lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto.
Apresentar registro MS. Placa código: 009857067**licitar em lote**

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857069 Bolsa drenável confeccionada em plástico flexível, silencioso, com barreira à prova de odor e vazamentos,
transparente/opaco, com tela de proteção de pele, com aro de 38 ou 40 mm; sistema de encaixe de fácil
manuseio que garanta acoplamento hermético; com sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio.
Embalagem com cinco ou dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e
validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro
no MS. Placa código: 009857067 ** licitar em lote**

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857070 Placa de resina sintética plana, auto-adesiva, hipoalegênica, flexível, que garanta a proteção cutânea,
facilidade de aplicação e remoção, resistente à umidade e tração; com suporte adesivo hipoalergênico
resistente à umidade e tração, diâmetro recortável e aro de 44 ou 45 mm. Embalagem com cinco peças
contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao
período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro MS. Bolsas código: 009857071 ou
009857073 ** licitar em lote**

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857071 Bolsa para urostomia em plástico flexível, silencioso, à prova de odor e vazamentos, transparente, com
válvula anti-refluxo, aro de 44 ou 45 mm e dispositivo de drenagem resistente, de fácil manuseio, seguro
quanto à vazamento e tração. Embalagem com cinco ou dez peças contendo dados de identificação,
quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega
do produto. Apresentar registro no MS. Placa código: 009857070 ** licitar em lote**

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857072 Placa resina sintética plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea,
facilidade e aplicação e remoção resistente à umidade e tração; Aro de 50 ou 51 mm.Embalagem com
cinco peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá
ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro MS. Bolsas código:
009857074 ** licitar em lote**

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857073 Bolsa drenável confeccionada em plástico flexível, silencioso, com barreira à prova de odor e vazamentos,
transparente/opaco, com tela de proteção de pele com aro de 44 ou 45 mm; sistema de encaixe de fácil
manuseio que garanta acoplamento hermético; sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio.
Embalagem com cinco ou dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e
validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro
no MS. Placa código: 009857070 ** licitar em lote **

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857074 Bolsa drenável confeccionada em plástico flexível, silencioso, com barreira a prova de odor e vazamentos,
transparente/opaco, com tela de proteção de pele com aro de 50 ou 51mm; Sistema de encaixe de fácil
manuseio que garanta acoplamento hermético; sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio.
Embalagem com cinco ou dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e
validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro
no MS. Placa código: 009857072 ** licitar em lote ** 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857075 Placa de resina sintética plana, auto- adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea,
facilidade e aplicação e remoção resistente à umidade e tração; com suporte adesivo hipoalergênico
resistente à umidade e tração, aro flotante de 100 ou 102 mm. Embalagem com cinco peças contendo

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 460 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser inferior ao período de
dois anos na entrega do produto. Apresentar registro MS. Bolsas código: 009857076 ** licitar em lote**

009857076 Bolsa drenável confeccionada em plástico flexível, silencioso, com barreira a prova de odor e vazamentos,
transparente/opaco, com tela de proteção de pele com aro de 100 ou 102 mm; tamanho da bolsa de
15cm de largura por 30cm de comprimento; sistema de encaixe de fácil manuseio que garanta
acoplamento hermético; sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio. Embalagem com cindo ou
dez peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e validade que não poderá ser
inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro no MS. Placa código:
009857075 ** licitar em lote ** 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857077 Placa de resina sintética plana, auto-adesiva, hipoalergênica, flexível, que garanta a proteção cutânea,
facilidade de aplicação e remoção resistente à umidade e tração; com adesivo microporoso; aro de 57 ou
60 mm. Embalagem com cinco peças contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência e
validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro
MS. Bolsas código: 009857078 ** licitar em lote **

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009857078 Bolsa drenável confeccionada em plástico flexível, silencioso, com barreira a prova de odor e vazamentos,
transparente/opaco, com tela de proteção de pele, aro de 57 ou 60 mm; sistema de encaixe de fácil
manuseio que garanta acoplamento hermético; com sistema de fechamento seguro e de fácil manuseio.
Embalagem com cinco ou dez peças contendo dados de identificação, quantidade lote, procedência e
validade que não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Apresentar registro
no MS. Placa código: 009857077 ** licitar em lote ** 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009865001 Formol 40%, estabilizado, embalagem em frasco de vidro âmbar e demais especificações de acordo com
o cdc; Apresentar registro do Ministério da Saúde.

GALAO/LIT
RO

62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009865002 Formol 10%, estabilizado, embalagem em frasco de plástico opaco, apresentar registro do ministerio da
saúde.

LITRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009873001 Kit para determinação de cloro livre para baixas concentrações, faixa de 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8,
1.0, 1.5 e 2.0 Mg/L de cloro.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009881001 Cobertura protetora indicada para o fechamento da ferida cirúrgica no pós-operatório, composta de
almofada absorvente e retentora, não aderente, com película transparente e impermeável, com barreira
bacteriana permeável aos gases, com adesivo hipoalergênico, para uso em feridas limpas, formato
retangular, com medidas externas iguais ou entre 4 a 5 cm de largura X 6 a 7 cm de comprimento,
embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto,
marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS, o fabricante deverá fornecer as orientações por
escrito em português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para a
unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao periodo de
dois anos na entrega do produto, a Empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades
quando solicitado.
***BLOQUEADO CONFORME PROTOCOLO DE CURATIVOS ATUALIZADO EM 2016***          

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009881002 Cobertura  protetora indicada para o fechamento da ferida cirúrgica no pós-operatório, composta de
almofada absorvente e retentora, não aderente, com película transparente e impermeável, com barreira
bacteriana, permeável aos gases, com adesivo hipoalergênico, para uso em cesarianas, cirurgias
cardíacas  e ortopédicas e demais feridas limpas, formato retangular, com medidas externas iguais ou
entre 8 a 10 cm de largura X 15 a 20 cm de comprimento, embalagem unitária, que garanta a integridade
do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro
no MS, o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária),

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de
validade não poderá ser inferior ao periodo de dois anos na entrega do produto, a Empresa vencedora
deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado.
***BLOQUEADO CONFORME PROTOCOLO DE CURATIVOS ATUALIZADO EM 2016***

009881003 Cobertura protetora indicada para o fechamento da ferida cirúrgica no pós-operatório, composta de
almofada absorvente e retentora, não aderente, com película transparente e impermeável, hipoalergênico,
impermeável, com barreira bacteriana permeável aos gases, para uso principalmente em cirurgias
cardíacas  e ortopédicas, formato retângular, com medidas externas iguais ou entre 8 a 12 cm de largura
X 32 a 37 cm de comprimento, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem
com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS, o fabricante
deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária), para que o
almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade
não poderá ser inferior ao periodo de dois anos na entrega do produto, a empresa vencedora deverá
fornecer treinamento para as unidades quando solicitado.
***BLOQUEADO CONFORME PROTOCOLO DE CURATIVOS ATUALIZADO EM 2016***   

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009881007 Curativo tratamento, composto de não tecido de carvão ativado, impregnado com prata, envolto por
almofada de não tecido, selado nas bordas, com poder  bactericida, indicado para uso em feridas
contaminadas, tipo carcinomas esponjosos, feridas ulcerativas, traumáticas e cirúrgicas, com grande
quantidade de exsudato com odor forte,  formato quadrado, com medida externa igual ou entre  10 a
11cm, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do
produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS, o fabricante deverá fornecer as
orientações por escrito em português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado central
distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior
ao periodo de dois anos na entrega do produto, a Empresa vencedora deverá fornecer treinamento para
as unidades quando solicitado.
***BLOQUEADO CONFORME PROTOCOLO DE CURATIVOS ATUALIZADO EM 2016***          

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009881008 Curativo tratamento oleoso, restaurador do epitélio, composto de ácidos graxos essenciais, originados de
óleos vegetais polinsaturados, ácido linoléico, para uso em qualquer tipo de ferida limpa, conteúdo de 200
ml, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto,
marca lote de fabricação, procedência e registro no MS, o fabricante deverá fornecer as orientações por
escrito em português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para a
unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de
dois anos na entrega do produto, a empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades
quando  solicitado. Curativo tratamento oleoso, conteúdo 200 ml

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009881010 Cobertura para fixação de cateter Intra Venoso (IV) de poliuretano, com adesivo acrílico hipoalergênico,
película com alta permeabilidade ao  vapor e flexível, que permita visualizar o cateter, formato retangular,
com medidas externas iguais ou entre 5 a 6,5 cm de largura X 5 a 8 cm de comprimento, embalagem
unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de
fabricação, procedência e registro no MS, o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em
português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para a unidade
solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao periodo de dois anos
na entrega do produto, a Empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando
solicitado.

Sem requisição desde 03/2012.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009881011 Cobertura para fixação de cateter Intra Venoso (IV) de poliuretano, com adesivo acrílico hipoalergênico, PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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película com alta permeabilidade ao  vapor e flexível, que permita visualizar o cateter, formato retangular,
com medidas externas iguais ou entre 8 a 10 cm de largura X 12 a 14 cm de comprimento, embalagem
unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de
fabricação, procedência e registro no MS, o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em
português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para a unidade
solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao periodo de dois anos
na entrega do produto, a Empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando
solicitado.

cirurgia (66)

009881012 Curativo tratamento, placa, interativo de alginato de cálcio, não tecido, macio, altamente absorvente, que
mantenha o ambiente úmido, para  uso em feridas superficiais ou cavidades profundas exsudativas,
medindo externamente 10 X 10 cm, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto,
embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS, o
fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária), para que
o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade
não poderá ser inferior ao periodo de dois anos na entrega do produto, a Empresa vencedora deverá
fornecer treinamento para as unidades quando solicitado.   

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009881013 Cobertura hidrocelular, para uso em qualquer cânula de traqueostomia, composto de filme externo
impermeável e camada central de poliuretano hidrofílico, de absorção progressiva e retentora de
exsudato, com recorte interno, formato quadrado, medidas iguais ou entre 8 a 10 cm, recorte para encaixe
e fenestra de aproximadamente 1 cm embalagem unitária, que garanta a integridade do produto,
embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência, o fabricante deverá
fornecer as orientações por escrito em português para cada produto (unitária), para que o almoxarifado
central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser
inferior ao período de dois anos na entrega do produto, a empresa vencedora deverá fornecer treinamento
para as unidades quando solicitado. Apresentar registro no MS conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009881016 Curativo hidrocolóide em placa, indicado para lesões com baixo/moderado exsudato, estéril, flexível, não
transparente, espessura média, medidas de 20 cm X 20 cm, embalagem unitária, que garanta a
integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência
e registro no MS, o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto
(unitária), para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto,
o prazo de validade não poderá ser inferior ao periodo de dois anos na entrega do produto, a Empresa
vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado.
***BLOQUEADO CONFORME PROTOCOLO DE CURATIVOS ATUALIZADO EM 2016***

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009881017 Curativo tratamento gel, debridador, indicado para feridas secas e cavidades, hidroativo a base de água, e
polímero hidrofílico, transparente, viscosidade suficiente para a sua manutenção na ferida, que promova
autólise e despredimento de crostas, embalagem unitária de 15 a 50 gramas, que garanta a integridade
do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro
no MS, o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para produto, o prazo de
validade não poderá ser inferior ao periodo de dois anos na entrega do produto, a empresa vencedora
deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado. O licitante devera cotar o material em
gramas,  entrega em frasco.

grama 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009881020 Curativo hidrocolóide em placa, indicado para lesões com baixo/moderado exsudato, úlceras de perna e
úlceras de pressão, estéril, flexível, não transparente, espessura média, para a região sacra, cotovelo e
calcanhar, medidas iguais ou entre 5 a 8 cm, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto,
embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS , o
fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária), para que

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade
não poderá ser inferior ao periodo de dois anos na entrega do produto, a Empresa vencedora deverá
fornecer treinamento para as unidades quando solicitado.

Sem requisição desde 10/2012.
009881022 Cobertura de hidrocolóide, espessura fina, indicado para prevenção de úlceras por pressão ou lesões com

baixo/moderado exsudato, estéril,flexível, transparente, medindo 20 a 25 x 5 cm, sem bordas adesivas,
embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, com identificação do produto, marca, lote de
fabricação, procedência. O fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada
produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o
produto. O prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. A
empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado. Apresentar registro
no MS conforme legislação vigente.

Sem requisição desde 03/2012.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009881024 Curativo de hidrocolóide,  indicado para lesões com baixo/moderado exsudato, estéril, flexível,não
transparente, espessura média, para uso em articulações e região sacra, formato triangular, medindo
igual ou entre 15 a 20 cm , embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com
identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS , o fabricante deverá
fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado
central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser
inferior ao periodo de dois anos na entrega do produto, a Empresa vencedora deverá fornecer treinamento
para as unidades quando solicitado.

Sem requisição desde 06/2011.
***BLOQUEADO CONFORME PROTOCOLO DE CURATIVOS ATUALIZADO EM 2016***

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009881025 Curativo de hidrocolóide, indicado para lesões com baixo/moderado exsudato, úlceras de perna e úlceras
de pressão, estéril, flexível, transparente, espessura fina, medindo 10 X 10 cm , embalagem unitária, que
garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação,
procedência e registro no MS , o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para
cada produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente
com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao periodo de dois anos na entrega do
produto, a Empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado.    

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009881029 Curativo tratamento, placa, interativo de alginato de cálcio, não tecido, macio, altamente absorvente, que
mantenha o ambiente úmido, para uso em feridas superficiais ou cavidades profundas exsudativas,
úlceras exsudativas, áreas doadoras e feridas hemorrágicas, formato retangular, com medidas iguais ou
entre  9 a 10 cm de largura X 19 a 20 cm de comprimento, embalagem unitária, que garanta a integridade
do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro
no MS, o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária),
para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de
validade não poderá ser inferior ao periodo de dois anos na entrega do produto, a Empresa vencedora
deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009881034 Curativo de hidrocolóide,placa, estéril, flexível,não transparente, espessura média, medindo 10 x 10 cm,
sem bordas adesivas, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com
identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS, o fabricante deverá
fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser
inferior ao periodo de dois anos na entrega do produto, a Empresa vencedora deverá fornecer treinamento
para as unidades quando solicitado.
Sem requisição desde 03/2012.

009881035 Curativo não aderente de tecido em malha de acetato de celulose e impregnado com uma emulsão de
petrolatum ou parafina, indicado para lesões secas ou com exsudato intenso tipo queimaduras, enxertos e
úlceras,  com medidas externas iguais ou entre 7 a 10 cm, embalagem unitária, que garanta a integridade
do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro
no MS , o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto
(unitária), para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto,
o prazo de validade não poderá ser inferior ao periodo de dois anos na entrega do produto, a Empresa
vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado. o produto deverá ter a Ficha
de Análise Técnica da SES/SC devidamente aprovada previamente.     

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009881036 Cobertura não aderente de tecido em malha de acetato de celulose e impregnado com uma emulsão de
petrolatum e/ou vaselina indicado para lesões secas ou com exsudato intenso tipo queimaduras, enxertos
e úlceras, com medidas externas iguais ou entre 7 a 8 cm, de largura x 20 a 22cm de comprimento,e
embalagem unitária,que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do
produto,marca,lote de fabricação, procedência. O fabricante deverá fornecer as orientações por escrito
em português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para a unidade
solicitante juntamente com o produto. O prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos
na entrega do produto, a empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando
solicitado. Apresentar registro no MS conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009881039 Matriz de regeneração dérmica de engenharia tecidual classe III, composta de porção epidérmica de
silicone, nylon ou similar e porção dérmica tridimensional de colágeno bovino ou porcino ou similar com
matriz condroitina 6 fosfato, ou similar trama de nylon ou similar, para tratamento de grande queimados e
sequelas físicas. Embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, com identificação,marca, lote
de fabricação, procedência e registro no MS , o fabricante deverá fornecer as orientações  por escrito em
português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para unidade solicitante
juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega
do produto, a empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado.
Tamanho entre 98 a 150 cm², devendo constar o preço unitário cotado em cm² conforme portaria do MS
nº 1009, de 30 de dezembro de 2011. (0702110043).

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009881040 Matriz de regeneração dérmica de engenharia tecidual classe III, composta de porção epidérmica de
silicone, nylon ou similar e porção dérmica tridimensional de colágeno bovino ou porcino ou similar com
matriz de condroitina 6 fosfato, ou simples trama de nylon ou similar para tratamento grandes queimados
e sequelas físicas, embalagem unitária,que garanta a integridade do produto,com identificação, marca,
lote de fabricação,procedência e registro no MS. O fabricante deverá fornecer as orientações por escrito
em em português, para cada produto (unitária) para que o almoxarifado central distribua para unidade
solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos
na entrega do produto, a empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando
solicitado. Tamanho entre 200 a 300 cm² devendo constar o preço unitário cotado em cm² conforme
portaria do MS nº 1009, de 30 de dezembro de 2011.(0702110043).

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009881041 Matriz de regeneração dérmica de engenharia tecidual classe III, composta de porção epidérmica de
silicone, nylon ou similar e porção dérmica tridimensional de colágeno bovino ou porcino ou similar com
matriz de condroitina 6 fosfato, trama de nylon ou similar, para tratamento de grandes queimados e
sequelas físicas. Embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, com identificação, marca,

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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lote de fabricação procedência e registro no MS, o fabricante deverá fornecer as orientações  por escrito
em português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para a unidade
solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos
na entrega do produto, a empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando
solicitado. Tamanho entre 400 a 500 cm² devendo constar o preço unitário cotado em cm² conforme
portaria do MS nº 1009 de 30 de dezembro de 2011.(0702110043).

009881042 Curativo tratamento a base de colágeno (90%) com alginato de cálcio (10%), que acelere o crescimento
celular, estéril, macio, indicado para feridas agudas ou crônicas com quantidade alta e moderada de
exsudato, para utilização em enxertias, com medidas iguais ou entre  10 a 12 cm, embalagem unitária,
que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de
fabricação, procedência e registro no MS , o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em
português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para a unidade
solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao periodo de dois anos
na entrega do produto.   

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009881043 Curativo tratamento a base de colágeno (90%) com alginato de cálcio (10%) que acelere o crescimento
celular, estéril, macio, indicado para feridas agudas ou crônicas com quantidade altamente e moderada
de exsudato, para utilização em enxertias, formato quadrado, com medidas iguais ou entre  4 a 6 cm,
embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto,
marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS, o fabricante deverá fornecer as orientações por
escrito em português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para a
unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao periodo de
dois anos na entrega do produto, a empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades
quando solicitado.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009881044 Curativos oclusivo superabsorvente, são indicados para o controle de feridas exsudativas, composto de
um revestimento de poliuretano com bordas adesivas e de uma ilha absorvente de hidropolimero e/ou
hidrocelular, com uma camada de não tecido para armazenar fluídos, estéril, flexivel, não transparente,
formato quadrado, com medidas externas iguais ou entre  10 a 13 cm, embalagem unitária, que garanta a
integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência
e registro no MS , o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada
produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o
produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao periodo de dois anos na entrega do produto, a
Empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades quando solicitado

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009881045 Cobertura oclusivo superabsorvente, indicado para prevenção de úlceras por pressão, composto de
multicamadas sendo um revestimento de poliuretano com bordas adesivas, uma ilha absorvente de
hidropolimero e/ou hidrocelular, com uma camada de não tecido e camada de algodão para armazenar
fluídos,camada de contato com a pele composta de silicone suave, estéril, flexível, não transparente,
formato retangular, com medidas externas iguais ou aproximadas de 15 a 18 cm de largura X 15 a 18 cm
de comprimento, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com
identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS, o fabricante deverá
fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado
central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser
inferior ao período de dois anos na entrega do produto, a Empresa vencedora deverá fornecer
treinamento técnico para as unidades quando solicitado. Apresentar registro no MS conforme legislação
vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009881048 Matriz de substituição de duramater medindo 2,5 x 2,5cm estéril, embalagem unitária contendo dados de
identificação. Lote de fabricação, validade e registro do MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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009881051 Curativo não aderente de tecido em malha de acetato de celulose e impregnado com uma emulsão de

parafina, indicado para lesões secas ou com exsudato intenso tipo queimaduras, enxertos e ulceras,
formato retangular, com medidas externas iguais ou entre 7 a 10cm de largura por 20 a 40cm de
comprimento. Embalagem unitária, que garanta a integridade do produto,embalagem com identificação do
produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no Ministério da Saúde. O fabricante devera
fornece as orientações por escrito em português para cada produto (unitária),para que o almoxarifado
central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto. A empresa vencedora devera
fornecer treinamento para as unidades conforme solicitado

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009881053 Cobertura antimicrobiana impregnada com prata nanocristalina tamanho 10x10cm,com 3 camadas
constituído de uma malha com prata aplicada em ambos os lados de um centro de royon e poliester.
Embalagem unitária, que garanta a integridade do produto. Embalagem com identificação do produto
marca. Lote data de fabricação, procedência e registro no Ministério da Saúde. O fabricante deverá
fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária) para que o almoxarifado
central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser
inferior ao período de dois anos na entrega do produto, a empresa vencedora devera fornecer treinamento
para as unidades quando solicitado.
***BLOQUEADO CONFORME PROTOCOLO DE CURATIVOS ATUALIZADO EM 2016***

AGUARDANDDO REVISÃO DE PROTOCOLO CONF. PT 21/2016.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009881054 Cobertura antimicrobiana impregnada com prata nanocristalina tamanho 10x20cm, embalagem unitária,
que garanta a integridade do produto. Embalagem com identificação do produto, marca lote, data de
fabricação, procedência e registro no ministério da saúde. O fabricante deverá fornecer as orientações por
escrito em português, para cada produto(unitária), para  que o almoxarifado central distribua para a
unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de
dois anos na entrega do produto, a empresa vencedora deverá fornecer treinamento para as unidades
quando solicitado.
***BLOQUEADO CONFORME PROTOCOLO DE CURATIVOS ATUALIZADO EM 2016***

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009881055 Cobertura antimicrobiana impregnada com prata nanocristalina com 3 camadas, constituindo de uma
malha com prata aplicada em ambos os lados de um centro de rayon e poliester tamanho 20x40cm,
embalagem unitária, que garanta a integridade do produto. Embalagem com identificação do produto,
marca, lote data de fabricação, procedência e registro no Ministério da Saúde. O fabricante devera
fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado
central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser
inferior ao período de dois anos na entrega do produto, a empresa vencedora devera fornecer treinamento
para as unidades quando solicitado.

Sem requisição desde 03/2012.
***BLOQUEADO CONFORME PROTOCOLO DE CURATIVOS ATUALIZADO EM 2016***

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009881057 Placa termomoldavel com espessura de 3,2mm e com tamanho de 46x61cm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009881058 Placa termomoldavel com espessura de 1,6mm e com tamanho de 31x61cm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009881059 Matriz inativa substituto de dura mater, inativa de colágeno ou polietrafluoroetileno, tamanho 6 x 10 cm,
utilizada em cirurgias de substituição dural de tumores, traumatismos, reconstruções, plásticas durais,
estéril, embalagens unitária contendo dados de indentificação, lote de fabricação, validade e Registro no
M.S.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

SCCD SES - SC
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009881061 Cobertura para fixação de cateter com recorte, para fixar cateter -largura 5,3cm (+-3mm) x 6cm (+-3mm)

de comprimento, adesiva,estéril, transparente, com barreira bacteriana, permeável a vapor de gases,
isenta de resíduos e impurezas e agentes alergizantes, deve possuir moldura e fitas adesivas estéreis
para o reforço na fixação do cateter. bordas laterais ao recorte reforçado com tecido não tecido adesivo
sob película. todo material deve ser resistente, de fácil manuseio, proporcionar aplicação asséptica e
fixação segura.embalagens resistentes, que proporcionem abertura asséptica,identificação do produto,
lote e validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009881063 Curativo de hidrofibra composto de dupla camada de fibras de carboximetilcelulose, prata iônica em uma
concentração de 1 a 4%, cloreto de benzetônio e EDTA (para quebra de biofilme)  estéril, podendo ser
usado para tratamento de feridas infectadas ou com risco de infecção e para quebra de biofilme: planas,
agudas ou crônicas, cavitárias, infectadas, ulcerativas, traumáticas, cirúrgica com ou sem infecção, com
grande quantidade de exsudato, com odor forte e em queimaduras de 1º, 2º grau superficial. Embalagem
unitária, que garanta a integridade do produto com identificação do produto, marca lote de fabricação,
procedência e registro no MS. O fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para
cada produto (unitária), para que o almoxarifado central distribua para as unidades solicitantes juntamente
com o produto. A empresa vencedora devera fornecer treinamento para as unidades quando solicitado.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009881066 Matriz tridimensional para o tratamento de pele de espessura total e feridas resultantes de trauma,
ressecção de tumores e feridas crônicas. Composição: fibrina de colágeno e elastina. Tamanho
aproximado 148 x 105mm espessura 1mm

Sem requisição no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009881067 Matriz tridimensional para o tratamento de pele de espessura total e feridas resultantes e trauma,
ressecção de tumores e feridas crônicas. Composição: fibrina de colágeno e elastina.
Dimensões:148x105mm - espessura 2mm.

Sem requisição no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009881068 Matriz tridimensional para o tratamento de pele de espessura total e feridas resultantes de trauma,
ressecção de tumores e feridas crônicas. Composição: fibrina de colágeno e elastina.
Dimensões:297x210mm - espessura 1mm.

Sem requisição no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009881069 Matriz tridimensional para o tratamento de pele de espessura total e feridas resultantes de trauma,
ressecção de tumores e feridas crônicas. Composição: fibrina de colágeno e elastina. Dimensões:
297x210mm - espessura 2mm.

Sem requisição no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009881070 Curativo grande de terapia a vácuo com sistema de pressão negativa, composto por:
1. Gaze não aderente antimicrobiana PHMB, rolo aproximadamente de 12 cm X 3,7 metros;
3. Tubo de sucção (dreno) macio e flexível;
4. Película/filme transparente adesivo medindo aproximadamente 20x30cm, embalado em grau cirúrgico.
Produtos embalados de forma que garanta a abertura estéril e manuseio sem risco. A apresentação do
produto deverá obedecer à legislação vigente, ANVISA, dados de identificação, procedência, tipo e data
da esterilização, data de fabricação, validade e numero do lote. A empresa vencedora deverá fornecer na
forma de comodato a bomba de pressão, sub atmosférica. Reservatório - 009881102 ou 009881101.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009881071 Curativo médio de terapia a vácuo com sistema de pressãonegativa, composto por:
1. Gaze não aderente antimicrobiana PHMB, , rolo aproximadamente de 12cm x 3,7 metros;

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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3. Tubo de sucção (dreno) macio e flexível;
4. Película/filme transparente adesivo medindo aproximadamente de15 x 15 ou 1 5x 20 cm, embalado em
grau cirúrgico. Produtos embalados de forma que garanta a abertura estéril e manuseio sem risco. A
apresentação do produto deverá obedecer á legislação vigente, ANVISA, dados de identificação,
procedência, tipo e data da esterilização, data de fabricação, validade e numero do lote. A empresa
vencedora deverá fornecer na forma de comodato a bomba de pressão, sub atmosférica. Reservatório -
009881102 ou 009881101.

009881073 Kit Curativo de terapia a vácuo com sistema de pressão negativa, composto por: esponja/ espuma com
prata, hipoalergênica, estéril, medindo aproximadamente 18 x 12,5 x 3,3 cm com 2 cm para mais ou para
menos, película/filme transparente adesivo, embalado em grau cirúrgico; tubo conector macio e flexível
para aspiração da secreção. Produto embalado que garanta a abertura estéril e manuseio sem risco. A
apresentação do produto deverá obedecer à legislação vigente, ANVISA/MS.  A empresa vencedora
deverá fornecer na forma de comodato a bomba de pressão subatmosférica. Reservatório - 009881103 ou
009881099.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009881074 Kit Curativo de terapia a vácuo com sistema de pressão negativa,composto por: esponja/ espuma com
prata, hipoalergênica, estéril, medindo aproximadamente 26x15x3,3cm, com 2cm para mais ou para
menos película/filme transparente adesivo, embalado em grau cirúrgico; tubo conector macio e flexível
para aspiração da secreção. Produto embalado  que garanta a abertura estéril e manuseio sem risco. A
apresentação do produto deverá obedecer à legislação vigente, ANVISA/MS.  A empresa vencedora
deverá fornecer na forma de comodato a bomba de pressão subatmosférica.  Reservatório - 009881103
ou 009881099.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009881076 Kit para curativo a vácuo, contendo 2 (duas) esponjas de poliutano ou poliuretano-ester, porosa, tendo 1
capa de proteção visceral, microperfurada em 100% da sua extensão e diâmetro,  para uso abdominal
película adesiva, com tubo conector, produtos embalados individualmente, que garanta a abertura estéril
e manuseio sem risco, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de
esterilização, data fabricação, validade e número do lote, registro no MS. A empresa vencedora deverá
fornecer na forma de comodato a bomba de pressão subatmosférica. Reservatório - 009881108 ou
009881109.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009881077 Cobertura de poliamida ou polietileno revestido com silicone suave, em ambos os lados. Estrutura porosa,
que permita a remoção do excesso de exsudato para o curativo secundário, não aderente ao leito da
ferida, atraumático e que não provoque dor na retirada do mesmo. Tamanho 10x18 cm. Embalagem
unitária, que garanta a integridade do produto e com a identificação do produto, marca, lote de fabricação
e procedência. O fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto,
para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto. O prazo de
validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. A empresa vencedora
deverá fornecer treinamento acerca da utilização do produto para as unidades quando solicitado.
Apresentar registro no MS conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009881078 Curativo atraumático de transferência de exsudato, com silicone suave. Adapta-se ao contorno do corpo.
Manter umidade ideal, transferindo o excesso de exsudato da ferida para o curativo secundário. Minimizar
o risco de maceração da pele adjacente e a dor no momento da retirada. Tamanho 20x50cm. Embalagem
unitária, que garanta a integridade do produto e com identificação do produto, marca, lote de fabricação e
procedência. A fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto,
para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente com produto. O prazo de
validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. A empresa vencedora
deverá fornecer treinamento acerca da utilização do produto para as unidades quando solicitado.
Apresentar registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 469 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
009881079 Curativo impregnado com prata com ação antimicrobiana,combatendo vários tipos de bactérias.possuindo

cobertura de espuma flexível, com bordas biseladas, permitindo acompanhar a elasticidade da pele e a
movimentação do paciente,diminuindo o impacto,proporcionando maior conforto e redução da pressão
sobre a lesão.possui melhor absorção de grande quantidade de secreções, bem como melhor aderência
através das bordas diferenciadas, aumentando a permanência do curativo junto ao leito da ferida,
evitando trocas sucessivas, manutenção frequente, sobretudo cobertura secundária. Tamanho: 10x10cm
+/- 2 cm.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009881080 Curativo impregnado com prata com ação antimicrobiana,combatendo vários tipos de bactérias.possuindo
cobertura de espuma flexível, com bordas biseladas, permitindo acompanhar a elasticidade da pele e a
movimentação do paciente,diminuindo o impacto,proporcionando maior conforto e redução da pressão
sobre a lesão. Possui melhor absorção de grande quantidade de secreções, bem como melhor aderência
através das bordas diferenciadas, aumentando a permanência do curativo junto ao leito da ferida,
evitando trocas sucessivas, manutenção frequente, sobretudo cobertura secundária. Tamanho: 20x20cm
+/- 2cm.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009881082 Película transparente adesiva de poliuretano semipermeável com barreira viral e bacteriana, contendo
almofada de gel transparente com gluconato de clorexidina a 2%, agente ativo antimicrobiano de amplo
espectro contra gram negativo e positivo, e fungos, absorve oito vez seu peso em fluido e três vezes seu
peso em sangue. Apresentando eficácia em 15 cepas de micro organismo patogênicos, inclusive as
resistentes á antibióticos. Tamanho 3 x 4 cm composto por fitas estéreis pré cortadas, bordas de tela
suave em toda extensão. Filme tamanho 8,5 x 11,5 cm. Para apliicação em acesso central.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009881083 Acesso periférico - filme transparente de poliuretano para fixação de cateteres, estéril adesivo
hipoalergenico de desempenho, semipermeável, permitindo trocas gasosas, porém impedindo a
penetração de líquidos e fluidos. Possui duas fitas adesivas estéreis de tecido macio polyester,
possibilitando adequada estabilização do cateter, fenestrado com reforço de tecido macio em uma das
extremidades e também nas laterais, proporcionando uma fixação duradoura na pele. Tamanho 7cm x
7cm.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009881084 Gel hidratante, absorvente, estéril, hipoalergenico, composto por alginato de sódio, age, vitamina A e
vitamina E, indicado para auxiliar no processo de cicatrização de feridas exsudativas com necroses
causadas por ulceras, queimaduras e lacerações. apresentação: bisnaga com 85 gr.
*****AGUARDA  ATUALIZAÇÃO DO DESCRITIVO PELA  EQUIPE TÉCNICA*****

BISNAGA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009881085 Curativo de hidrofibra composto de dupla camada de fibras de carboximetilcelulose sódica e de prata
iônica em uma concentração de 0,01 a 4%, cloreto benzotônio e EDTA ( para quebra de biofilme), estéril
para tratamento de feridas: planas, agudas ou crônicas, cavitárias, infectadas, ulcerativas, traumáticas
cirúrgica com ou sem infecção e com grande quantidade de exsudato com odor forte e em queimaduras
de 1º, 2º graus superficial formato quadrado, medindo aproximadamente 20 x 30cm unitária, que garanta
a integridade do produto, com identificação do produto, marca, lote de fabricação e  procedência. O
fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para cada produto que o almoxarifado
central distribua para as unidades solicitantes juntamente com o produto. A empresa vencedora deverá
fornecer treinamento para as unidades quando solicitado. Registro no MS conforme legislação vigente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009881086 Matriz de regeneração dérmica composta por duas camadas uma de regeneração dérmica de colágeno
porcina e outra provisória de silicone. Para tratamento de grandes queimados e seqüelas físicas.
Embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, com identificação, marca, lote de fabricação
procedência e registro no MS, o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para
cada produto (unitária) para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente
com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do
produto, a empresa vencedora deverá fornecer treinamento pa- ra as unidades quando solicitado.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

SCCD SES - SC
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Tamanho aproximadamente 8,2 x 6 cm; 49,2 cm².(0702110043)

009881087 Matriz de regeneração dérmica composta por duas camadas uma de regeneração dérmica de colágeno
porcino e outra provisória de silicone. Para tratamento de grandes queimados e seqüelas físicas.
Embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, com identificação, marca, lote de fabricação
procedência e registro no MS, o fabricante deverá fornecer as orientações por escrito em português, para
cada produto (unitária) para que o almoxarifado central distribua para a unidade solicitante juntamente
com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do
produto, a empresa vencedora devera fornecer treinamento para as unidades quando solicitado. Tamanho
aproximadamente 8,2 x 12 cm; 98,4 cm².(0702110043)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009881088 Matriz de substituição de duramater de polyester não tecido impregnado de silicone, medindo 6 x 4cm
embalagem unitária contendo dados de identificação, lote de fabricação,validade e registro do MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009881089 Cobertura de espuma de poliuretano com uma estrutura 3D, impregnada com partículas de ibuprofeno
que promove absorção superior de exsudato, flexível que proporciona muito conforto ao paciente. Bordas
biseladas. Tamanho 10 x 10 cm. Registro no MS conforme legislação vigente.Cobertura de espuma de
poliuretano com uma estrutura 3D, impregnada com partículas de ibuprofeno que promove absorção
superior de exsudato, flexível que proporciona muito conforto ao paciente. Bordas biseladas. Tamanho 10
x 10 cm. Registro no MS conforme legislação vigente.
***BLOQUEADO CONFORME PROTOCOLO DE CURATIVOS ATUALIZADO EM 2016***

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009881090 Cobertura de espuma de poliuretano com uma estrutura 3D, impregnada com partículas de ibuprofeno
que promove absorção superior de exsudato, flexível que proporciona muito conforto ao paciente. Bordas
biseladas. Tamanho 10 x 20 cm. Registro no MS conforme legislação vigente
***BLOQUEADO CONFORME PROTOCOLO DE CURATIVOS ATUALIZADO EM 2016***

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009881091 Cobertura de espuma de poliuretano com uma estrutura 3d, impregnada com partículas de ibuprofeno que
promove absorção superior de exsudato, flexível que proporciona muito conforto ao paciente. Bordas
biseladas. Tamanho 15x15cm. Registro no MS conforme legislação vigente.
***BLOQUEADO CONFORME PROTOCOLO DE CURATIVOS ATUALIZADO EM 2016***

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009881092 Bandagem elástica composta por 70% de poliéster e 30% de algodão, impregnada com pasta de óxido de
zinco, álcool cetoes tearílico, cloreto de cetil trimetil amônio, goma guar, goma xantana, metil parabeno,
óleo mineral, vaselina sólida, vitamina A, vitamina e água deionizada. Tamanho 10,2 cm x 9,4m.

CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009881099 Reservatório, para  coleta do exsudato do sistema de curativo terapia a vácuo com capacidade de 1000 a
1200 ml, conexão compatível com sistema de terapia a vácuo, embalagem em material que promova
barreira microbiana e que permita a transferência asséptica, contendo dados de identificação do produto,
procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade e numero do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009881101 Reservatório, para coletar do exsudato do sistema de curativo terapia a vácuo com capacidade de 300 a
450 ml, compatível ao kit sistema de terapia a vácuo com tubo conector estéril, embalagem unitária,
contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação,
validade e numero do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009881102 Reservatório, para coletar do exsudato do sistema de curativoterapia a vácuo com capacidade de 500 a
1.000 ml, compatível ao kit sistema de terapia a vácuo com tubo conector estéril, embalagem unitária,
contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação,
validade e numero do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009881103 Reservatório, para  coleta do exsudato do sistema de curativo  terapia a vácuo com capacidade de 500 a
600ml, conexão compatível com sistema de terapia a vácuo, embalagem em material que promova
barreira microbiana e que permita a transferência asséptica, contendo dados de identificação do produto,
procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade e numero do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009881104 kit Curativo de terapia a vácuo com sistema de pressão negativa,composto por: Esponja/ curativo de prata PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo (bloqueado)
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antimicrobiana, estéril, medindo aproximadamente 26 x 15 x 3,3 cm, com 2 cm para mais ou para menos
película/filme transparente adesivo, embalados em grau cirúrgico; com conector macio e flexível para
aspiração da secreção. Produtos embalados que garanta a abertura estéril e manuseio sem risco. A
apresentação do produto deverá obedecer à legislação vigente, ANVISA/MS.  A empresa vencedora
deverá fornecer na forma de comodato a bomba de pressão subatmosférica. Rervatorio 009881106 ou
009881107.

cirurgia (66)

009881105 Kit Curativo de terapia a vácuo com sistema de pressão negativa, composto por: Esponja/ curativo de
prata antimicrobiana, hipoalergênica, confeccionada, estéril, medindo aproximadamente 18x12,5x3,3cm
com 2cm para mais ou para menos, película/filme transparente adesivo, embalados em grau cirúrgico;
tubo conector macio e flexível para aspiração da secreção. Produtos embalados que garanta a abertura
estéril e manuseio sem risco. A apresentação do produto deverá obedecer à legislação vigente,
ANVISA/MS.  A empresa vencedora deverá fornecer na forma de comodato a bomba de pressão
subatmosférica. Reservatório 009881106 ou 009881107.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009881106 Reservatório, para coleta do exsudato do sistema de curativo terapia a vácuo com capacidade de 300 a
500 ml, conexão compatível com sistema de terapia a vácuo, embalagem em material que promova
barreira microbiana e que permita a transferência asséptica, contendo dados de identificação do produto,
procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade e numero do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009881107 Reservatório, para coleta do exsudato do sistema de curativo terapia a vácuo com capacidade de 600 a
1.000ml, conexão compatível com sistema de terapia a vácuo, embalagem em material que promova
barreira microbiana e que permita a transferência asséptica, contendo dados de identificação do produto,
procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade e numero do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009890001 Hemostático a base de celulose, medindo entre 30 a 50 cm2, estéril, embalagem unitária e contendo
dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, data de
fabricação, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009903001 Ar comprimido medicinal, pureza 99,5%, acondicionado em cilindros METRO 3 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009903002 oxigênio líquido medicinal, pureza mínima 99,5%, umidade máxima 1 ppm, acondicionado em
equipamento criogênico estacionário;

METRO 3 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009903003 Oxigênio gasoso medicinal, pureza mínima 99,5%, umidade máxima 1 ppm, acondicionado em cilindros METRO 3 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009903004 óxido nitroso medicinal, pureza 99.0%, em estado líquido, acondicionado em cilindro com volume de 33
Kg e 14 kg

KG 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009903005 nitrogênio líquido medicinal, acondicionado em tanque de criogênio METRO 3 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009903006 Nitrogênio gasoso, pureza 99,5%, acondicionado em cilindros METRO 3 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009903007 gás carbônico medicinal ultra puro, acondicionado em cilindros KG 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009903008 Oxido nítrico (no)
1. generalidades: oxido nítrico atóxico para uso medicinal em tratamento de problemas respiratórios em
pacientes pediátricos e neonatos, fornecidos em cilindro metálico, com equipamentos e acessórios.
2. características técnicas mínimas
2.1 o gás não deve ser tóxico pois será empregado em tratamento de pacientes com problemas
respiratórios;
2.2 a concentração de oxido nítrico máxima devera ser de 800ppm;
2.3 volume do cilindro: 3000 litros e máxima 5000 litros

LITRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 472 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
2.4 equipamentos e acessórios:
2.4.1 analisador de oxido nítrico (no)
2.4.1.1 deve indicar as concentrações de no e no2 (dióxido de nitrogênio)
2.4.1.2 deve possuir alarmes áudio visuais para concentrações altas e baixas de no e no2;
2.4.2 suporte para o conjunto equipamentos e acessorios e cilindro deve ser móvel (com rodízios)
2.4.3 fluxometro
2.4.3.1 faixa de leitura do fluxometro 0 a 1000ml/minuto
3. alimentação 220 voltz/60 Hz e/ou bateria (pilhas)
4.  Acessórios
4.1  dois (02) conjuntos de pecas necessárias para a conexão no circuito de ventiladores pulmonares
4.2 todas as pecas necessárias para o pleno funcionamento do conjunto de equipamentos
(cilindro,dosador e fluxometro)

009903009 Gás helio, pureza de 99,99% - a ser carregado em cilindro com capacidade de 0,37 m³, com válvula pin
index (yoc) para ser utilizado em balão intraórtico, marca datascope, modelo system 95, pertencente as
unidades hospitalares da ses

METRO 3 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009903010 Dióxido de carbono gás p/ uso medicinal cilindro c/ 2kg material de consumo. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009903014 Hélio líquido para abastecimento de equipamento de ressonância magnética. LITRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009903023 Óxido nítrico para uso medicinal acondicionado em cilindros (m³). metro 3 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009911001 Cateter atrial - peritonial (0702010030) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009911002 Cateter ventricular com reservatório 0702010057 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009911003 Conjunto de cateter ventricular e sistema para drenagem externa de liquor e/ou MPIC. Embalagem
unitária, descartável, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade
e número do lote, registro no MS. SUS 0702010090

CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009911005 Shunt lombo - peritonial 0702010200 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009911006 Cateter ventricular isolado (0702010065) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009911007 Conector tipo Y de três vias, com válvula hemostática em polietileno/policarbonato, com pressão de
1200PSI, embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e
procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da
validade. 0702010081

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009911008 Válvula para hidrocefalia (0702010219) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009911009 Conjunto para hidrocefalia de baixo perfil média e baixa com pressão 0702010111. CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009911010 Conjunto para hidrocefalia standard CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009911011 CLIP DE TITÂNIO DEFINITIVO PARA NEUROCIRURGIA, estéril, descartável, apresentando na
embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro
MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. SUS 0702010235.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009911015 Conector reto Y 1/4 X 1/4 0702010081 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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cirurgia (66)

009911016 Conector tipo y de duas vias, com válvula hemostática em polietileno/policarbonato, com pressão de
1200psi, embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência,
lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009911017 Dispositivo para infusão de medicamentos e soluções com um conector luer lock fêmea, com um
conector macho luer lock rotativo e 3 vias com válvula tipo torneira de distribuição localizado na lateral,
confeccionado em polivinil (policarbonato) de alta resistência, transparente, apto a suportar pressão de no
mínimo de 250psi. embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e
procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde prazo de validade de 75% do total da
validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009920001 Acessório para coto amputação tibial n° 30

Sem requisição desde 02/2010

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009920002 Acessório para coto amputação tibial n° 35 .

Sem requisição desde 02/2010

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009920003 Acessório para coto amputação tibial n° 40

Sem requisição desde 02/2010.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009920004 Acessório para coto amputação tibial n° 45 .

Sem requisição desde 02/2010.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009920012 Incentivador inspiratório a volume
Generalidades: exercitador volumétrico de auxilio ao desenvolvimento e melhora da função respiratória
(tipo Voldyne)
Características Técnicas Mínimas:
Confeccionado em acrílico;
Capacidade respiratória de 5000ml;
Bocal descartável;
Uso individual.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009920023 Acessório para coto amputação tibial n° 25 .

Sem requisição desde 02/2010.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009920024 Acessório para coto amputação tibial n° 60

Sem requisição desde 02/2010

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009920025 Acessório para coto amputação tibial n° 50

Sem requisição desde 02/2010.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009920027  Maleta ets 743 r9=n,composta de:
 -ets software obtenção de medidas tt;
 -ets software obtenção de medidas tf;
 -fita métrica para ets com mola de pré-tensão;
 -câmera digital fotográfica 8mp;
 -carregador com bateria;
 -paquímetro para sistema ets;

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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 -suporte plástico;
 -tecido negro para foto;
 -goniômetro para kit ets;
 -acessório cosmético,pacote com 10 meias.

009920028 Materiais elásticos para modelagem de cotos, controle cicatricial ou controle de edema de Membros
Superiores - Faixa Elástica Compressiva – CÓD. SUS: 07.01.02.059-8.
Faixa elástica compressiva, atadura elástica auto-adesiva, malha tubular ou luva compressiva
confeccionada em material elástico e/ou tecido, sob medida, utilizadas na modelagem de cotos de
amputação ou para controle do edema ou do processo cicatricial de todo o segmento ou partes.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009920029 Tábua (prancha) para transferência  – CÓD. SUS: 07.01.02.060-1.
Adaptações para atividade de vida diária (AVD) - adaptação de madeira, plástico ou outro material
resistente, com revestimento ou superfície que facilite o deslizamento,bordas abauladas, utilizada para
facilitar as transferências de usuários de cadeira de rodas.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009920030 Cinta para transferências – CÓD. SUS: 07.01.02.061-0.
Adaptações para atividade de vida diária (AVD): cinto em lona ou outro tipo de tecido, acolchoada ou não,
com alças laterais, com estrutura reforçada, para realização detransferências de posicionamento (ex.:
deitado para sentado, sentado para posição ortostática) ou de superfícies, com ou sem alças de
sustentação em região inguinal

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009920031 Almofada de assento para prevenção de úlceras de pressão em células de ar   CÓD. SUS:
07.01.02.062-8.
Almofadas de assento com células de ar interconectadas, confeccionada em borracha sintética com
válvulas de inflação de latão niquelado, capa impermeável e lateraisconfeccionados em material sintético
resistente ao fogo e base reforçada. Removível para permitir fechamento da cadeira de rodas.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009920032 Almofada de assento para cadeira de rodas para prevenção de úlceras de pressão – simples – CÓD.
SUS: 07.01.02.063-6.
Almofadas de assento quadradas (conforme medida do assento da cadeira de rodas) confeccionadas em
PVC ou outro material resistente, maleável e impermeável,preenchidas com gel, água ou ar, de fácil
higienização e desinfecção. Removível para permitir fechamento da cadeira de rodas.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009920033 Mesa de atividades para cadeira de rodas (Tábua Mesa) – CÓD. SUS: 07.01.02.064-4.
Suporte para atividades confeccionado em madeira sob medida, com recorte para encaixe da região
torácica, revestido em fórmica ou material anti-derrapante tipo EVA,Neoprene, Tapeçaria, podendo ou não
receber tratamento impermeabilizante, com ou sem bordas elevadas nas laterais, com ou sem
rebaixamentos na superfície, comfixação por velcro ou suporte metálico. Pode ser utilizado em cadeira de
rodas, carrinho, cadeira de canto.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009920034 BENGALA DE 4 PONTAS  – CÓD. SUS: 07.01.02.065-2.
Bengala em alumínio, regulável em altura, com cabo anatômico, ponteiras emborrachadas aderentes,
resistentes e engate que permite ajuste da manopla para uso de ambosos lados. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009920035 Haste inferior articulação joelho grande p/órtese cruropodálica PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009920036 Haste superior articulação joelho grande p/órtese cruropodálica PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009920037 Haste inferior articulação joelho médio p/órtese cruropodálica PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009920038 Haste superior articulação joelho médio p/órtese cruropodálica PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009938001 Adaptador base para encaixe de madeira. peca 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo (bloqueado)
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Sem movimentação no SCCD.
cirurgia (66)

009938005 Adaptador modular para encaixe com parafuso em aço.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009938008 Adaptadores de reabilitação/ Adaptador modular em aço forjado p/pé articulado de 26 a 30

Sem requisição desde 02/2010.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009938009 Adaptador em aço para pé sach ou dinâmico. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009938010 Adaptador modular para encaixe com parafuso e haste em aço com rotação. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009938011 Adaptador modular para encaixe com pirâmide e haste em aço. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009938016 Adaptador duplo titânio 32mm c/receptor de pirâmide superior e inferior.

Sem requisição desde 07/2010.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009938017 Adaptador duplo titânio 45mm c/receptor de pirâmide superior e inferior

Sem requisição desde 07/2010.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009938018 Adaptador duplo titânio 60mm c/receptor de pirâmide superior e inferior

Sem requisição desde 07/2010.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009938019 Adaptador duplo titânio 75mm c/receptor de pirâmide superior e inferior

Sem requisição desde 07/2010.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009938020 Adaptadores de reabilitação/ Adaptador de rotação transfemural com núcleo de ajuste de um lado e
receptor pirâmide no lado contrario, para próteses transfemurais em aço.

Sem requisição desde 07/2010.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009938021 Adaptadores de reabilitação/ Adaptador de torção com braçadeira em aço

Sem requisição desde 02/2010.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009938022 Adaptador em titânio de translação c/abraçadeira em titânio c/ núcleo de ajuste e possibilidade simultânea
de ajustes translação no plano frontal ou sagital.

Sem requisição desde 07/2010.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009938023 Adaptador para tubo em titânio 30mm diâmetro com 74g.

Sem requisição desde 07/2010.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

009938024 Adaptador em aluminio ou aço de translação c/braçadeira, c/núcleo de ajuste e possibilidade simultânea PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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de ajustes translação no plano frontal ou sagital para prótese. cirurgia (66)

009938025 Adaptador modular para encaixe transyibial com pirâmide em aço para prótese. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009938026 Adaptador modular para encaixe com pirâmide e haste em aço com rotação ou rosca. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009938027 Adaptador duplo alumínio 32mm com receptor de pirâmide superior e inferior. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009938028 Adaptador duplo alumínio 45mm c/receptor de pirâmide superior e inferior. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009938029 Adaptador duplo alumínio 60mm c/receptor de pirâmide superior e inferior. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009938030 Adaptador duplo alumínio 75mm c/receptor de pirâmide superior e inferior. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009938031 Luva em silicone p/prótese de membro superior direita cor clara PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009938032 Luva em silicone p/prótese de membro superior esquerda cor clara PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009938033 Conjunto exoesquelético p/confecção de prótese funcional transumeral esquerdo. KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009938034 Conjunto exoesquelético p/confecção de prótese funcional transumeral direito. KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009938035 Conjunto exoesquelético p/confecção de prótese transumeral estética esquerda. KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009938036 Conjunto exoesquelético p/confecção de prótese transumeral estética direita. KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009938037 Conjunto exoesquelético p/confecção de prótese transradial estética esquerda. KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009938038 Conjunto exoesquelético para confecção de prótese funcional transradial esquerdo. kit 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009938039 Resina rígida epox e secante, p/laminação de órteses e próteses. KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009938040 Espuma de poliuretano e secante p/confecção de prótese, densidade alta. KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009938041 Silicone  líquido e secante p/confecção de próteses. KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009938042 Tecido Armalon p/confecção de órteses e próteses, resistente a altas temperaturas, largura aprox. 1m. METRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009938044 Luva em silicone para prótese de membro superior esquerda cor escura. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009938045 Adaptador para tubo em aço 30mm diâmetro para prótese. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009954001 Anel trava para quadril ou joelho zincado tamanho pequeno. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009954002 Anel trava para quadril ou joelho zincado tamanho medio. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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009954003 Anel trava para quadril ou joelho zincado tamanho grande. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

009970001 Armação de alumínio tipo Deniss Brawn,tamanho pequeno. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009970002 Armação de alumínio tipo Dennis Brawn,tamanho médio. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009970003 Armação de alumínio tipo Dennis Brawn,tamanho grande PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009989001 Articulação de quadril livre,com impulsor em aço. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009989002 Articulação de quadril livre,com impulsor interno em titânio. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009989008 Articulação de joelho com hastes para coxal em aço. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009989009 Articulação de joelho em duralumínio tam. grande com rebites e arruelas. CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009989010  ARTICULACAO PARA REABILITACAO  ARTICULACAO DE JOELHO EM DURALUMINIO TAM. MEDIO CONJUNTO 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

009989011 ARTICULACAO PARA REABILITACAO  ARTICULACAO DE JOELHO EM DURALUMINIO TAM.
PEQUENO

CONJUNTO 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

009989012 Articulação para reabilitação/articulação de quadril em aço forjado tam. grande. CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009989013 Articulação para reabilitação/articulação de quadril em aço forjado tam. médio. CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009989014 Articulação para reabilitação/articulação de quadril em aço forjado tam. pequeno. CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009989015 Articulação de tornozelo em duralumínio tam. grande com rebites e arruelas. CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009989016 Articulação para reabilitação/articulação de tornozelo em duralumínio tam. médio. CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009989017 Articulação para reabilitação/articulação de tornozelo em duralumínio tam. pequeno. CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009989018 Articulação de orteses suropodalicas tamarack grande (Conjunto - lateral / medial) CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009989019 Articulação  de orteses suropodalicas tamarack médio (Conjunto - lateral / medial) CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009989020 Articulação de orteses suropodalicas tamarack pediátrico (Conjunto - lateral / medial) CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009989021 Ortese suropodalica em polipropileno, c/articulação flexível tipo tamarack, para membro inferior direito. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

009997005 Barbatana de aço para confecção de aparelho ortopédico, medindo 1,5cm x 2mm. KG 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010162001 Esticador de goteira zincado,tamanho grande. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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010162002 Esticador de goteira zincado,tamanho médio. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

010170001 Estribo grande em aço inox PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010170002 Estribo pequeno em aço inox PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010170003 Estribo acabado,zincado,tamanho pequeno. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010200015 Forma lisa de madeira para confecção de palmilha ortopédica numero 31. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010235001 Joelheira elástica cor da pele numero 4. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010235002 Joelheira elástica cor da pele n.5 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010235003 Joelheira elástica cor da pele n.6 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010243001 Joelho modular auto-bloqueio,com impulsor externo,em aço. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010243002 Joelho modular livre com impulsor para desarticulação,em aço PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010243006 JOELHO MODULAR COM TRAVA E IMPULSOR INTERNO EM AÇO PECA 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010243007 Joelho modular monocentrico c/pistao  hidraulico rotativo incorporado parte superior da articulacao,
impulsor separado do sistema hidraulico localizado na parte inferior da articulacao para auxiliar o ajuste
da fase de balanco.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010243008 Joelho modular de cinco eixos c/unidade hidráulica sistema ebs de segurança na fase de apoio através de
flexão elástica máxima de 15 graus.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010243009 Joelho modular para prótese policentrico pneumático, em duraluminio para amputações transfemurais
com pirâmide de ajuste, controle pneumático fase de balanço fornecido c/tubo p/adaptador em
duraluminio dois adaptadores coto longo e um p/desarticulação de joelho.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010243010 Joelho modular para reabilitação monocentrico autobloqueante com impulsor PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010251026 Joelho de madeira para reabilitação/ joelho de madeira p/confec.prótese ortop.jupa n.34,direito. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010260001 Lamina surform para reabilitação/ lamina surform redonda com cabo. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010260003 Lamina surform meia-cana. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010294002 Malha para reabilitação  malha de helanca para laminação de prótese medindo 6cm x 20m PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

010294003 Malha para reabilitação malha de helanca para laminação de prótese medindo 8cm x 20m PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

010294004 Malha para reabilitação malha de helanca para laminação de prótese medindo 10cm x 20m PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo
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010294005 Malha de helanca para laminação de prótese medindo 12cm x 20m. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

010294006 Malha de helanca para laminação de prótese medindo 15cm x 20m PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010294013 Malha tubular de fibra de vidro n.10. KG 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010294014 Malha tubular de fibra de vidro n.12. KG 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010294015 Malha tubular de fibra de vidro n.15. KG 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010294016 Malha tubular de fibra de vidro n.20. KG 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010324001 Meia cosmética para prótese curta, clara, n.1 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010324002 Meia cosmetica para protese curta, clara n.2. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010324003 Meia cosmética para prótese curta, clara n.3. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010324004 Meia cosmética para prótese curta, escura n.1 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010324006 Meia cosmética para prótese curta, escura n.3. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010324007 Meia cosmética para prótese longa, clara n.1 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010324008 Meia cosmética para prótese longa, clara n.2 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010324009 Meia cosmética para prótese longa, clara n.3 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010324011 Meia cosmética para prótese longa, escura n.1 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010324012 Meia cosmética para prótese longa, escura n.2. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010324013 Meia cosmética para prótese longa, escura n.3 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010324015 Meia cosmética para reabilitação dupla p/prótese transtibial cor da pele clara, nr.3 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010324016 Meia cosmética para reabilitação dupla p/prótese transtibial cor da pele escura, nr.3 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010324017 Meia cosmética para reabilitação, dupla p/ prótese transfemoral cor da pele clara. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010324018 Meia cosmética para reabilitação, dupla p/prótese transfemoral cor da pele escura. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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cirurgia (66)

010332001 Microesfera para confecção de prótese. GRAMA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010340001 Monômero para confecção de prótese LITRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010359001 Muleta axilar de alumínio, tamanho grande, capacidade para suportar 130 kg. 0701010134. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010359002 Muleta axilar de alumínio, tamanho pequeno. 0701010134. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010359003 Muleta axilar de alumínio, tamanho médio com capacidade para suportar 130 kg. 0701010134. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010359004 Muletas com apoio na axila e punho, em aluminio natural, com regulagem de altura. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010367001 Folha de neolite para reabilitação/ Folha de neolite com espessura 6mm, para confecção de calcados
ortopedicos, folha com 1 x 1,40m

FOLHA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010367002  FOLHA DE NEOLITE PARA REABILITACAO FOLHA DE NEOLITE C/ESPES.8MM
P/CONFEC.CALCADOS ORTOPEDICOS

FOLHA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo (bloqueado)

010367003 Folha de neolite para reabilitação espessura 8mm p/confecção de calcados ortopédicos, folha com 1 x
1,40m

FOLHA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010383001 Bengala canadense com punho rebitado e braçadeira fixa. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010383002 bengala para reabilitacao, canadense, c/ punho rebitado e braçadeira fixa, pequeno PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010383003 BENGALA CANADENSE, COM PUNHO REBITADO E BRAÇADEIRA FIXA TAMANHO MÉDIO
(21.053.03-0)

PAR 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010383004 BENGALA CANADENSE, COM PUNHO REBITADO E BRAÇADEIRA FIXA TAMANHO GRANDE PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010383005 Bengala canadense com punho rebitado e braçadeira fixa, tamanho pequeno. 0701010118. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010383006 Bengala canadense, com punho rebitado e braçadeira fixa tamanho médio com capacidade para suportar
130 kg. 0701010118.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010383007 Bengala canadense com punho rebitado e braçadeira fixa. Tamanho grande com capacidade para
suportar 130 kg. 0701010118.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010391019 BOTA ORTOPÉDICA INVERTIDA COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO COR PRETA (21.052.03-4) PAR 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010391020 BOTA ORTOPÉDICA INVERTIDA COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 19
(21.052.03-4)

PAR 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010391021 BOTA ORTOPÉDICA INVERTIDA COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 20
(21.052.03-4)

PAR 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010391022 BOTA ORTOPÉDICA INVERTIDA COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 21
(21.052.03-4)

PAR 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010391023 BOTA ORTOPÉDICA INVERTIDA COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 22
(21.052.03-4)

PAR 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010391024 BOTA ORTOPÉDICA INVERTIDA COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 23
(21.052.03-4)

PAR 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010391025 BOTA ORTOPÉDICA INVERTIDA COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 24 PAR 73 Material de Uso e Confecção em ativo
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(21.052.03-4) Medicina de Reabilitação

010391026 BOTA ORTOPÉDICA INVERTIDA COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 25
(21.052.03-4)

PAR 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010391027 BOTA ORTOPÉDICA INVERTIDA COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 26
(21.052.03-4)

PAR 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010391028 BOTA ORTOPÉDICA INVERTIDA COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 27
(21.052.03-4)

PAR 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010391029 BOTA ORTOPÉDICA INVERTIDA COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 28
(21.052.03-4)

PAR 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010391033 bota ortopédica invertida com contraforte interno alto cor preta numero 32. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010391034 Bota ortopédica invertida com contraforte interno alto cor preta numero 33. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010405013 Bota ortopédica normal com contraforte interno alto, na cor branca, n. 30. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010405014 Bota ortopédica normal com contraforte interno alto, na cor branca, n. 31. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010405020 Bota ortopédica normal com contraforte interno alto, de cor branca, n. 37. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010405028 BOTA ORTOPÉDICA NORMAL COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, DE COR PRETA, n.18 PAR 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010405029 BOTA ORTOPÉDICA NORMAL COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 19 PAR 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010405030 BOTA ORTOPÉDICA NORMAL COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 20 PAR 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010405031 BOTA ORTOPÉDICA COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 21 PAR 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010405032 BOTA ORTOPÉDICA NORMAL COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 22 PAR 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010405033 BOTA ORTOPÉDICA NORMAL COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 23 PAR 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010405034 BOTA ORTOPÉDICA NORMAL COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 24 PAR 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010405035 BOTA ORTOPÉDICA NORMAL COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 25 PAR 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010405036 BOTA ORTOPÉDICA NORMAL COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 26 PAR 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010405037 BOTA ORTOPÉDICA NORMAL COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 27 PAR 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010405038 BOTA ORTOPÉDICA NORMAL COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 28 PAR 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010405039 BOTA ORTOPÉDICA NORMAL COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 29 PAR 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010405040 BOTA ORTOPÉDICA NORMAL COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 30 PAR 73 Material de Uso e Confecção em ativo
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010405041 BOTA ORTOPÉDICA NORMAL COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 31 PAR 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010405042 BOTA ORTOPÉDICA NORMAL COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 32 PAR 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010405043 BOTA ORTOPÉDICA NORMAL COM CONTRAFORTE INTERNO ALTO, COR PRETA Nº 33 PAR 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010405048 Bota ortopédica normal com contraforte interno alto, cor preta numero 38. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010405049 Bota ortopédica normal com contraforte interno alto,cor preta numero 39 PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010405050 Bota ortopédica normal com contraforte interno alto,cor preta numero 40. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010405051 Bota ortopédica normal com contraforte interno alto,cor preta numero 41. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010405053 Bota ortopédica normal com contraforte interno alto,cor preta numero 43. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010405079 Bota ortopédica normal com contraforte interno alto,cor café número 42. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010405080 Bota ortopédica normal com contraforte interno alto,cor café número 43. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010413001 Bucha de bronze para articulação tamanho grande comranhuras externas PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010413002  BUCHA DE BRONZE PARA REABILITACAO. BUCHA DE BRONZE PARA ARTICULACAO, TAMANHO
MEDIO.

PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

010413003  BUCHA DE BRONZE PARA REABILITACAO. BUCHA DE BRONZE PARA ARTICULACAO, TAMANHO
PEQUENO.

PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

010421001 Bucha de nylon para prótese ,diâmetro de 1". PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010430001 Cinto pélvico de duralumínio, tamanho pequeno. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

010430002 Cinto pélvico de duralumínio, tamanho médio PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010430003 Cinto pélvico de duralumínio ,tamanho grande. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010430004 Cinto pélvico em duralumínio em U, tamanho pequeno PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010430005 Cinto pélvico em duralumínio em U, tamanho médio PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010430006 Cinto pélvico em duralumínio em U, tamanho grande. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010448001 Conjunto de arco em duralumínio para confecção de aparelho ortopédico,tamanho grande. CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010448002 Conjunto de arco em duralumínio para confecção de aparelho ortopédico,tamanho médio. CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010448003 Conjunto de arco em duralumínio para confecção de aparelho ortopédico, tamanho pequeno. CONJUNTO 56 Materiais e Componentes Elétricos ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 483 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
e Eletrônicos

010464001 Conjunto colete milwalkee,em PVC,tamanho grande. CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010464002 Conjunto colete milwalkee,em PVC,tamanho médio. CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010499002 Espuma cosmética longa,lado direito. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010499003 Espuma cosmética longa, lado esquerdo PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010499006 Espuma cosmética p/ prótese transfemoral direita. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010499007 Espuma cosmética p/prótese transfemoral esquerda PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010502001 Espuma de poliuretano para confecção de prótese,densidade alta. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010502002 Espuma de poliuretano para confecção de prótese,densidade baixa. KG 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010502003 Secante para confecção de próteses. Densidade alta/baixa. KG 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010537001 FOLHA DE POROLAITE PARA REABILITACAO.FOLHA DE PORALAITE
P/CONFEC.CALCADOS,BRANCA,ESPES.4MM

FOLHA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

010537002 Folha de porolaite para reabilitação. Folha de porolaite para confecção de calcados,branca espessura
6mm

FOLHA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

010537003 Folha de porolaite para confecção de calcados, de cor preta, espessura 4mm FOLHA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010537004 FOLHA DE POROLAITE PARA REABILITACAO.FOLHA DE POROLAITE
P/CONFEC.CALCADOS,PRETA ESPES.6MM

FOLHA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

010537005 Folha de porolaite para confecção de calcados, de cor preta, espessura 10mm FOLHA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010553001 Pé articulado completo, com dedos e tornozelo, salto 10mm, n.21 - esquerdo PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010553004 PÉ ARTICULADO COMPLETO C/DEDOS E TORNOZELOS SALTO 10MM Nº 24 ESQUERDO PECA 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010553006 PÉ ARTICULADO COMPLETO C/DEDOS E TORNOZELOS SALTO 10MM Nº 26 ESQUERDO PECA 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010553011 PÉ ARTICULADO COMPLETO C/DEDOS E TORNOZELO SALTO 10MM Nº 22 DIREITO PECA 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010553012 PÉ ARTICULADO COMPLETO C/DEDOS E TORNOZELO SALTO 10MM Nº 23 DIREITO PECA 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010553013 PÉ ARTICULADO COMPLETO C/DEDOS E TORNOZELO SALTO 10MM N.º 24 DIREITO PECA 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010553014 PÉ ARTIULADO COMPLETO C/DEDOS E TORNOZELO SALTO 10MM Nº 25 DIREITO  PECA 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010553015 PÉ ARTICULADO COMPLETO C/DEDOS E TORNOZELO SALTO 10MM Nº 26 DIREITO PECA 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo
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010553016 PÉ ARTICULADO COMPLETO C/DEDOS E TORNOZELO SALTO 10MM Nº 27 DIREITO PECA 73 Material de Uso e Confecção em

Medicina de Reabilitação
ativo

010553020 Pé articulado completo, com dedos,p/ reabilitação e tornozelo salto 25mm n.23 esquerdo PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010553021 Pé articulado completo, com dedos, para reabilitação e tornozelo salto 25mm n.24 esquerdo PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010553022 Pé articulado completo, com dedos, para reabilitação e tornozelo salto 25mm n.25 esquerdo PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010553023 Pé articulado completo, com dedos, para reabilitação/ pé artic.compl.c/dedos e tornozelo salto 25mm n.26
esquerdo

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010553030 Pé articulado completo, com dedos, para reabilitação/pé artic.compl.c/dedos e tornozelo salto 25mm n.25
direito

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010553031 Pé articulado completo, com dedos, para reabilitação/ pé artic.compl.c/dedos e tonozelo salto 25mm n.26
direito

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010553032 Pé articulado completo, com dedos, para reabilitação/pé artic.compl.c/dedos e tornozelo salto 25mm n.27
direito.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010561029 Pé articulado, com dedos, sem articulação, para reabilitação para prótese, salto 10mm, numero 22 esq. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010588014 Pé sach com dedos, para reabilitação/pé sach c/dedos,salto 18mm n.23 esquerdo PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010588016 Pé sach com dedos, para reabilitação/pé sach c/dedos salto 18mm n.25 esquerdo PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010588017 Pé sach com dedos, para reabilitação/ pé sach c/dedos salto 18mm n.26 esquerdo PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010588018 Pé sach com dedos, para reabilitação/pé sach c/dedos,salto 18mm n.27 esquerdo PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010588019 Pé sach com dedos, para reabilitação/pé sach c/dedos salto 18mm n.22 direito. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010588023 Pé sach com dedos, para reabilitação/pé sach c/dedos salto 18mm n.26 direito PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010588024 Pé sach com dedos, para reabilitação/pé sach c/dedos salto 18mm n.27 direito PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010588038 Pé sach com dedos, para reabilitação/pé sach c/dedos,salto 18mm n. 28 direito PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010588039 Pé sach com dedos, para reabilitação/pé sach c/dedos,salto 18mm n.28  esquerdo. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010596001 Pé sach com dedos anatômicos, para reabilitação/ Pé sach c/dedos anatômicos salto 10mm n° 22
esquerdo.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010596002 Pé sach com dedos anatômicos, para reabilitação/ Pé sach c/dedos anatômicos salto 10mm n° 23
esquerdo.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010596003 Pé sach com dedos anatômicos, para reabilitação/ Pé sach c/dedos anatômicos salto 10mm n° 24
esquerdo.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010596004 Pé sach com dedos anatômicos, para reabilitação/ Pé sach c/dedos anatômicos salto 10mm n° 25
esquerdo.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010596005 Pé sach com dedos anatômicos, para reabilitação/ Pé sach c/dedos anatômicos salto 10mm n° 26
esquerdo.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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010596006 Pé sach com dedos anatômicos, para reabilitação/ Pé sach c/dedos anatômicos salto 10mm n° 27

esquerdo.
PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

010596007 Pé sach com dedos anatômicos, para reabilitação/pé sach c/dedos anatômicos salto 10mm n.28
esquerdo

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010596008 Pé sach com dedos anatômicos, para reabilitação/ Pé sach c/dedos anatômicos salto 10mm n.22 direito PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010596009 Pé sach com dedos anatômicos, para reabilitação/ Pé sach c/dedos anatômicos salto 10mm n.23 direito PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010596010 Pé sach com dedos anatômicos, para reabilitação/ Pé sach c/dedos anatômicos salto 10mm n.24 direito PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010596011 Pé sach com dedos anatômicos, para reabilitação/ Pé sach c/dedos anatômicos salto 10mm n° 25 direito PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010596012 Pé sach com dedos anatômicos, para reabilitação/ Pé sach c/dedos anatômicos salto 10mm n° 26 direito PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010596013 Pé sach com dedos anatômicos, para reabilitação/ Pé sach c/ dedos anatômicos salto 10mm n° 27  direito PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010596014 Pé sach com dedos anatômicos, para reabilitação/pé sach c/dedos anatômicos salto 10mm n° 28 d ireito PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010596017 Pé sach com dedos anatômicos, para reabilitação/pé sach c/dedos anatômicos salto 20mm n.24 direito PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010596021 Pé sach com dedos anatômicos, para reabilitação/pé sach c/dedos anatômicos salto 20mm n.22
esquerdo

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010596026 Pé sach com dedos anatômicos, para reabilitação/ Pé sach c/dedos anatômicos salto 10mm n.21 direito PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010596027 Pé sach com dedos anatômicos, para reabilitação/ Pé sach c/dedos anatômicos salto 10mm n° 21
esquerdo.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010618003 Peça de ligação plástica, para reabilitação/Peça de ligação plástica, para pé articulado n.3 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010618005 Peça de ligação plástica, para reabilitação/ peça de ligação plástica, para pé articulado n.5 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010618010 Peça de ligação plástica, para reabilitação/peça de ligação plástica,p/ pé sach. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010626001 Catalizador p/confec. Próteses LITRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010626002 Catalisador para silicone para prótese LITRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010634001 Plástico de pva, para reabilitação/ Plástico de pva para laminação de prótese METRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010634002 Plástico de pva, para reabilitação/ Plástico de pva, em cone, 20cm, c/ 2unidades (interna e externa) p/
próteses.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010634003 Plástico de pva, para reabilitação/ Plástico de pva,  em cone, 30cm, c/ 2unidades (interna e externa) p/
próteses.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010650001 Plastozote comum, espessura 3mm (peça com 1 x 2 m) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010650003 Plastozote comum, para reabilitação/Plastozote comum,espessura 6mm, peça com 1 x 2 m. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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cirurgia (66)

010650004 Plastozote comum, para reabilitação/Plastozote comum,espessura 18mm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010693002 Resina isofitalica para laminação de prótese KG 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010693004 Resina acrílica flexível LATA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010693005 Resina acrílica rígida LATA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010693007 Resina para laminação para reabilitação/ Resina rígida p/laminação encaixe prótese em fibra carbono. KG 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010693008 Resina ortolastica para laminação de próteses PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010715001 Rolamento de aço para reabilitação/Rolamento de aço de 1,5cm, para pé articulado PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010740026 TÊNIS ORTOPÉDICO NORMAL C/ CONTRAFORTE INTERNO ALTO,  PRETO (21.052.03-4) PAR 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010740027 TÊNIS ORTOPÉDICO NORMAL C/ CONTRAFORTE INTERNO ALTO, Nº 23, PRETO (21.052.03-4) PAR 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010740028 TÊNIS ORTOPÉDICO NORMAL C/ CONTRAFORTE INTERNO ALTO, Nº 24, PRETO (21.052.03-4) PAR 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010740029 TÊNIS ORTOPÉDICO NORMAL C/ CONTRAFORTE INTERNO ALTO, Nº 25, PRETO (21.052.03-4) PAR 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010740030 TÊNIS ORTOPÉDICO NORMAL C/ CONTRAFORTE INTERNO ALTO, Nº 26, PRETO (21.052.03-4) PAR 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010740031 Tênis ortopédico normal, para reabilitação/ tênis ortop.normal c/contraforte interno alto n.27 preto PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010740032 TÊNIS ORTOPÉDICO NORMAL C/ CONTRAFORTE INTERNO ALTO, Nº 28, PRETO (21.052.03-4) PAR 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010740033 TÊNIS ORTOPÉDICO NORMAL C/ CONTRAFORTE INTERNO ALTO, Nº 29, PRETO (21.052.03-4) PAR 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010740034 TÊNIS ORTOPÉDICO NORMAL C/ CONTRAFORTE INTERNO ALTO, Nº 30, PRETO (21.052.03-4) PAR 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010740035 TÊNIS ORTOPÉDICO NORMAL C/ CONTRAFORTE INTERNO ALTO, Nº 31, PRETO (21.052.03-4) PAR 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

010740037 Tênis ortopédico normal, para reabilitação/ tênis ortop.normal c/contraforte interno alto n.33 preto PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010740038 Tênis ortopédico normal, para reabilitação/ tênis ortop.normal c/contraforte interno alto n.34 preto PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010740039 Tênis ortopédico normal, para reabilitação/ tênis ortop.normal c/contraforte interno alto n.35 preto PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010740042 Tênis ortopédico normal, para reabilitação/ tênis ortop.normal, c/contraforte interno alto n.33 preto
 

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010740043 Tênis ortopédico normal, para reabilitação/ tênis ortop.normal c/contraforte interno alto n.39 preto PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010740044 Tênis ortopédico normal, para reabilitação/ tênis ortop.normal c/contraforte interno alto n.40 preto PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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cirurgia (66)

010740045 Tênis ortopédico normal, para reabilitação/tênis ortop.normal c/contraforte interno alto n.41 preto PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010740047 Tênis ortopédico normal, para reabilitação/tênis ortop.normal c/contraforte interno alto n.43 preto PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010740048 Tênis ortopédico normal, para reabilitação/tênis ortop.normal c/contraforte interno alto n.44 preto PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010758001 Colar cervical com apoio mentoniano,tamanho grande. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010758002 Colar cervical com apoio mentoniano, tamanho médio. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010758003 Colar cervical com apoio mentoniano, tamanho pequeno. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010758007 Órtese HCO tipo philadelphia para imobilização da região cervical. 0701090014. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010782002 Agulha de punção 18gx2,5mm, composta de aço inoxidável, estéril, descartável, embalagem unitária, com
abertura asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente data de validade, número do lote,
registro no MS. prazo de validade de 75% do total da validade.0702040010

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010782003 Bainha para puncao transeptal (0702040037) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010790003 Stent traqueobronquico em y, confeccionado em silicone hidrolitico e reforcado em aco esperial,
anatomico, radiopaco, com diametro interno de 13mm, longitude traqueal de 110mm aproximadamente,
extremo bronquial direito com 20mm aproximadamente, esteril, descartavel, em embalagem que garanta
a integridade do produto e contendo informacoes de fabricacao, validade, lote de fabricante e numero de
registro no ministerio da saúde.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010790004 Stent de cromo-cobalto-platina para remodelação endovascular do vasos
intracraniano.Desingnauto-expansível ciliíndrico em malha fechada.diâmetros 2,5 e 5mm e comprimento
de 10 a 35mm. Possui marcas radiopacas distais e proximais.embalagem individual,estéril,que contenha
externamente dados de identificação e procedência, lote e validade,registro no Ministério da Saúde.prazo
de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

010812001 Fluoxetina 20 mg, acondicionado em blíster, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
010839002 Eletrodo endocárdico para desfibrilador automático, dupla mola ou mola única, fixação ativa ou passiva,

anel de esteroide contendo dexametasona, molas de choque planas incorporadas a estrutura do eletrodo,
isolação externa de silicone ou poliuretano, comprimento mínimo de 58cm. Estéril, descartável,
embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que
garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, data
de validade, numero do lote. Registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. Código SUS
0702040231.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010839003 Eletrodo  endocárdico para desfibrilador automático, dupla mola ou mola única, fixação ativa ou passiva,
anel de esteroide contendo dexametasona, molas de choque planas incorporadas a estrutura do eletrodo,
isolação externa de silicone ou poliuretano, comprimento mínimo de 58 cm, conexão tipo DF4. Estéril,
descartável, embalagem unitária com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em
recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação,
procedência, tipo data de validade, numero de lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade. Código SUS 0702040231.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

010847002 Pralidoxina, 200mg, solução injetável. FRASCO/A 61 Medicamentos ativo
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MPOLA

010847003 Sódio, nitrito 300mg, solução injetável, ampola 10ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
010847006 Carvão ativado, pó. KG 61 Medicamentos ativo
010847007 Azul de metileno 10mg/mL, solução injetável ampola 5mL AMPOLA 61 Medicamentos ativo
010847008 Edetato dissodico de cálcio (CaNa2EDTA) 200mg/ml, solução injetável, ampola 5 ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
010847009 ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO (AMP. 10ml) AMPOLA 61 Medicamentos ativo
010847010 Dantroleno sódico - IV 20mg, pó liófilo frasco-ampola FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

010847011 DIMERCAPROL 100 mg/ml, sol. injetável, 1 ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
010847012 HIDROXICOBALAMINA 15mg/2ml (FR/AMP) FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

010847013 Hipossulfitode de sódio 25%, ampola 10 ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
010847015 MANIPULADO: DMSO 50%, gel, tubo 30 g. TUBO 61 Medicamentos ativo
010847016 Folínico, ácido 1 mg/ml frasco 30 ml.

Usar código: 000353012

FRASCO 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

010847017 Digoxina imune fab (fragmento fab-antigoxina) 38 ou 40mg /ampola inj.fr./amp. FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

010847018 Atropina, Sulfato - 0,5mg/ml-inj.ampola -1ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
010847019 Ciproeptadina 4mg + Cobamamida 1mg COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

010847020 Hidroxicobalamina 2,5g inj.frasco - ampola. FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

010847021 Solução osmótica balanceada de polietilenoglicol(NaCl=0,59g;KCl=0,35g;NaSO4=2,29g; BicNa=0,67g e
polietilenoglicol=23,6g). O frasco contém 27,5g. Obs: A reconstituição padrão no momento do uso é 27,5g
em 450ml de água filtrada.

PECA 61 Medicamentos ativo

010847022 Ácido Folínico 50 mg, injeção, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

010847023 Carvão ativado 50 g, pó, grama GRAMA 61 Medicamentos ativo
010855001 Espiral plástica 50mm, para encadernação, medindo aproximadamente 33cm de comprimento, na cor

preta.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

010855002 Espiral de plástico para encadernação 14 mm, medindo aproximadamente 33 cm de comprimido,  na cor
preta.

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

010855003 Espiral plástica 17mm, para encadernação, medindo aproximadamente 33cm de comprimento, na cor
preta.

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

010855004 Espiral plástica para encadernação 20 mm, cor preta

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo
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010855005 Espiral de plástico para encadernação 25 mm, medindo aproximadamente 33 cm de comprimento, na cor

preta
PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

010855006 Espiral plástica 29mm, para encadernação, medindo aproximadamente 33cm de comprimento, na cor
preta

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

010855009 Espiral plástica 9mm, para encadernação, medindo aproximadamente 33cm de comprimento, na cor
preta.

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

010855011 Espiral de plástico para encadernação 12 mm,cor preta

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 66 Prestação de Serviços de: ativo

010855012 Espiral plástica 23mm, para encadernação, medindo aproximadamente 33cm de comprimento, na cor
preta.

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

010855015 Espiral de plástico para encadernação medindo 33mm PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

010871001 FOTORECEPTOR PARA IMPRESSORA XEROX. MODELO: 4512. REFERÊNCIA: 101R0090. NOVOS E
ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

010871003 Fotorreceptor (cilindro) xerox mod. 3100. CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

010871007 FOTORECEPTOR PARA IMPRESSORA OKIPAGE 10/12 SERIES. NOVOS E ORIGINAIS PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

010871009 FOTORRECEPTOR (CILINDRO) OKIPAGE 6W, 8W, 8Z SERIES. NOVOS E ORIGINAIS. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

010871024 FOTORRECEPTOR (CILINDRO) MODELO 120N COMPATIVEL COM LEXMARK, REF.12026XW.
NOVOS E ORIGINAIS.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

010880001 Tinta Nankin cor preta, frasco 20 ml FRASCO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

010880002 Tinta Nankin cor azul, frasco 20 ml FRASCO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

010880004 Tinta Nankin cor verde, frasco 20 ml FRASCO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

010928002 PASTA TIPO BOLSA DE NYLON NA COR PRETA,MED.40X30 CM,P/CURSOS PERSONALIZADA PECA 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

010928004 Pasta tipo bolsa com ziper e alça mão, em bagum, med.38 x 26 cm personalizada em uma cor PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

010928005 Pasta em nylon na cor preta, fechada com ziper, bolso frontal com ziper, visor em cristal, personalizada
em uma cor, alça dupla de mão, alça tiracolo.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

010928006 PASTA/ SACOLA, NYLON 600, COM 02 ALÇAS DE MÃO, 27 X 35 X 10 CM, FECHADA POR BOTÃO
MAGNÉTICO, PERSONALIZADA EM 01 COR

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

010928008 Pasta em nylon 600, com 2 alças de mão e tira-colo com regulador, de plástico,  8x38x27cms, com visor
em cristal 020 transparente 10x37 cms, fechada por ziper, com uma bolsa 21x38cms, fechada por ziper,

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo
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personalizada a uma cor.

010944016           TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MODELO LEXMARK E230,
          E232,E234,E240,E330,E332,E340 E E342.REFERENCIA 24018SL.
          NOVOS E ORIGINAIS.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo (bloqueado)

010944048 Toner para impressora copiadora scanner multifuncional xerox 3100 mfp ref. 106r01379 PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

010944057 Toner para impressora multifuncional marca Workcenter 3220/3210 PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

010944061 Toner para impressora hp laserjet p1005 PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

010944073 Toner para impressora multifuncional HP 100 color m175 CE 310 preto PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

010944074 Toner para impressora multifuncional HP 100 color m175 CE 311 color PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

010944075 Toner para impressora multifuncional HP 100 color m175 CE 312 color PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

010944076 Toner para impressora multifuncional HP 100 color m175 CE 313 color PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

010944085 Toner para impressora HP Laser Jet p 2015 dn. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

010952001 Fita adesiva  plástica para empacotamento, cor branca.

Sem requisição desde 11/2008.

ROLO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

010952002 FITA ADESIVA PLÁSTICA PARA EMPACOTAMENTO, COR PARDA

Sem requisição desde 03/2006.

ROLO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

010952006 FITA ADESIVA PLÁSTICA  MEDINDO 50 X 50 PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

010952009 Fita adesiva plástica transparente medindo 50x50.

Sem requisição desde 09/2005.

ROLO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

010952011 Fita de plástico com lixa antiderrapante para escadas e piso s (unidade metro - material de consumo) METRO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

010979001 Suporte duplo para bobina de papel grau cirúrgico com estrutura em aço, sustentação das bobinas
através de roletes para melhor deslizamento das mesmas e sistema de corte.

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

010995001 Perfurador industrial - capacidade 100 folhas PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

011029001 Manequim/modelo obstétrico de partos PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

011029002 MANEQUIM RESSUCITAÇÃO CARDIOPUMONAR PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

011029004 Manequim para treinamento tamanho adulto. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

011029005 MANEQUIM PARA TREINAMENTO TAMANHO INFANTIL PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

011029011 Manequim/modelo de ressucitação e entubação PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 491 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
de Treinamento (10)

011029020 Kit flor do sul nº1
Boneca modelo grávida com cerca de 70cm em malha de algodão, com cordão umbilical; bebe modelo
em tamanho natural em malha de algodão com orifício bucal e cordão umbilical. Tamanho médio, 2,5kg;
útero modelo cerca de 50cm em algodão com feto, simulando parto e com cordão umbilical.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

011029021 Barriga com bebe, simulador de gravidez e parto normal com cerca de 5kg, bebe com cerca de 46cm e
2kg com placenta e cordão.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

011029022 Mama didática, modelo confeccionado em algodão tamanho natural com desenho estampado mostrando
dutos mamários.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

011118002 Espremedor de frutas industrial capacidade para 1 litro PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
011177005 Tampo med. 60X170X3,6 revestido em aço inox. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
011177006 Tampos de inox, executados sob medida PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
011215001 Carro auxiliar de transporte com prateleiras PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
011215002 Carro fechado em aco inoxidavel padrao aisi 304 - liga 18.8 para transporte de bandejas termicas e

lisas,com 2 portas com dobradicas reforcadas,4 rodizios pneumaticos de 6", sendo 2 fixos e 2
giratorios,prtecao ant-choque em volta de todo carrinho, com 20 cantoneiras de encaixe compativeis com
bandejas marca alban, com puxador em tubo de aco inoxidável capacidade 20 bandejas.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

011215003 Carro auxiliar com 2 planos em aço inox 304 liga 18.8 com 1,25mm de espessura medindo
aproximadamente 1,00m x 0,60m com 4 rodízios de 5,sendo 2 fixos e dois giratórios com freios.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

011215005  Carro auxiliar em aço inox com 3 planos. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

011240001 Cortador de batatas manual. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
011282001 Jarra em aço inox capacidade 4 litros PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
011282003 Jarra de aço inoxidável, com tampa presa, alça em aço inoxidável, capacidade 2 litros. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
011282004 Jarra em aço inox (restrito) tipo cafet. p/ micro processador PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
011290004 Marmita em aço inox dealumínio, capacidade 1,5 L PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
011355001 Garrafa de vidro transparente com tampa, capacidade 1,5 litros PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
011363001 Faqueiro em aço inox para refeição. JOGO 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
011444003 Leitora otica  para codigo de barra. PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

011444005 Leitor de codigo de barra, leitor otico c/conexao para teclado (compatível com a marca metrologil) PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

011517004 Teclado para microcomputador modelo USB, padrão ABNT2 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

011657004 Traçados fase reanimação pós-exercicio. BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

011681001 Creme de barbear, tubo com 65 gramas apresentar a notificação do produto na ANVISA e número de
autorização de funcionamento (AFE) da empresa no MS.

TUBO 25 Higiene Pessoal ativo

011690002 Cobertor termocelular, de berço, antialérgico, anti-mofo, arejado, 100% poliéster, com fibra
antimicrobiana, tamanho 0,90 x 1,10m. Cor: Tons pastel. A amostra tem que ser peça pronta e com as
medidas que consta no edital.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011690007 Cobertor solteiro confeccionado em tecido composto de 100% poliéster, antialérgico e anti-mofo,
anti-traça, que não retenha umidade, pré - encolhido, resistente a lavagem industrial e hospitalar,
tamanho mínimo de 1,50m de largura x 2,00m de comprimento, com etiqueta de composição do tecido.
Cor: Tons pastel. Amostra tem que ser peça pronta e com as medidas que consta no edital. A amostra
será entregue somente pela vencedora.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
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011690008 Cobertor de berço confeccionado em tecido composto de 100% poliéster, antialérgico e anti-mofo,

anti-traça, que não retenha umidade, pré - encolhido, resistente a lavagem industrial e hospitalar,
tamanho mínimo de 0,90m de largura x 1,10m de comprimento, com etiqueta de composição do tecido.
Cor: Tons pastel. Amostra tem que ser peça pronta e com as medidas que consta no edital. A amostra
será entregue somente pela vencedora.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011690009 Cobertor termocelular, solteiro, antialérgico, anti-mofo, arejado, 100% poliéster, com fibra antimicrobiana,
tamanho 1,50 x 2,20m. Cor: Tons pastel. A amostra tem que ser peça pronta e com as medidas que
consta no edital.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011690014 Manta térmica (cobertor) aluminizado, medindo 2,10x1,40 uma unidade, é utilizado no veículo de socorro,
serve para resgate de paciente, onde haja necessidade de manter o calor do corpo do mesmo, evitando
assim  choque térmico.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011690015 Cobertor termocelular, infantil, antialérgico, anti-mofo, arejado, 100% poliéster, com fibra antimicrobiana,
tamanho 1,10 x 1,50m. Cor: Tons pastel. A amostra tem que ser peça pronta e com as medidas que
consta no edital.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011690018 Cobertor infantil confeccionado em tecido composto de 100% poliéster, antialérgico e anti-mofo,
anti-traça, que não retenha umidade, pré - encolhido, resistente a lavagem industrial e hospitalar,
tamanho mínimo de 1,10m de largura x 1,50m de comprimento, com etiqueta de composição do tecido.
Cor: Tons pastel. Amostra tem que ser peça pronta e com as medidas que consta no edital. A amostra
será entregue somente pela vencedora.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011703001 Óleo para higiene infantil, frasco com aproximadamente 100 ml.Apresentar a notificação do produto na
ANVISA e número de autorização de funcionamento (AFE) da empresa no MS.

FRASCO 25 Higiene Pessoal ativo

011703002 Solucao aquosa anti-septica composta por polihexanida, glicereth tri-acetato (pelemol), agua purificada,
coco amido propil betaina, em frascos com bico dosador, valvula corta-fluxo de seguranca de 100ml.

Sem requisição desde 10/2009.

PECA 25 Higiene Pessoal ativo

011711001 SABONETE EM BARRA (MINI), 20 GRAMAS PECA 25 Higiene Pessoal ativo
011711003 Sabonete com aproximadamente 90 g uso infantil, hipoalergênico. Apresentar a notificação do produto na

ANVISA e número de autorização de funcionamento (AFE) da empresa no MS.
PECA 25 Higiene Pessoal ativo

011711004 Sabonete de glicerina líquido, alta viscosidade, embalagem com no máximo 5 litros, acondicionados em
caixas de papelão resistente: Apresentar notificação do produto na ANVISA.

LITRO 25 Higiene Pessoal ativo

011711005 Sabonete líquido aromatizado, fragrância suave, alta viscosidade,hipoalergênico frasco com 5 litros,
acondicionados em caixa de papelão resistente. Apresentar notificação do produto na ANVISA  número
de autorização de funcionamento (AFE) da empresa no MS e laudo de irritabilidade dérmica de laboratório
credenciado pela ANVISA que comprove ser hipoalergênico.

Lista Básica de Materiais/SEA

GALAO 25 Higiene Pessoal ativo (bloqueado)

011711006 sabonete liquido aromatizado, frasco com 1 litro FRASCO 25 Higiene Pessoal ativo
011711009 Sabonete em barra 90 g, fragrância suave, embalagem individual não transparente (papel encerado).

Apresentar a notificação do produto na ANVISA e número de autorização de funcionamento (AFE) da
empresa no MS.

Usar 011711001. Códogo 011711002 Exclusivo HST e IPQ.

PECA 25 Higiene Pessoal ativo (bloqueado)

011711011 Sabonete liquido, para uso em recém-nascidos, hipoalergenico neutro, frasco de material não reciclado,
com bico dosador, 200 ml, acondicionados em caixa de papelão resistente. Apresentar: laudos
microbiológico e de irritabilidade dérmica fornecida por laboratório credenciado pelo MS. Apresentar
registro do produto na ANVISA e autorização de funcionamento (afe) junto ao MS.

FRASCO 25 Higiene Pessoal ativo
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011711013 Sabonete líquido (refil) com 800ml, fragrância erva-doce, com dispensador adaptável as saboneteiras

para fixar na parede fabricadas em plástico abs.
PECA 25 Higiene Pessoal ativo

011711015 Sabonete líquido/espuma cremoso para lavagem das mãos, ph neutro(6,5 a 7,5), inodoro, sem corante,
isento de material em suspensão que não deixe resíduos aderentes nas mãos, não causar irritabilidade
dérmica, enriquecido com emolientes hidratantes. Embalagem em refil de 800 a 1000ml bag in box,
dispensador que libere de 1 a 3ml por acionamento. Embalagem que contenha dados de
identificação,procedencia, lote e validade.Apresentar notificação na ANVISA e AFE do fabricante.

**Utilizar: 11711004

FRASCO 25 Higiene Pessoal ativo (bloqueado)

011711017 Sabonete líquido para anti-sepsia de mãos  em cozinhas industriais, hipoalergênico, à base de triclosan,
isento de perfume, em embalagens de 2 a 5 litros, para uso em sabonete saboneteira plástica dosadora
com reservatório. Acondicionados em caixa de papelão resistente. Apresentar o registro do produto na
ANVISA e o número da autorização de funcionamento da empresa (afe) junto ao MS.

LITRO 25 Higiene Pessoal ativo (bloqueado)

011720001 Talco sem cheiro. FRASCO 25 Higiene Pessoal ativo
011720002 Talco infantil embalagem com no mínimo 160gr FRASCO 25 Higiene Pessoal ativo
011738005 Colcha de piquet, adulto, em tecido 100% algodao, pre-encolhido, resistente a lavagem industrial e

hospitalar, na cor branca, medindo no minimo 1,80m de largura e 2,50m de comprimento. A amostra tem
que ser peca pronta e com as medidas que constam no edital. Apresentar etiqueta conforme exigências
do Inmetro.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011738007 Colcha de piquet, pediátrico, em tecido 100% algodão, pré - encolhido, resistente a lavagem industrial e
hospitalar, na cor branca, medindo no mínimo 0,90m por 1,40m de comprimento apresentar etiqueta
conforme exigências do inmetro. A amostra tem que ser peca pronta. E será entregue somente pela
vencedora.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011762003 Colchão de espuma tipo colchonete revestido em courvim 0,70 x 1,23 x 0,05. Deverá possuir densidade
28 e logotipo do SAMU 192 estampado com diâmetro de 15 cm.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011762004 Colchão de espuma dens.28 tam.0,88cmx1,88cmx0,15cm PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
011762007 Colchão em espuma para cama pediátrica, revestida externamente de courvin na cor azul Royal, nas

medidas: comprimento 1,20 x 0,65 x 0,10 de espessura com abertura em zíper plástico, ilhoses nas
laterais para respiro, sem acabamento em viés nas bordas, etiqueta do fabricante e de acordo com as
normas do INMETRO. A etiqueta deverá ser afixada no colchão pelo lado de dentro. As peças deverão
ser acondicionadas individualmente em embalagens plásticas lacradas. A amostra tem que ser peca
pronta e com as medidas que constam no edital.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011762008 Colchão de espuma, tipo colchenete revestido em Courvim, espessura 5 cm x 1,85 comp. x 0,50 largura
e densidade 33.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011762009 Colchão em espuma solteiro, tipo hospitalar, densidade 28 revestido externamente de courvin na cor azul
Royal, nas medidas: comprimento 1,85x0, 90 m de largura e 10 cm de espessura, com abertura em zíper
plástico, ilhoses nas laterais para respiro, sem acabamento em viés nas bordas, etiqueta do fabricante e
de acordo com as normas do INMETRO as pecas deverão ser acondicionadas individualmente em
embalagens plásticas, lacradas. A etiqueta devera ser fixada no colchão pelo lado de dentro amostra tem
que ser peça pronta e com as medidas que consta no edital.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011762010 Colchão em espuma solteiro, tipo hospitalar, densidade 28 revestido externamente de courvin na cor azul
Royal, nas medidas: comprimento 1,90x0, 50 m de largura e 05 cm de espessura, ilhoses nas laterais
para respiro, sem acabamento em viés nas bordas, etiqueta do fabricante e de acordo com as normas do
INMETRO as pecas deverão ser acondicionadas individualmente em embalagens plásticas, lacradas. A
amostra tem que ser peca pronta e com as medidas descritas no edital. A amostra será entregue
somente pela vencedora.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
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011762011 Colchão em espuma solteiro, tipo hospitalar, densidade 28, revestido externamente de courvim na cor

azul Royal, nas medidas: comprimento 1,90 x 0,80 metros de largura e 15 cm de espessura, com abertura
em zíper plástico, ilhoses nas laterais para respiro, sem acabamento em viés nas bordas, etiqueta do
fabricante e de acordo com as normas do INMETRO as peças deverão ser acondicionadas
individualmente em embalagens plásticas, lacradas. A etiqueta deverá ser fixada no colchão pelo lado de
dentro a amostra tem que ser peça pronta e com as medidas que consta no edital.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011762012 Colchão de espuma piramidal (hospitalar), solteiro, medindo no mínimo 1,90m de comprimento x 0,90m
de largura, com formato tipo "caixa de ovos", de espessura aproximada de 5 cm de altura na parte mais
alta e 2,8cm na parte mais baixa,densidade 23.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011762013 Colchão em espuma solteiro, tipo hospitalar, densidade 28, revestido externamente de courvin na cor azul
Royal, nas medidas: comprimento 1,90 x 0,88m de largura e 15 cm de espessura, com abertura em zíper
plástico, ilhoses nas laterais para respiro, sem acabamento em viés nas bordas, etiqueta do fabricante e
de acordo com as normas do Inmetro. As peças deverão ser acondicionadas individualmente em
embalagens plásticas, lacradas. A etiqueta deverá ser fixada no colchão pelo lado de dentro amostra tem
que ser peça pronta e com as medidas que consta no edital.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011762016 Colchão solteiro, densidade 33, tamanho-0,88m x 1,88m x 0,14 metros. PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
011762020 Colchão de espuma solteiro, tipo hospitalar, Dens. 28, med. 1,90 x 0,80 x 0,15 PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
011762021 Colchão de solteiro densidade 33 medindo 78x1,88x13.

Colchão deverá ser revestido de tecido permeável e bordado nas laterais.
PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011762025 Colchao em espuma para berco, tipo hospitalar, densidade 26, revestido externamente de courvin na cor
azul royal, nas medidas: comprimento 0,60 x 0,31m de largura e 2 cm de espessura, ilhoses nas laterais
para respiro, sem acabamento em vies nas bordas . As pecas deverao ser acondicionadas
individualmente em embalagens plasticas, lacradas.
A amostra tem que ser peça pronta e com as medidas que consta no edital

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011762028 Colchão em espuma solteiro, tipo hospitalar, densidade 45, revestido externamente de courvim na cor
azul royal nas medidas: comprimento 1,90x1,00m de largura e 20 cm de espessura, com abertura em
zíper plástico, ilhoses nas laterais para respira, sem acabamento em viés nas bordas, etiqueta do
fabricante e de acordo com as normas da ABNT.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011762035 Colchão de espuma para solteiro PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
011762038 Colchão de espuma piramidal (hospitalar), solteiro, medindo no mínimo 1,90m de comprimento x 0,90m

de largura, com formato tipo "caixa de ovos", de espessura aproximada de 5 cm de altura na parte mais
alta e 2,8cm na parte mais baixa,densidade 33.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011789001 Edredom medindo 1,50x2,20 (solteiro). PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
011797001 Fronha em tecido cretone cabo simples com urdume e trama  totalizando no mínimo 118 fios por

polegada quadrada, 100% algodão, metragens 0,60 x 0,80 m, peso de no mínimo 175 gramas, na cor
branca, personalizadas na cor cinza o logotipo da ses; tanto tecido quanto pigmento, resistentes a
lavagem hospitalar e industrial.
Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011797002 Fronha em tecido cretone cabo simples com urdume e trama totalizando no mínimo 180 fios por polegada
quadrada, 50% algodão e 50% poliéster, metragens 0,60 x 0,80 m, peso de no mínimo 120 gramas, na
cor branca, personalizadas na cor cinza o logotipo da SES; tanto tecido quanto pigmento, resistentes à
lavagem hospitalar e industrial.
Apresentar etiqueta conforme exigências do INMETRO.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
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011800002 Lençol em tecido cretone cabo simples com urdume e trama totalizando no mínimo 180 fios por polegada

quadrada, 50% algodão e 50% poliéster, metragens 1.80mx2.80m,com gramatura de no mínimo 120g/m2,
na cor branca,personalizados com o logotipo da SES na cor cinza,tanto tecido quanto
pigmento,resistentes a lavagem hospitalar e industrial. Apresentar etiqueta conforme exigências do
INMETRO.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011800003 Lençol de tecido cretone, cor braca, medindo 2,60 x 1,60 mt. PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
011800005 LENÇOL SOLTEIRO, EM ALGODÃO, MEDINDO 1,4M X 2,50M. SEM ESTAMPA, COR BRANCA. SEM

ELÁSTICO
PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011800012 Lençol anti escaras copo espuma em pvc transparente, com 1,88m de comprimento por 0,88m de largura
e 0,25m de altura..

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011819001 Pano de copa, em tecido 100% algodão, branco alvejado, medin do 0,70 x 0,50 m, com bainha, com peso
mínimo de 70 gr; acondicionados em pacote com 50 unidades.(apresentar amostra).

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011819002 Pano de copa em tecido de algodão com bainha nas bordas, medindo 80cm x 50cm, embalagem com 06
unidades.

PACOTE 99 Artigos de uso doméstico ativo

011819003 Pano de prato em tecido felpudo, 100% de algodão, resistente a lavagem industrial e hospitalar,
pré-encolhido, com bainha dobrada, cor branca, medindo 0,45 x 0,70m e peso de no mínimo 160 gramas.
Apresentar etiqueta conforme exigências do INMETRO.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011819004 TECIDO DE SACA EM METRO PARA PANO DE LOUÇA, 100% ALGODÃO, LAVADO E ALVEJADO,
COM PESO DE NO MÍNIMO 150G. O CORTE DE 1,00 X 0,70CM.

PECA 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

011819006 Pano de copa em tecido para prato, tamanho 44 x 68 cm. PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
011827001 Secador para cabelo tipo profissional PECA 25 Higiene Pessoal ativo
011835001 Aparelho de barbear em aço inox. Reusável PECA 25 Higiene Pessoal ativo
011851001 Pente com cabo grosso de aproximadamente 10 cm, em material plástico, não maleável, pontas

arredondadas.
PECA 25 Higiene Pessoal ativo

011851002 Pente fino para pediculose, em material plástico, sem rebarbas. PECA 25 Higiene Pessoal ativo
011851003 Pente de bolso inquebrável, de resina plástica, tamanho de 10 a 12cm de largura, para fins de higiene do

couro cabeludo de recém nascido.
PECA 25 Higiene Pessoal ativo

011886003 Escova dental, tamanho adulto, cerdas médias, em embalagem individual, acondicionada em embalagem
resistente individualizada.

PECA 25 Higiene Pessoal ativo

011886004 ESCOVA PARA HIGIENE PESSOAL MODELO ROBSON- EM PINCEL   PECA 25 Higiene Pessoal ativo
011886018 Escova plástica para anti-sepsia cirúrgica de mãos, seca, com dupla face, sendo uma das cerdas macias

para a pele e outra de alta resistência para unhas.
***UTILIZAR 9660014***

PECA 25 Higiene Pessoal ativo (bloqueado)

011894006 Travesseiro infantil com 30 cm de largura por 40 cm de comprimento, feito com recheio de espuma em
flocos, coberto por lâminas de sepuma de aproximadamente 5mm, revestido por courvin fino na cor
branca, com orifício de respiro em uma das laterais.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011894007 TRAVESSEIRO DE ESPUMA REVESTIDO EM TECIDO IMPERMEÁVEL, MED. 0,40 X 0,60 X 0,12M PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
011894008 Travesseiro de espuma inteira medindo 0,45X 0,55, com 10 cm de altura, densidade 20, revestido em

courvin fino na cor azul claro, com orifício para respiro em uma das laterais, resistente a lavagem
hospitalar e industrial.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011894010 Travesseiro com 45cm de largura, por 65cm de comprimento e no máximo 10cm de altura, feito com
recheio de espuma em flocos, coberto por lamina de espuma de aproximadamente 5mm, revestido por
courvin fino na cor branca, com orifício  de respiro em uma das laterais.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011908001 Lixeira de plástico, tampa verde, med 0,70x0,40x0,40 m. PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
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011908002 Lixeira de plástico com tampa, capacidade para aproximadamente 35 litros PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
011908003 Lixeira de plástico em polipropileno, tampa com pedal, capacidade para 15 litros, cor branca. PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
011908005 Lixeira de plástico com tampa, capacidade para 100 litros PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
011908006 Lixeira de plastico telada PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
011908007 Lixeira de plástico branco com tampa basculante, capacidade 12 litros PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
011908010 Lixeira de plástico com tampa, capacidade de 50 litros. PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
011908013 Lixeira de plástico com tampa,capacidade 25 litros. PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
011908014 Lixeira de plástico com tampa,capacidade 120 litros PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
011908016 Lixeira em plástico com tampa e alça, cor azul, capacidade 18 litros. PECA 25 Higiene Pessoal ativo
011908017 LIXEIRA DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE DE 240 LITROS PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
011908019 Lixeira de plástico com tampa e alça, cap. 15 litros PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
011908020 Recipiente para lixo em polietileno com fibra de vidro, com pedal de plástico reforçado, na cor branca,

capacidade para 100 litros
PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011908021 Contentor p/ resíduos comuns na cor cinza de 50 litros, liso interna e externamente, fácil de higiênização,
com tampa provida de sistema de acionamento com pedal em metal cromado (evitando contato manual)
cantos arredondados, aderência ao piso e com simbologia e identificação para resíduos infectantes
conforme a nbr 7500 da abnt e baseados na resolução conama nº 275 de 25/04/01

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011908022 Lixeira de plastico em polipropileno c/fibra de vidro,tampa com pedal, capacidade para 20 litros. PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
011908023 Balde porta detritos com pedal na cor preta

- balde em formato cilíndrico, com borda protegida para evitar risco de cortes para os funcionários e
volume aproximado de 50 L.
- tampa que encaixa no balde, proporcionando fechamento razoável apenas com seu próprio peso
- balde e tampa construídos em chapa de aço galvanizado com tratamento antiferrugem e pintura
eletrostática, automotiva ou epoxi. Serão aceitos detalhes e acabamentos em plástico ou borracha
- dispositivo acoplado ao conjunto balde e tampa para abertura da tampa com acionamento por pedal.
Quando o operador aplica pressão sobre o pedal a tampa e aberta, quando e retirada a pressão a tampa
fecha automaticamente. Todas as partes integrantes deste dispositivo devem ser construídas em aço.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011908025 LIXEIRA DE PLÁSTICO, DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 14 LITROS PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
011908026 Coletor plástico para lixo sem tampa, sem pedal, capacidade 11 litros PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
011908028 Lixeiro em plástico com tampa e alça cor amarela para lixo reciclável (papel) cap. 60 litros

aproximadamente
PECA 25 Higiene Pessoal ativo

011908029 Lixeira para acondicionamento de resíduo reciclável - papel; cor azul-escuro capacidade 60 litros;
fabricada em polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura,
tombamento e vazamento; tampa com sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo
em aço); cantos arredondados.
            

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011908030 Lixeira para acondicionamento de resíduo reciclável - vidro; cor verde capacidade 60 litros; fabricada em
polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento e
vazamento; tampa com sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo em aço);
cantos arredondados.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011908031 Lixeira para acondicionamento de resíduo reciclável - plástico; cor vermelha; capacidade 60 litros;
fabricada em polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura,
tombamento e vazamento; tampa com sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo
em aço); cantos arredondados.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011908032 LIXEIRA DE PLASTICO RIGIDO, COM TAMPA E PEDAL, COM BALDE PLÁSTICO INTERNO,
CAPACIDADE 09 LITROS

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
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011908034 Lixeira de plástico em polipropileno, com pedal, 60 litros, cor branca. PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
011908035 Genérico 11908 - unidade peça - material permanente lixeira de plástico em polipropileno com fibra de

vidro com pedal, cor vermelha, para lixo reciclável (papel) 20 litros
PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011908036 Lixeira de plástico com tampa basculante, capacidade 20 litros aproximadamente PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
011908039 Cesto plástico rígido, acabamento liso com tampa vai-vem redonda tipo capacete, altura de 62 cm (com a

tampa), diâmetro interno de 37 cm, com alças, na cor azul claro forte, com o símbolo de reciclável e
logomarca da instituição estampados em material resistente à limpeza freqüente.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011908041 Lixeira de plástico rígido, acabamento liso com tampa basculante quadrada e alça, com capacidade para
100 litros, na cor azul forte

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

011908042 Cesto plástico rígido, acabamento liso com tampa basculante quadrada, com capacidade para 100 litros
na cor vermelho, com símbolo de reciclável (papel) e logomarca da Instituição estampados em material
resistente à limpeza freqüente

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

011908045 Lixeira de cor azul de 150 litros. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
011908047 LIXEIRA DE PLÁSTICO COM TAMPA,CAPACIDADE 11 LITROS, COM PEDAL PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
011908048 Lixeira  de plástico em polipropileno com fibra de vidro,  tampa com pedal,  capacidade para 30 litros, cor

branca.
PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011908049 Lixeira para acondicionamento de resíduo comum ; capacidade 80 litros; cor cinza; fabricada em
polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento e
vazamento; tampa com sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo em aço);
cantos arredondados.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011908059 Lixeira de plástico em polipropileno com fibra de vidro tampa com pedal, capacidade para 35 litros, cor
branca

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011908060 Lixeira em plástico em polipropileno com fibra de vidro, tampa com pedal, capacidade para 100 litros,  cor
vermelha

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011908061 Lixeira de plástico em polipropileno com fibra, tampa com pedal, capacidade para 100 litros, cor azul,  PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
011908062 Lixeira de plástico em polipropileno, tampa com pedal, capacidade para  60 litros, cor azul. PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
011908063 Lixeira de plástico em polipropileno com fibra de vidro, tampa com pedal, capacidade para 80 litros, cor

azul
PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011908064 Lixeira para acondicionamento de resíduo infectante; capacidade 80 litros; cor branca; fabricada em
polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento e
vazamento; tampa com sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo em aço);
cantos arredondados.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011908066 Lixeira de plástico para copos de 50/180/200ml PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
011908069 Lixeira de plástico com tampa e pedal, com capacidade de 20 litros. PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
011908076 Lixeira de plástico, 60 litros, coleta seletiva - kit com 4 lixeiras suspensas para fixação em suporte de

ferro. Obs. material de consumo. Unidade: kit
KIT 99 Artigos de uso doméstico ativo

011908078 Lixeira cilindrica em polietileno rotomoldado com pedal em ferro galvanizado e capacidade de 12 litros.
Dimensoes: 30,5cm de diametro x 20,7cm de altura.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011908079 Lixeira cilindrica em polietileno rotomoldado com pedal em ferro galvanizado e capacidade de 20 litros.
Dimensoes: 31,5cm de diametro x 36,0cm de altura.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011908080 Lixeira cilíndrica em polietileno rotomoldado com pedal em ferro galvanizado e capacidade de 50 litros.
Dimensões: 42,2cm de diâmetro x 51,0cm de altura.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011908084 Lixeira coleta seletiva 5 cores tampa vai e vem em plástico com pé em metal mod lpk5. PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
011908107 Lixeira para acondicionamento de resíduo químico; cor laranja; capacidade 80 litros; fabricada em

polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento e
vazamento; tampa com sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo em aço);

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
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cantos arredondados.

011908108 Lixeira para acondicionamento de resíduo reciclável; capacidade 80 litros; cor azul-escuro; fabricada em
polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento e
vazamento; tampa com sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo em aço);
cantos arredondados.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011908109 Lixeira para acondicionamento de resíduo comum; capacidade 50 litros; cor cinza; fabricada em
polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento e
vazamento; tampa com sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo em aço);
cantos arredondados.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011908110 Lixeira para acondicionamento de resíduo infectante; capacidade 50 litros; cor branca; fabricada em
polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento e
vazamento; tampa com sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo em aço);
cantos arredondados.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011908111 Lixeira para acondicionamento de resíduo químico; capacidade 50 litros; cor laranja; fabricada em
polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento e
vazamento; tampa com sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo em aço);
cantos arredondados.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011908112 Lixeira para acondicionamento de resíduo reciclável (papel); capacidade 50 litros; cor azul-escuro;
fabricada em polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura,
tombamento e vazamento; tampa com sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo
em aço); cantos arredondados.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011908113 Lixeira para acondicionamento de resíduo comum ; capacidade 35 litros; cor cinza; fabricada em
polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento e
vazamento; tampa com sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo em aço);
cantos arredondados.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011908114 Lixeira para acondicionamento de resíduo infectante; capacidade 35 litros; cor branca em polipropileno de
alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento e vazamento; tampa com
sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo em aço); cantos arredondados.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011908115 Lixeira para acondicionamento de resíduo químico; capacidade 35 litros; cor laranja; fabricada em
polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento e
vazamento; tampa com sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo em aço);
cantos arredondados.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011908116 Lixeira para acondicionamento de resíduo reciclável (papel); capacidade 35 litros; cor azul-escuro;
fabricada em polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura,
tombamento e vazamento; tampa com sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo
em aço); cantos arredondados.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011908117 Lixeira para acondicionamento de resíduo comum; capacidade 20 litros; cor cinza; fabricada em
polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento e
vazamento; tampa com sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo em aço);
cantos arredondados.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011908118 Lixeira para acondicionamento de resíduo infectante; capacidade 20 litros; cor branca em polipropileno de
alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento e vazamento; tampa com
sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo em aço); cantos arredondados.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011908119 Lixeira para acondicionamento de resíduo químico ; capacidade 20 litros; cor laranja; fabricada em
polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento e
vazamento; tampa com sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo em aço);

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
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cantos arredondados.

011908120 Lixeira para acondicionamento de resíduo reciclável; capacidade 50 a 60 litros; kit com 04 lixeiras;
fabricada em polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura,
tombamento e vazamento;  suspensas para fixação em suporte de ferro; para coleta seletiva.

KIT 99 Artigos de uso doméstico ativo

011908121 Lixeira para acondicionamento de resíduo reciclável - metal; cor amarela; capacidade 60 litros; fabricada
em polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento e
vazamento; tampa com sistema de abertura por pedal (pedal em plástico com mecanismo em aço);
cantos arredondados.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011908122 Lixeira para acondicionamento de resíduo infectante; capacidade 50 litros; cor branca; sem tampa ou
pedal,  em polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura, tombamento
e vazamento; tipo redonda ou quadrada ou retangular com cantos arredondados.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011908123 Lixeira para acondicionamento de resíduo infectante; cor branca; capacidade 35 litros; sem tampa e
pedal; fabricada em polipropileno de alta densidade (plástico); lavável; resistente à punctura, ruptura,
tombamento e vazamento; tipo redonda ou  quadrada ou retangular e cantos arredondados.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011908136 Lixeira para coleta seletiva;  com 03 divisões sendo uma vermelha (para plástico), outra azul (para papel)
e outra em cinza (para lixo comum); com capacidade para 7,5 litros (vermelha), 7,5 litros (azul) e 15 litros
(cinza); fabricada em polietileno transparente; redonda ou outro formato; lavável.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

011916001 Aparelho de barbear, descartável, com lâmina dupla, acondicionado em caixa. PECA 25 Higiene Pessoal ativo
011924010 Coletor de lixo  de 100 litros, em polipropileno com fibra de vidro, tampa com pedal, cor marrom. PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
011924012 Coletor de plástico para lixo capacidade 240 litros PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
011932003 Capacho pintado e personalizado med 2,74x0,84 PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
011932007 Capacho pintura personalizada com logomarca PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
011932009 Capachos tamanhos diversos. PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
011940001 Máquina para cortar cabelo elétrica PECA 25 Higiene Pessoal ativo
011967001 Pá para recolher lixo em plástico resistente, com cabo de aproximadamente 80 cm de comprimento de

plástico resistente.

Lista Básica de Materiais/SEA

peca 26 Conservação e limpeza (18) ativo

011967006 Pá para lixo metálica, com cabo de madeira, medindo aproximadamente 1 metro PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
011967008 pa para lixo de plástico, com cabo longo de madeira PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
011975002 Papel higiênico, folha simples, gramatura 17g/m² a 21g/m², neutro, alta qualidade, gofrado, picotado,

macio com alto poder de absorção, 100% celulose virgem, na cor branca, alta alvura, sem pigmentação
aparente oriunda da utilização de aparas de material impresso; com distribuição homogênea das fibras ao
longo do papel, sem rebarbas no corte lateral; rolo com 30metros, embalagem em pacotes com 04
unidades e acondicionados em fardos com 64 rolos. A vencedora apresentará, em até 02 dias úteis:
Laudo microbiológico, conforme Portaria MS nº 1.480 de 31/12/90, de laboratório credenciado pelo
INMETRO, ou habilitado no REBLAS/ANVISA.

Lista Básica de Materiais/SEA

ROLO 25 Higiene Pessoal ativo

011975005  Papel higiênico, de alta qualidade, na cor branca, alta alvura, sem pigmentação oriunda da utilização de
aparas de  material impresso; 100% fibras naturais, neutro, macio, com alto poder de absorção, com
distribuição homogênea das fibras  ao longo do papel; rolo com 500 metros, embalado em  fardo  com 08
rolos.

Lista Básica de Materiais/SEA

ROLO 25 Higiene Pessoal ativo

011975006 Papel higiênico folha dupla, cor branco, alta alvura, gofrado, picotado, com 30 m. ROLO 25 Higiene Pessoal ativo
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Lista Básica de Materiais/SEA
011975007 Papel higiênico na cor branca, sem perfume, macio, com alto teor de absorção, com distribuição

homogênea das fibras ao longo do papel, em rolo de 300 m, para uso em porta rolão, fardo com 08 rolos.
fardo 25 Higiene Pessoal ativo

011975008 Papel higiênico, folha simples, cor branca, neutro, gofrado, picotado, macio, com alto poder de absorção,
sem pigmentação aparente oriunda da utilização de aparas de material  impresso,com distribuição
homogênea das fibras  ao longo do papel, rolo com 30 metros,embalagem com 4 unidades e
acondicionados em fardo com 64 rolos.(apresentar amostra).

Lista Básica de Materiais/SEA

Usar código 11975002.

ROLO 25 Higiene Pessoal ativo (bloqueado)

011983002 Papel toalha, folha intercalada, gramatura mínima 32 g/m², cor branca, alta alvura, 100% celulose virgem;
sem pigmentação, com alto poder de absorção, com distribuição homogênea das fibras ao longo do
papel, macio, sem manchas ou furos, sem rebarbas no corte lateral; medindo 23 x 23 cm, (L x A),
podendo altura variar em 2 cm, para mais ou para menos. Para efeito de cotação considerar a
embalagem primária: fardo com 05 maços de 250 folhas, totalizando 1.250 folhas. (Obs.: exclusivamente
para facilitar o manuseio, acondicionar em embalagem secundária, em grandes fardos, em plástico
resistente, contendo 05 (cinco) embalagens primárias.). Apresentar  Laudo microbiológico, conforme
Portaria MS nº 1.480 de 31/12/90, de laboratório credenciado pelo INMETRO, ou habilitado no
REBLAS/ANVISA.

Lista Básica de Materiais/SEA

FARDO 25 Higiene Pessoal ativo

011983005 Toalha de papel em rolo 100% em fibras naturais cor branca alta alvura, sem pigmentação ausências de
impurezas com distribuição homogênea das fibras ao longo do papel com alto poder de absorção, macia
medindo aproximadamente 22x20cmx12m embalagem em pacote com 2 rolos.

Usar código 011983008.

PACOTE 25 Higiene Pessoal ativo (bloqueado)

011983008 Papel toalha, cor branca, 100%  fibras naturais, sem pigmentação aparente oriunda da utilização de
aparas de material impresso, gofrado, macio, com alto poder de absorção, distribuição homogênea das
fibras ao longo do papel; rolo com 0,20x100 metros; embalado em fardo com 8 rolos.

Lista Básica de Materiais/SEA

ROLO 25 Higiene Pessoal ativo

011991001 Lençol de papel hospitalar bobina ou rolo, descartável confeccionado em papel 100% celulose branca,
quimicamente puro, isento de furos e impurezas, medindo 70cm de largura por 40 metros de
comprimento. Deverá apresentar maciez e resistência compatíveis com sua finalidade. Deve ser
armazenado em temperatura ambiente, sem que haja alteração do produto. Embalado em plástico,
individualmente, garantindo sua integridade durante o transporte e armazenamento até o uso, trazendo
externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de
validade. 

ROLO 25 Higiene Pessoal ativo

011991004 Lençol descartável em TNT 20g/m² com elástico branco, 2mx90cm, com 10un. PACOTE 25 Higiene Pessoal ativo
012009001 Guardanapo de papel absorvente, cor branca, pacote com 50 unidades medindo 22 x 22 cm

aproximadamente

Lista Básica de Materiais/SEA

PACOTE 25 Higiene Pessoal ativo

012017001 Lâmina de barbear em aço inoxidável, caixa com 03 unidades. CAIXA 25 Higiene Pessoal ativo
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012017002 Lâmina descartável para tricotomizador, a bateria que permita o posicionamento no equipamento de tal

maneira que não entre em contato direto com a pele, evitando arranhões ou ferimentos e que removam
todos os tipos de pelos: secos ou úmidos, grossos ou finos, para ser utilizada em serviços de saúde.
Apresentar registro na ANVISA e número de autorização de funcionamento da empresa (AFE) no MS. A
lâmina deve ser compatível com o tricotomizador que devera ser deixado em cedência pela empresa
abdicada.

PECA 25 Higiene Pessoal ativo

012017003 Lamina de barbear em aço inox, embalada unitariamente, acondicionado em caixa. PECA 25 Higiene Pessoal ativo
012025001 Palito higienizador,com haste plástica flexível reta,medindo aproximadamente 7,2 cmX2,7 mm de

diâmetro, extremidade revestida em algodão hidrófilo,devidamente acabadas, acondicionado em caixa
entre 70 a 90 unidades em recipiente que garanta a integridade do produto. Acondicionados em caixa de
papelão reforçado.

CAIXA 25 Higiene Pessoal ativo

012033002 Fralda descartável, ultra absorvente, formato anatômico, com polpa de celulose, com polimetros
absorventes, absorção e retenção de umidade, revestimento interno de não tecido hipoalérgica, resistente
a vazamento nas extremidades, fitas adesivas 1(uma) de cada lado, reposicionáveis; para lactentes de 2
a 5 kg, tamanho P. apresentar em pacotes fechados com  no mínimo 10 e máximo 20 unidades (obs:
pacote com identificação do produto). Declaração da isenção do produto na ANVISA.

PECA 25 Higiene Pessoal ativo

012033003 Fralda descartável, ultra absorvente, formato anatômico, com polpa de celulose, com polímeros
absorventes, absorção e retenção de umidade, revestimento interno de não tecido hipoalérgica, resistente
a vazamento nas extremidades, fitas adesivas 1(uma) de cada lado, reposicionáveis; para lactentes 05 a
11 kg, tamanho m. apresentar em pacotes fechados com no mínimo 10 e máximo 20 unidades. (obs:
pacote com identificação do produto). Declaração da isenção do produto na ANVISA.

PECA 25 Higiene Pessoal ativo

012033004 Fralda descartável, ultra absorvente, formato anatômico, com polpa de celulose, com polímeros
absorventes, absorção e retenção de umidade, revestimento interno de não tecido hipoalérgica, resistente
a vazamento nas extremidades, fitas adesivas 1(uma) de cada lado, trposicionaveis, para lactentes 09 a
13 kg, tamanho G. Apresentar em pacotes fechados com no mínimo 10 e máximo 20 unidades (obs:
pacote com identificação do produto) declaração da isenção do produto na ANVISA.

PECA 25 Higiene Pessoal ativo

012033005 Fralda descartável, tamanho g, para uso adulto com polpa de celulose, com polímeros absorventes,
distribuição uniforme adesivos com 3 fios elásticos nas laterais, com revestimento interno de não tecido
hipoalergênico,com cobertura filtrante na área do corte anatômico para melhor ajuste entre as pernas.nas
extremidades do filme plástico, fitas adesivas, 2 de cada lado, permitem a fixação da fralda e o ajuste
adequado a anatomia do usuário, todos os materiais utilizados na composição do produto são de cor
branca e fixos. Pacotes fechados com no mínimo 08 e máximo 20 unidades.

PECA 25 Higiene Pessoal ativo

012033006 Fralda descartável, tamanho GG, para uso adulto,com polpa de celulose, com polímeros absorventes,
distribuição uniforme adesivos com 3 fios elásticos nas laterais, com revestimento interno de não tecido
hipoalergênico, com cobertura filtrante na área do corte anatômico, para melhor ajuste entre as pernas.
Nas extremidades do filme plástico, fitas adesivas, 2 de cada lado, permitem a fixação da fralda e o ajuste
adequado à anatomia do usuário. Todos os materiais utilizados na composição do produto são de cor
branca e fixos. Pacotes fechados com no mínimo 08 e máximo 20 unidades.

PECA 25 Higiene Pessoal ativo

012033007 Fralda descartável, ultra-absorvente, formato anatômico, com polpa de celulose, com polímetro
absorventes, absorção e retenção de umidade, revestimento interno de não tecido hipoalérgica, resistente
a vazamento nas extremidades, fitas adesivas 1(uma) de cada lado, reposicionáveis, para lactantes de 13
a 15 kg tamanho GG. Apresentar em pacotes fechados com no mínimo 10 e máximo 20 unidades (obs:
pacote com identificação do produto). Declaração da isenção do produto na ANVISA.

PECA 25 Higiene Pessoal ativo

012033008 Fralda descartável, tamanho M para uso adulto com polpa de celulose, super absorvente distribuição
uniforme, com substrato, difusor de liquido para retenção de umidade. O revestimento de filme plástico do
lado oposto impede vazamento, revestimento interno de não tecido hipoalergênico 3 fios de elástico nas

PECA 25 Higiene Pessoal ativo
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laterais, posicionados entre o filme e a cobertura filtrante, para ajuste nas pernas. Nas extremidades do
filme plástico, fitas adesivas, 2 de cada lado, permitem a fixação da fralda e o ajuste adequado a
anatomia; todo o material utilizado na composição do produto são de cor branca e fixos entre si.
Apresentar pacote fechado com no mínimo 08 e máximo 20 unidades.

012033009 Fralda descartável, tamanho p para uso adulto com polpa de celulose, com polimeros absorventes,
distribuição uniforme adesivos com 3 fios elásticos nas laterais, com revestimento interno de não tecido
hipoalergenico, com cobertura filtrante na área do corte anatômico, para melhor ajuste entre as pernas.
Nas extremidades do filme plástico, fitas adesivas, 2 de cada lado, permitem a fixação da fralda e o ajuste
adequado à anatomia do usuário. Todos os materiais utilizados na com posição do produto são de cor
branca e fixos. Pacotes fechados com no mínimo 08 e máximo 20 unidades.

PECA 25 Higiene Pessoal ativo

012033014 Fraldas de polímero uma camada de não tecido exterior de uma almofoada super-absorvente para ajudar
a absorver urina e inibir vazamentos, tamanho reduzido para evitar trauma postural, possuir uma camada
de plástico duplo exterior sem contato com a pele do recém nascido, nas laterais um feixo em velcro que
se cruzam para se ajustar, sem uso de adesivos ou colas. Sem látex, sem perfume, sem álcool,
hipoalergenico não estéril. Embalagem de 30 unidades (prematuro extremo (27 semanas) para bebes
com peso menor que 800g medidas: 14cm(largura) x 18 cm  (comprimento).

Sem requisição desde 12/2014.

PACOTE 25 Higiene Pessoal ativo (bloqueado)

012033015 Fraldas de polímero uma camada de não tecido exterior de uma almofada super-absorvente para ajudar a
absorver urina e inibir vazamentos, tamanho reduzido para evitar trauma postural. Possuir uma camada
de plástico duplo exterior sem contato com a pele do recém nascido, nas laterais um feixo em velcro que
se cruzam para se ajustar, sem uso de adesivos ou colas, sem látex, sem perfume, sem álcool,
hipoalergenico. Não estéril. Embalagem de 30 unidades (prematuros 30 semanas) para bebes com peso
entre 800g e 1250g.

Sem requisição desde 12/2014.

PACOTE 25 Higiene Pessoal ativo (bloqueado)

012041001 Absorvente higiênico, com cobertura em papel tecido antialérgico, aderente, boa absorção, tamanho
normal. Embalagem plástica com no mínimo 5 e no máximo 10 unidades.

PACOTE 25 Higiene Pessoal ativo

012041003 Absorvente higiênico hospitalar, com cobertura em papel não tecido, antialérgico de boa absorção;
aderente; medindo aproximadamente 10x30 cm, para uso em pacientes com média incontinência, pós
parto, pós cirurgico e fluxo intenso. Embalagem plástica com no mínimo 5 e no máximo 10 unidades.

PECA 25 Higiene Pessoal ativo

012068005 Fonte de luz fria"branca-standart", microprocessada, máximo desempenho, mais leve e compacta, tensão
das lâmpadas estabilizada independente da variação da tensão da rede elétrica evitando assim a queima
das lâmpadas por picos de tensão ,equipada com dissipador de calor filtro infravermelho e len-te
condensadora c/ 02 lâmpadas xenophot 250w (24v/250w) e regulagem comtínua de luz selecionável
(110v/220v)

PECA 33 Iluminação ativo

012084002 HOLOFOTE PORTÁTIL E CONEXÕES ELÉTRICAS COM LÂMPADA ALOGÊNIO, 500 WATTS. PECA 33 Iluminação ativo
012106014 Refletor de luz (refletor) para lâmpada E-40 400w PECA 33 Iluminação ativo
012122002 LAMPIÃO A GAS DESCARTAVEL,CORPO EM LATAO E VIDRO EM BOROSSILICATO TIPO GLOBO,

ESTRUTURA INTERNA EM BRONZE E BASE EM PLASTICO, COMPATIVEL COM CAMISINHA DE
UMA AMARRA E CARTUCHO DESCARTAVEL DE 190G

PECA 33 Iluminação ativo

012190001 Halteres com peso de 0.5 kg PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

012190002 Halteres com peso de 1,0 Kg PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 503 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
012190003 Halteres com peso de 2,0 Kg , tipo bola, em ferro fundido, com acabamento emborrachado. PECA 92 Recreação, Desporto e Material

Artístico
ativo

012190004 Halteres com peso de 3,0 kg. PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

012190006 Halteres
- ferro fundido
- pegada emborrachada
- anilhas aferidas, pintadas preto fosco
-  10 kg

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

012190007 Halteres
- ferro fundido
- pegada emborrachada
- anilhas aferidas, pintadas preto fosco
-  12 kg

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

012190008 Halteres
- ferro fundido
- pegada emborrachada
- anilhas aferidas, pintadas preto fosco
- 14 kg

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

012190009 Halteres
- ferro fundido
- pegada emborrachada
- anilhas aferidas, pintadas preto fosco
- 16 kg

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

012190010 Halteres
- ferro fundido
- pegada emborrachada
- anilhas aferidas, pintadas preto fosco
- 18 kg

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

012190011 Halteres
- ferro fundido
- pegada emborrachada
- anilhas aferidas, pintadas preto fosco
- 20 kg

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

012190012 Halteres
- ferro fundido
- pegada emborrachada
- anilhas aferidas, pintadas preto fosco
- 22 kg

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

012190013 Halteres
- ferro fundido
- pegada emborrachada
- anilhas aferidas, pintadas preto fosco
- 24 kg

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

012190014 Jogo de halteres PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo
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012190017 Halteres com peso de 5 kg. PECA 92 Recreação, Desporto e Material

Artístico
ativo

012220001 BARRA PARA APOIO E ELEVAÇÃO DO TRONCO PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

012220002 BARRA PARA APOIO EM W PARA ANILHAS EM AÇO CROMADO PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

012343005 APARELHO DE REPRODUÇÃO E GRAVAÇÃO VIDEO-CASSETE, 6 CABEÇAS, AUTOLIMPANTE,
COM CONTROLE REMOTO, TODAS AS OPERAÇÕES E AJUSTES DEVEM APARECER NA TELA EM
PORTUGUÊS, COMPATÍVEL A REDE DE 220 VOLTS

PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

012343006 Video cassete com 07 cabeças, com controle remoto PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

012360002 Televisor a cores, tela 21, c/ controle remoto, 220v PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo (bloqueado)

012360009 TELEVISOR A CORES DE 14 POLEGADAS.

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
1.1 TUBO DE IMAGEM DE 14 POLEGADAS;
1.2 RECEPTOR DE CANAIS: VHF/UHF E TV A CABO;
1.3 SISTEMA: PAL - M;
1.4 CONTROLES NO TELEVISOR: LIGA/DESLIGA,VOLUME E CANAL;
1.5 INDICACAO DE COMANDOS NA TELA DO TELEVISOR;
1.6 GABINETE EM PLASTICO;
1.7 ALIMENTACAO:
      1.7.1 110/220 VOLTS EM COMUTACAO AUTOMATICA;
      1.7.2 FREQUENCIA:50/60 HZ.

2. ACESSORIOS:
2.1 CONTROLE REMOTO;
       2.2 2 (DUAS) PILHAS TAM AAA;
       2.3 ADAPTADOR 75/300 OHMS;
       2.4 ANTENA TELESCOPIA.

PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo (bloqueado)

012360011 Televisor tela de 20polegadas, com contr. remoto e corrente de 220v. PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo (bloqueado)

012360012 Aparelho de tv colorido, 29 polegadas, com as seguintes  caracteristicas tecnicas minimas: controle
remoto, tubo  antireflexo; sistema para permitir que a tela fique em unica cor e sem ruido para canais nao
programados, 02(dois) paineis de conexoes audio/video pal-m/ntsc, com 181 canais, seleção  automatica
de voltagem de 100 a 230 volts.

PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo (bloqueado)

012360014 TELEVISOR A CORES, 20 POLEGADAS, 220 VOLTS, COM GAME CR E CONTROLE REMOTO PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo (bloqueado)

012360022 TELEVISOR A CORES, C/33 POLEGADAS, TELA PLANA C/CONTROLE PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo (bloqueado)
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012378001 Video game com processador colorido rede 220v PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e

fonografia
ativo

012424005 Radio CD para veiculos PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

012424008 Rádio portátil com CD e MP3. PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

012424009  Rádio portátil Motorola ep 450 PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

012467001 Gravador editor rede 220V PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

012491008 Gravador de fita de bolso(microcassete),capacidade p/2 pilhas tam.AA" PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

012491022 GRAVADOR E LEITOR DE CD,32X10X4, COM LEITOR DE DVD 16X PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

012491024 GRAVADOR PARA DVD COM CABOS PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

012491030 Gravador powwer pack digital PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

012491032 Gravador de dvd, multiformato de gravação ( dvd+r, dvd-r, dvd+rwdvd-rw, dvd-video, vcd, svcd, áudio cd,
cr-r/rw, mp3, mmwma, jpeg playback, maximo 11 horas e 30 min.de gravação progressiva. Entrada dv
(ieee13 34) interface frafica avançada, entrada áudio vídeo frontal e s.vídeo, personalização de estilos.

PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

012637006 APARELHO DE SOM MICROSYSTEM, C/CONTROLE, C/CD, DUPLO DECK 1200W, CX SOM
ACOPLADA

PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

012645006 Câmera fotográfica profissional PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

012645012 CÂMERA DIGITAL
CARACTERÍSTICAS MINIMAS.
A) CÂMERA DIGITAL COM LENTES INTERCAMBIAVEIS.
B) SENSIBILIDADE EQUIVALENTE A FILME ISSO 1600.
C) RESOLUCAO GRAFICA DE 1280 X 1000 PIXELS.
D) ARMAZENAMENTO EM CARTÃO PCMCIA, TIPO 2 OU DISQUETE 3 1/2.
E) GERAÇÃO DE IMAGENS TIFF E JPEG.
F) LENTE COM AJUSTE DE FOCO MANUAL E AUTOMATICO.
G) TELEOBJETIVA 28-75MM.
H) INTERFACE DE TRANSFERENCIA A IBM PC USB OU 1394.
I) SOFTWARE/HARDWARE NECESSÁRIO A SUA COMPLETA CONFIGURAÇÃO,
OPERACIONALIZAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DAS FOTOS EM   MICROCOMPUTADOR, COMPÁTIVEL
COM PADRAO MS-WINDOWS.   J) CABOS E CONECTORES A SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO E
TRANSFERÊNCIA DAS IMAGENS PARA MICROCOMPUTADOR OPERANDO COM  MS-WINDOWS.
CONFORME NORMAS DA ABNT.

PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

012645013 Câmera fotográfica digital com as seguintes especificações:
Monitor display de pelo menos 3,0"; 16,2 pixels; zoom digital de 25x; foco automático; flash embutido;
alimentação recarregável; acompanha cabo usb, estojo para máquina digital; adaptador ac; alça de mão;
manual de consulta rápida.

PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

012645020 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL COM ZOOM, MEMORIA CCD DE 5 MEGAPIXES, COMPATIVEL
COM MICROSCOPIO TRINOCULAR OLYMPUS CX 40 (COM ADAPTADOR PARA ACOPLAR AO

PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo
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MICROSCOPIO), TELA LCD MOVEL, VISOR OTICO E LCD, COM SAIDA PARA VIDEO
(ACOMPANHADA DE ADAPTADOR PARA VIDEO), COMPATIBILIDADE COM OS SUPORTES
MULTIMIDIA XD PICTURE-CARD, SMARTMEDIA, COMPACT FLAXH E IBM MICRODRIVE,
ACOMPANHADA DE CARTAO DE MEMORIA 64 MB SMARTMEDIA E GRAVADOR SMARTMEDIA,
COM GARANTIA DE 1 ANO E ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE NA REGIAO SUL DO BRASIL.

012645022 Máquina fotográfica digital, câmera digital 3.2 megapixels, zoom óptico de 3x, saída de vídeo, conexão
USB, disparador automático, cartão memória com 30 mega.

PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

012645026 Câmera fotográfica digital com resolução 7.2 pixels, zoom óptico 3 vezes PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

012645029 Camera fotografica digital, resolucao de 10 a 10,2 megapixels PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

012645031 Camera fotográfica digital,resolucao de 10 mega pixels,c/2 memorias de 2gb,adic PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

012645036 Câmera fotográfica com filmadora digital de 12.1mp, monitor lcd 2,5'', zoom óptico de 4x e digital de 4x,
alimentação por pilhas aa, lentes de 6,2-24,8mm, equivalente a 35-140mm formato 35mm, vídeo clips
sonoros de 640x480, 320x240, temporizador 2 e 10s personalizados e cartão de memória de 4 gigas.

PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

012645038 Câmera digital colorida com sensibilidade para todas as técnicas de microscopia, resolução e interface
firewire, composto de:
1-   câmera de alta resolução (resolução mínima : 1388(h) x 1040(v) = 1.4 megapixel;
2-   inteface: firewire com cabo incluído e interface óptica para microscópio trinocular;
3-   adaptador para microscópio trinocular
4-   cartão de memória extra
5-   garantia de no mínimo 1 ano

PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

012645040 Câmera fotográfica digital com cartão de memória PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

012645045 Câmera digital com as seguintes especificações:
Monitor: display de pelo menos 3,0";
Memória expansível por cartões de memória tipo sdhc e sdcx;
Sensor ccd;
Gravação de video com audio;
Mínimo 16 megapixels;
Recursos de vídeo: formato de gravação: avi e jpeg;
Qualidade de vídeo: 1280 x 720 / 30ips;
Recursos de áudio: wav;
Alcance do flash: grande angular: 0,2 - 4,7m (iso800)
Tele: 0,9 - 2,4m (iso 800);
Alimentação com bateria;
Modos de cena com pré- configuração para retrato, paisagem, cena noturna, cena noturna com retrato,
cena com movimento, pouca luz, e captações panorâmicas;
Com base para acoplagem de tripe;
Estojo para maquina digital;
Cabo para transmissão usb;
Fonte de alimentação;
Cartão de memória sdhc e sdxc acima de 32gb, compatível com a câmera.

PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

012661007 Câmera de vídeo (filmadora) digital. PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo
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012661008 CÂMERA DE VIDEO (FILMADORA) VHS COMPACTA, VISOR COLORIDO 110.000 DE RESOLUÇÃO,

C/ CONTROLE
PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e

fonografia
ativo

012661011 CÂMERA DE VÍDEO (FILMADORA) MODELO TRV 330-ZOOM 700X-FOTO DIGITAL PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

012661025 Câmera de vídeo digital colorida, de alta resolução, 5 megapixels. acompanhado de software para
controle da
câmera e captura de imagens, adaptador de vídeo para vídeo câmera 0,5x com regulagem de foco para
microscópio olympus, modelo cx40rf200 e desktop 2,7 GHz, HD 320 Gb, monitor de vídeo 19", memória
RAM
4gb. Instalação e treinamento in loco. Assistência técnica permanente prestada por técnicos
especializados.

PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

012661026 Câmera de vídeo (filmadora). Cam-corder profissional full HD,1080/60i sinal NTSC 480/60i. PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

012688004 Tripé para maquina fotográfica. PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

012688005 Tripé com estrutura p/ flip-chart, em madeira med.1,70 de altura PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

012718002 Flash para máquina fotografica PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

012718005 Flash eletrônico PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

012777012 Projetor de multimidia,compativel c/padroes vga,svga e x ga 110/220 w PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

012777015 PROJETOR MULTIMÍDIA PORTÁTIL PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

012777019 PROJETOR MULTIMÍDIA PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

012777022 Projetor de multimídia (tipo datashow). PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

012785002 Tela para projeção medindo 1,50 x 1,50 metros PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

012785005 Tela para projeção retrátil,sem tripé, medindo 1,80 x 1,80m PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

012785011 TELA PARA PROJEÇÃO RETRÁTIL, ACIONAMENTO MANUAL, PERMITE FIXAÇÃO DO ESTOJO
METÁLICO NA PAREDE OU NO TETO, PERMITE TAMBÉM O AJUSTE DA ALTURA DESEJADA COM
MÚLTIPLOS PONTOS DE PARADA, ACABAMENTO DO ESTOJO EM PINTURA ELETROSTÁTICA
RESISTENTE A RISCOS E CORROSÃO E BARRA DE ACABAMENTO INFERIOR. A SUPERFÍCIE DE
PROJEÇÃO DO TIPO "MATTE WHITE" - BRANCO OPACO COM GANHO DE BRILHO DE 1,1 VEZES E
PODE SER LAVADO COM SABÃO NEUTRO E ÁGUA.
GARANTIA DE 12 MESES

PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

012785013 Tela para projeção medindo 2 x 2 metros, com tripé PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

012785018 Tela de projeção motorizada tensionada para projeção de imagens. Deverá ser retrátil motorizada com
acionamento por controle remoto sem fio. Motor silencioso. Cor da tela de projeção na cor branca. Tensão
de alimentação: 220 v. Controle remoto deverá vir com as pilhas necessárias ao seu funcionamento.

PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo
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Deverá acompanhar estojo para fixação em parede. Tamanho da tela (área de visualização da imagem):
150x250 cm (+/- 10 cm) - altura x largura. Todos os materiais /acessórios para fixação da tela na parede
deverão ser fornecidos.

012998016 Caixa amplificadora 150 oc 60 wrms PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

012998025 Caixa de som amplificada entrada de microfone line p10,45hz/20-Hz. PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

013030003 Iluminador. Refletor luz fria com 6 lâmpadas tipo luz fria 3200°k. PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

013080025 Microfone sem fio, de lapela, frequencia UHF. PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

013080026 Microfone sem fio de mao uhf. PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

013080029 Microfone de mesa (goose neck)  modelo capsula a condensador, completo de base de mesa com
interruptor liga-desliga e acessório led de cor vermelha próximo a capsula que acende quando o
microfone e acionado.
Alimentação phantom power de 9-52 volts dc ou 3 volts dc 2 tipo aa, resposta de freqüência de 100hz a
15000hz, sensibilidade-38 db a +ou- 3db impedancia 200 ohms a +ou- 1hkz, saida xlr, haste de 45cm,
modelo tsi mmf 302 ou equivalente

PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

013080033 Microfone direcional com fio PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

013080048 Microfone sem fio,alimentação 2 pilhas AA 1,5v, 45hz-15000hz,XLR - P10 PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

013102001 Carro manual para transporte. Estrutura de ferro tubular com duas rodas. PECA 98 Movimentação de cargas ativo
013102002 EMPILHADEIRA HIDRAULICA MANUAL CAPACIDADE DE CARGA 2.000 KG TRAÇÃO E ELEVAÇÃO

HIDRÁULICA MANUAIS; RODAS EM NILON, COM TRAVA, ALTURA DE ELEVAÇÃO: 1.600MM,
COMPRIMENTO MÍNIMO DOS      GARFOS: 895MM, LARGURA AJUSTÁVEL DOS GARFOS:
320-740MM

PECA 87 Serviços Diversos ativo

013102007 Carro manual para transporte de livros PECA 98 Movimentação de cargas ativo
013102010 CARRO MANUAL PARA TRANSPORTE DE PALETES, CAPACIDADE 2 (DUAS) TONELADAS PECA 87 Serviços Diversos ativo
013102013 Carrinho de supermercado cap. de 150 kg PECA 98 Movimentação de cargas ativo
013102018 Carro manual para transporte de mercadorias com cesto gradeado, estrutura galvanizada com 04 rodas. PECA 98 Movimentação de cargas ativo
013102021 Carinho confeccionado em chapas de ferro com 02 rodas e capacidade para 300 kg. PECA 87 Serviços Diversos ativo
013102022 Carinho tipo condomínio confeccionado em alumínio com 04 rodas com capacidade para 250 kg. PECA 98 Movimentação de cargas ativo
013102026 Carro manual para transporte carrinho para transportar bagagens PECA 98 Movimentação de cargas ativo
013102030 Carro manual para transporte tipo armazém, com capacidade para 200kg. PECA 98 Movimentação de cargas ativo
013102044 Carrinho manual para transporte de plataforma com 4 rodas e tampo de madeira PECA 98 Movimentação de cargas ativo
013188004 Elevador capacidade de 1.500kg ou 20 pessoas. PECA 98 Movimentação de cargas ativo
013188008 Elevador 630 kg - oito (8) passageiros

características mínimas do equipamento
tipo: comercial - social
paradas: 5 (s;t;1;2;3)
entradas: 5 - todas do mesmo lado
capacidade mínima: 630 kg - oito (8) passageiros
velocidade: 1,00 m/s
fonte de alimentação

PECA 98 Movimentação de cargas ativo
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iluminação: 220v com variação de mais ou menos 10%
motriz: 380v com variação de mais ou menos 10%
freqüência: 60 hz com variação demais ou menos 5%
máquina de tração
tipo: c/ engrenagem
localização: em cima da caixa
motor
tipo: freqüência variável
pph: 120
características adicionais
detector de sobrecarga na cabina de 110% c/ indicação no poc
sistema forçador de porta;
dispositivo que identifica a quantidade de peso na cabina do elevador;
ultrapassagem automática com carro lotado;
sistema de proteção do controle contra raios;
ajuste automático de tempos de porta;
proteção contra carro demorado com forçador;
proteção contra deslizamentos de cabos;
preferência direcional;
tempo de proteção de porta;
tempo extra de porta (ajuastável);
contato regulador de tensão;
sistema de despacho de chamada de andar;
caixa de inspeção no topo do carro;
proteção contra inversão/ falata de fase;
contato elétrico do limitador de velocidade;
chave de emergência no fundo do poço;
limite final para inspeção;
detector de corrente no freio;
sistema de segurança para casa de ma´quinas em dois níveis;
estacionamento automático em pavimento pré -selecionado;
sistema de proteção contra chamadas falsas na cabina;
sinalização:
pavimento (s) s;t;1;2;3 - sinalização integrada na botoeira
carro: indicador de posição digital, com cinco aprox. (5) cm de altura e com numeração composta por
aprox. 16 segmentos
botoeiras:
pavimento (s):botões prateados e redondos com inserto braile fosco pintado na cor preta e providos de
anéis que, quando iluminados, indicam registro de chamada efetuada. instalados
no marco da porta de andar.
tipo de botoeiras: s;t;1;2;3 - botões com anel iluminado na cor vermelha, com indicador de posição.
carro:botões prateados e redondos com inserto braile e providos de anéis de iluminação de cor vermelho
que,quando iluminados,indicam registro de chamada efetuada. otão de alarme.
placa face do poc em aço inox escovado montada no centro do painel lateral.
cabina(s):
dimensões internas: 1170 x 1400 (frente x lado)
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painel da frente:frente e painéis de porta em aço inox escovado.
painel lateral poc: painel lateral em aço inox escovado
painel lateral op. poc: painel lateral em aço inox escovado
painel posterior: painel posterior em aço inox escovado
rodapé:rodapé em alumínio anodizado na cor natural fosco nos painéis laterais e posterior
canto da cabina: cantos arredondados em aço inox escovado no painel posterior
teto:teto decorativo curvo (com chapas curvas de aço inox escovado, com iluminação lateral fluorescente
sobreposta e com difusor em chapa de aço perfurado e pintado de branco)
altura interna: 2500 mm.
piso: piso rebaixado em 25 mm e com acabamento
iluminação: incandescente
espelho:espelho inestilhaçável, não bisotado,com suportes em alumínio anodizado na cor natural fosco,
localizado na meta de superior do painel posterior da cabina
corrimão ao fundo:corrimão em alumínio anodizado na cor natural fosco no painel posterior
corrimão op.poc:sem corrimão no painel lateral oposto ao poc
corrimão ao lado poc: sem corrimão no painel lateral ao lado do poc
acessórios: ventilador montado na parte traseira da cabina c/ acionamento temporizado.
botaõ de alarme. indicação da capacidade em kg e passageiros
lanterna direcional interna localizada na coluna da porta de
cabina. botão de abrir porta. iluminação de emergência.inter comunicador viva-voz de 3 pontos. serviço
independente. grampo intermediário p/ guia cw no contrapeso. cabina desmontada botão de fechar porta.
porta de cabina:
tipo: de correr, dois painéis abrindo ao centro
acabamento; frente e painíes de porta em aço inox escovado
acionamento: automático
reabertura: lambda 2d - dispositivo que monitora a porta da cabina através de raios infravermelhos num
campo bidimensional.
porta de pavimento:
tipo: de correr, dois painéis abrindo ao centro. abertura livre x altura livre: 0,90 x 2,10m.
acabamento:s;t;1;2;3 - painéis e marcos de portas - em chapa de aço inox escovado
acionamento: automático
soleiras: montagem sobre o avanço metálico
complemtno soleira: sem complemento
medidas de caixa necessárias:
frente: 1950 mm   lado: 1950 mm  última altura: 4800 mm
poço: 1400 mm
observação importante: as dimensões aqui descritas são aproximadas e, portanto, é indispensável a visita
"in loco" das proponentes.

013188009 Elevador
1. Capacidade: 750kg ou 10 pessoas;
2. Velocidade nominal: 105m/min ou 1,75m/s;
3. Número de paradas: 7;
3.1. Número de paradas e entradas: 7;
3.2. Pavimentos: 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
4. Destinação: comercial, passageiros;
5. Percurso total: 18;

PECA 98 Movimentação de cargas ativo
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6. Dimensões: x/y/h - 1,6/1,5/5,9;
7. Profundidade do poço: 1,5;
8. Linha: acionamento em corrente alternada com variação de tensão e variação de frequência (v.v.v.f.);
9. Estratégia de atendimento: automático coletivo na subida e descida;
10. Cabina: paineis em chapa de aço inoxidável escovado;
11. Painéis: com acabamento em aço inoxidável escovado;
12. Teto: em aço inoxidável escovado;
13. Porta da cabina: tipo abertura lateral direito;
13.1. Operador de porta: corrente alternada com variação de tensão e variação de frequência (v.v.v.f.);
14. Pavimento: porta do pavimento do tipo abertura lateral direito;
14.1. Dimensões: lxh / 0,80x2,00m, com acabamento em chapa de aço inoxidável escovado com marco
largo;
15. O elevador deverá possuir:
15.1. Dispositivo de excesso de carga e despacho para carro lotado;
15.2. Eliminador de chamadas falsas para evitar que o elevador se desloque sem necessidade;
15.3. Dimensões nominais: lxpxh / 1,3x1,4x2,2m;
15.4. Sinalizador de aproximação: sinal sonoro de aproximação da cabina;
15.5. Espelho: na metade superior do painel de fundo;
15.6. Sistema de ventilação com vazão auto-ajustável de acordo com a temperatura ambiente;
15.7. Sistema de comunicação interligando cabina, casa de máquina e portaria - viva voz;
15.8. Régua de segurança eletrônica;
15.9. Apoio metálico de soleira;
15.10. Botoeira de cabina e pavimento: botoeira high protection inox (antivandálica);
15.11. Sistema sinalizador de alarme de elevadores, localizado na portaria ou recepção;
15.12. Sistema de operação em emergência, no caso de pânico e incêndio;
16. Alimentação: trifásica, 380v, frequência 60hz;
16.1. Tensão de luz: 220v;
17. O equipamento deverá ser fabricado segundo a norma: NBR NM 207;

013188010 Elevador Capacidade 600kg ou 08 pessoas. PECA 98 Movimentação de cargas ativo
013188011 Elevador capacidade para 775 kg, para 11 pessoas PECA 98 Movimentação de cargas ativo
013188013 Elevador monta carga, acionamento eletromecânico, trifásico 380v, capacidade de carga 100kg.

Fábricado conforme as normas ABNT (NBR 14.712). Percurso aproximado de 3 metros vertical,
velocidade nominal aproximadamente 9m/min com 2 paradas. Máquina de tração com baixo nível de
ruídos, instalada na parte superior da caixa de corrida, sem casa de máquinas. Cabine em aço inoxidável,
dimensões aproximadas de 800mm largura, 635mm profundidade e 1000mm altura, com 2 entradas
adjacentes manual, tipo guilhotina. Comando de acionamento microprocessado para elevador atendendo
as normas com certificação da ISO 9001:2000. Botoeira de pavimento em espelho de aço inoxidável
escovado,com botões auto-iluminados. Duas portas de pavimento manual tipo guilhotina com
acabamento em chapa de aço inoxidável e pintura eletrostática a pó com cura quente. Caixa de corrida
com largura de 1000mm e profundidade de 1000mm. Feita em estrutura metálica com fechamento em
chapa com tratamento superficial e pintura eletrostática a pó com cura quente. Produto com garantia de
12 meses contra defeitos de fabricação e montagem, contados a partir da instalação do equipamento e
treinamento de operação para os funcionários. O equipamento deve ser instalado com assistência e/ou
responsabilidade técnica de empresa cadastrada com alvará de funcionamento e registrada no CREA. A
empresa deve se responsabilizar pela execução da obra civil para instalação do equipamento com visitas
ao local de instalação, e o treinamento de operação.

PECA 98 Movimentação de cargas ativo
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013188015 Elevador de maca - capacidade 900kg. PECA 98 Movimentação de cargas ativo
013188016 Elevador de cabina - capacidade 12 pessoas ou 900kg. PECA 98 Movimentação de cargas ativo
013455001 Chave de grifo, com 24 polegadas PECA 61 Medicamentos ativo
013455003 Chave de grifo com 10 polegadas PECA 61 Medicamentos ativo
013471001 Saca polia metálico PECA 61 Medicamentos ativo
013528001 Tesoura para corte de chapa metálica nº 5 PECA 61 Medicamentos ativo
013692001 Aeronave  tipo helicoptero. PECA 130 Aeronaves e equipamentos aereos ativo

013714002 Parafusadeira elétrica empunhavel com bateria recarregável PECA 34 Ferramentas ativo
013714005 Parafusadeira elétrica empunhavel a bateria PECA 34 Ferramentas ativo
013765001 Paquímetro de metal, com tamanho de 10 a 20cm PECA 34 Ferramentas ativo
013765008 Paquímetro metálico de inox, c/06 polegadas de 150mm PECA 34 Ferramentas ativo
013773001 Disco de corte tamanho 10" PECA 34 Ferramentas ativo
013773002 Disco de corte tamanho 12'' PECA 34 Ferramentas ativo
013773003 Disco de corte para cerâmica. PECA 34 Ferramentas ativo
013773004 Disco de corte para ferro. PECA 34 Ferramentas ativo
013838001 CALCULADORA DE BOLSO PROGRAMA PADRAO CIENTIFICO COM BATERIA PECA 29 Mecanografia, Tipografia e Gráfica ativo
013838003 CALCULADORA ELETRÔNICA 14 DÍGITOS COM VISOR DE CRISTAL PECA 29 Mecanografia, Tipografia e Gráfica ativo
013838006 Calculadora manual PECA 29 Mecanografia, Tipografia e Gráfica ativo
013838008 CALCULADORA COM BOBINA PARA IMPRESSÃO PECA 29 Mecanografia, Tipografia e Gráfica ativo
013838009 CALCULADORA DE BOLSO, A PILHA COM 04 OPERACOES BASICAS PECA 29 Mecanografia, Tipografia e Gráfica ativo
013838010 CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS, SOLAR, TECLAS PLÁSTICAS, FUNÇÃO MU. MEMÓRIA, 4

OPERAÇÕES BÁSICAS. APAGADOR DOS ÚLTIMOS NÚMEROS INSERIDOS, PORCENTAGEM, BIG
DISPLAY E INVERSOR DE SINAIS

PECA 29 Mecanografia, Tipografia e Gráfica ativo

013838011 CALCULADORA DE MESA P/QUATRO OPERAÇÕES PECA 29 Mecanografia, Tipografia e Gráfica ativo
013838013 Calculadora eletrônica 8 dígitos. PECA 29 Mecanografia, Tipografia e Gráfica ativo
013838015 Calculadora eletrônica de mesa, alimentação solar, 10 dígitos, bateria 1 x ag10, função raiz quadrada,

memória, inversão de sinais, porcentagem, pc119-bl
PECA 29 Mecanografia, Tipografia e Gráfica ativo

014052007 Grampo para grampeador pneumático para pistola de estofador 106/6, caixa  com  500 unidades CAIXA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

014079001 Esguicho para jatos sólidos tipo Stor2, diâmetro 1 1/2". PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
014079002 Esguicho para jatos sólidos referencia 1.1/2 x1/2". PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
014087004 Corda 100% polipropileno,trancada,3,0mm espessura,rolo aprox.200m. ROLO 45 Cabos, Correntes e Cordoalhas ativo
014087005 Corda em poliester nr 30 de cor branca, o metro. METRO 45 Cabos, Correntes e Cordoalhas ativo
014095002 Cabo de aço uso geral, medindo 1/4" PECA 45 Cabos, Correntes e Cordoalhas ativo
014095003 Cabo de aço uso geral PECA 45 Cabos, Correntes e Cordoalhas ativo
014117001 Adesivo silicone embalagem 300 gr PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais

para Vedação
ativo

014125006  Anel de vedação tipo o´ring 6898 PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

014125007 Anel de vedação para canister, compatível com aparelho  de anestesia Intermed, modelo Interlinea. PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

014125009 1412/5   Un. Peça anel de vedaçao - decanel para bacias. PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo

014125010 Anel de vedação de borracha, 100 mm. PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais ativo
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        para Vedação

014133006 Forno elétrico combinado de vapor e ar seco, sendo o calor seco na faixa de temperatura entre 50 e 270
graus centigrado podendo ser usada a função vapor, calor seco, combinado, banho maria ou regeneração
de alimentos, capacidade de produção de 500 refeições, com dispositivo eletrônico de regulação através
do painel de fácil programação, sensor de temperatura no núcleo do alimento e esguicho para limpeza,
capacidade de 10 gastronorms 1/1, com alimentação a gás. Os seguintes opcionais: apoio em aço inox
provido de encaixes compatíveis com as medidas dos gastronorms. 30 gastronorms de 65mm, sendo 10
lisas, 10 perfuradas e 10 grelhas. O equipamento deverá obedecer as normas da ANVISA port. 247,
(cantos arredondados, confeccionado em aço inox...)

PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

014141002 Caldeirão industrial autoclavado a gás, em aço inox, capacidade 200 litros. Construído em aço inoxidável
aisi 304, liga / 18,8 panela interna de cocção e revestimento externo inteiramente em aço inoxidável com
total isolação térmica em mantas de lã de vidro tampa autoclavada construída em aço inoxidável
equipado dobradiça reforçada e cabo extensor em aço inoxidável com manipulo em baquelite;
aquecimento a gás, acompanha válvula de escoamento, torneira giratória, pés tubulares em aço
inoxidável diâmetro 1 1/2" com niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon).

PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

014168002 Porta corta fogo completa PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
014184002 Balança eletrônica para uso em pacientes obesos, capacidade mínima de pesagem de 0 a 300 Kg,

display digital, divisão mínima de 100 Kg, construída em aço inox e deve possuir coluna.
PECA 140 Balanças (60) ativo

014184003 Balança antropométrica capacidade para 150 kg
1. generalidades:
1.1 balança antropometrica para pacientes adultos.
2. características técnicas mínimas:
2.1 capacidade de pesagem de pacientes com peso de ate 150 kg;
2.2 a balança não deve conter componentes eletrônicos;
2.3 o aparelho deve ser construído de aço inoxidável ou ferro com pintura anti-corrosiva;
2.4 régua antropometrica em alumínio anodisado embutido na coluna com divisões de 0,5 centímetros na
escala;
2.5 plataforma em chapa de aço reforçado;
2.6 tapete de borracha antiderrapante;
3. acessórios:
Todos os manuais de operação, de serviço, assim como todos os acessórios para pleno funcionamento
do aparelho deverão ser acompanhados. Registro MS.

PECA 140 Balanças (60) ativo

014184006 Balança analítica com as seguintes especificações mínimas.
- capacidade: 220g;
- leitura mínima: 0,1mg;
- desvio padrao: 0,1mg;
- linearidade: +/- 0,2mg
- peso de calibração interno: monitorizado;
- temperatura de operacao: 5 ~ 40 ºc;
- coeficiente de sensibilidade a temperatura: +/-2ppm/ºc (10~ 30 ºc);
- diâmetro do prato:80mm
- consumo: 7 va aproximadamente
- conectores de entrada e saída: rs-232 / conector de entrada/ saída de dados para impressora eletrônica;
- unidades de medida: g, mg, %, pcs, ct, mom, ib, oz, ozt. tae l. dwt, gn. m, b, t, o, d (solido, liquido)
- auto calibração perfeita (psc);
- calibração pré-programada (clock cal);

PECA 140 Balanças (60) ativo
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- teclado de calibração com peso interno (motor cal);
- tecla de calibração com peso externo;
- relógio interno;
- windows direct;
- interface rs-232c interna;
-  software para medição de gravidade especifica;
- contagem de pecas;
- mostrador analógico;
-  operação com bateria opcional.
- com qualificação e operação

014184008 Balanca eletronica, capacidade de 200 gramas, sensibilidade 0,0001 grama. PECA 140 Balanças (60) ativo
014184012 Balança infantil, de ferro, pintada na cor branca, com concha anatômica em polipropileno, capacidade

para 16 quilos, sensibilidade de 10 em 10 gramas, base de ferro fundido, régua em aço cromado com
acabamento perfeito e sem quaisquer defeitos de fabricação, pés em borracha sintética, aferida pelo
Inmetro.

PECA 140 Balanças (60) ativo

014184013 Balança eletrônica de piso (modelo UL) para pesagem de médio e grande portes; capacidade  para até
600kg; em aço carbono com pintura epóxi ou aço inoxidável; display com 26mm de altura (com 05 ou 06
dígitos); rodas emborrachadas (com sistema de travamento); com rampas de acesso e saída; leitura
eletrônica; divisões de 100g;  alimentação de 85 a 250 vca (fonte automática); medidas da plataforma de
100cm x 100cm ou 120cm x 120cm.

PECA 140 Balanças (60) ativo

014184019 BALANÇA DE PRECISÃO ELETRÔNICA DIGITAL
APRESENTANDO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
 - CARGA MÁXIMA DE 404G
 - REDIBILIDADE DE 0.001G
 - REPRODUTIBILIDADE DE +- 0.001G
 - LINEARIDADE DE +- 0.001G
 - FAIXA DE TARA DE ATÉ CARGA MÁXIMA
 - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 0 A 40 GRAUS C
 - TEMPO DE MEDIDA DE 0.5 A 4 SEGUNDOS AJUSTÁVEL
 - CONSUMO DE 16VA
 - DIMENSÕES DO PRATO DE 152 MM DE DIÂMETRO
 - GABINETE CONSTRUÍDO EM AÇO GARANTINDO BLINDAGEM CONTRA INTERFERÊNCIAS DE
ELETRICIDADE ESTÁTICA E ELETRÔNICA
 - PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA RESISTENTE A PRODUTOS AGRESSIVOS
 - CELULA DE CARGA COM PROTECAO CONTRA SOBRECARGA E CONTRA EXCESSO DE
POEIRAS
 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO CHAVEADA AUTOMÁTICA DE 95 A 235 VOLTS
 - PROTETOR CIRCULAR METÁLICO CONTRA A INTERFERÊNCIA DE VENTO E CHOQUE LATERAL
NO PRATO
 - 4 FUNÇÕES NA MEMÓRIA PARA ESCOLHER:CONTAGEM, PORCENTAGEM, PESO REFERÊNCIA
E FORMULAÇÃO.
- INDICADOR DE ESTABILIDADE
- MANUAL DO EQUIPAMENTO ORIGINAL E EM PORTUGUÊS
- O START-UP E O TREINAMENTO DOS OPERADORES EM NOSSAS INSTALAÇÕES, COM
EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CAPACITAÇÃO DOS OPERADORES, SEM ÔNUS PARA O LAFESC.

PECA 140 Balanças (60) ativo
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- GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - ASSISTÊNCIA TÉCNICA
- COM CERTIFICADO DE VALIDAÇÃO.

014184022 Balança digital tipo plataforma com rodízios, capacidade 150kg plataforma em aço carbono medindo 35 x
45 aprox,com coluna de no mínimo 40cm,provida de alça para movimentação e visor de fácil leitura com
no mínimo 4 dígitos.       

PECA 140 Balanças (60) ativo

014184023 Balança eletrônica de bancada,modelo básico com visualização somente do peso,bandeja em aço inox,
capacidade 15kg, 220v.

PECA 140 Balanças (60) ativo

014184024 Balança digital, capacidade de 30 kg, divisão de 1gr PECA 140 Balanças (60) ativo
014184025 BALANÇA SEMI-MICRO ANALÍTICA, com as seguintes especificações:

- Capacidade de carga: 3g/21g;
- Legibilidade: 2ug / 0,01 mg;
- Tempo de estabilização: 14 a 18s / 10 a 14s;
- Linearidade: +- 8 microgramas;
- Repetitividade: 4 microgramas;
- Plena carga: 4 microgramas;
- Prato de pesagem: 32mm de diâmetro;
- Alimentação: 110/220 V, com fonte de seleção automática;
- Receber atualização de programas através de computador, via internet;
- Sensores programáveis para ativar funções sem a necessidade de tocar a balança: abertura das portas,
impressão, tara a zero;
- Display gráfico TouchScreen que permita um fácil e rápido acesso a todas as funções;
- Possuir software para cálculos de densidade de líquidos, sólidos além de calibração de pipetas e
realização de estatísticas;
- Painel de comando com teclas para ligar, desligar, tarar, zerar, entrada de Menu, entrada no Registro de
Configuração, acionamento da impressora;
- Dispositivo para tornar as pesagens mais rápidas e exatas, apresentando um guia de dosagens que
pode ser programado de várias formas, permitindo dosagens rápidas e seguras;
- Calibração automática: o sistema deverá possuir dois pesos de calibração embutidos acionados
automaticamente por um servo motor que faça ajuste interno totalmente automático com os seguintes
critérios: variação de temperatura e/ou tempo selecionado;
- Interface de dados: bidirecional que permite sua conexão a qualquer periférico serial, e opcional de uma
segunda interface serial;
- Proteção contra vento - possuir um sistema de abertura motorizado das portas laterais e superior, que
sejam acionadas por sensor automático sem contato manual para melhor performance e repetitividade
durante as pesagens;
- Adaptador de pesagens com quatro posições que permita adaptar a balança ao tipo de trabalho
executado: pesagens rápidas, pesagens absolutas, pesagens universais e aplicações;
- Detector de instabilidade - com oito passos e adaptador de vibrações com três passos;
- Linearidade: a linearidade das faixas de pesagens deverá ser mantida automaticamente através de um
sistema motorizado de auto-calibração;
- Unidade de pesagem: g, mg, oz, ozt, tl, CN, dwr, ct.;
- Controle de estabilização de resultados, com bloqueio de transferência de dados enquanto opera-se a
estabilização do peso;
- Terminal destacável e com inclinação ajustável;
- Três (03) campos de identificação alfanumérica por amostra;
- Deverá atender as normas de qualidade GLP;

PECA 140 Balanças (60) ativo
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- Com certificado de calibração RBC e certificado de peso mínimo;
- Manual técnico em Português;
- Instalação no local de uso;
- Capacitação para uso do equipamento.

014184029 BALANÇA PLATAFORMA DE BANCADA
 1. GENERALIDADES:
BALANÇA ELETRÔNICA TIPO PLATAFORMA PARA BANCADA
 2. CARACTERíSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
 2.1 CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 KILOGRAMAS;
 2.2 DIVISÕES MÁXIMAS: 50G;
 2.3 TAPETE E PÉS EM BORRACHA SINTÉTICA;
 2.4 LEITURA ELETRÔNICA;
 2.5 ALIMENTAÇÃO 220V / 60HZ;
                                                               

PECA 140 Balanças (60) ativo

014184030 Balança plataforma
1. Generalidades: balanca eletronica tipo plataforma para pesagem de caixas de alimentos.
2. Caracteristicas tecnicas minimas:
    2.1 capacidade para ate 300 kilogramas;
    2.2 divisões maximas: 100g;
    2.3 pes emborrachados;
    2.4 leitura eletronica;
    2.5 alimentacao 220v/60hz

PECA 140 Balanças (60) ativo

014184035 BALANÇA ELETRÔNICA DE PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 500 GRAMAS
1 - Características mínimas:
      1.1 - Mostrador digital em LCD;
      1.2 - Deve possuir funções internas controladas por microprocessador;
      1.3 - Capacidade máxima de 500gr;
      1.4 - Deve possuir tara até a capacidade máxima;
      1.5 - Sensibilidade 0,001G;
      1.6 - Possuir prato com diâmetro de no máximo 100mm;
      1.7 - Deve possibilitar a pesagem de gramatura;
      1.8 - Tempo máximo de estabilização de 3 segundos;
      1.9 - Deve possuir saída  RS232C;
      1.10 - Deve possuir sistema de contagemde peças;
      1.11 - Deve possuir peso máximo de 7Kg;
      1.12 - Alimentação 220/60Hz;
      1.13 - Deve ser acompanhada de capela de proteção de vento;
      1.14 - Deve possuir certificação de calibração junto ao Inmetro;
2 - O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.

PECA 140 Balanças (60) ativo

014184036 BALANÇA DE PISO ELETRÔNICA COM PLATAFORMA MECÂNICA OU CÉLULA EM COLUNA OU
BLINDAGEM, CAPACIDADE MÍNIMA 300KG E DIVISÃO ATÉ 200G, PLATAFORMA MINIMA DE
0,80X100CM, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA

PECA 140 Balanças (60) ativo

014184037 Balança analítica, sensibilidade 0,0001g, com câmera de pesagem com portas de vidro; altura livre acima
do prato de pesagem: 240 mm, aproximadamente; dimensões 200 (largura) x 300 (altura) x 450
(profundidade) prato de pesagem de aço inoxidável de 90 mm de diâmetro, aproximadamente; tamanho
do display 10 x 25 mm, aproximadamente; bolha de nivelamento frontal; opção de impressão; capa de

PECA 140 Balanças (60) ativo
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proteção do display; unidade de pesagem: g e mg; capacidade 110 g; desvio padrão de 0,1 mg;
linearidade 0,2 mg, faixa de temperatura de operação 10 a 40 °c; tara automática; sistema de ajuste
(calibração) interno; alimentação 220 v; certificado de calibração RBC; manual em português; instalação
no local de uso; assistência técnica no Brasil fabricante/representante autorizado; garantia mínima de 1
ano a partir da instalação; despesas com manutenção corretiva/preventiva durante a garantia ocorrerão
por conta do fabricante ou representante.

014184044 Balanca eletronica capacidade 150kg com divisao de 50 gramas. PECA 140 Balanças (60) ativo
014184048 Balança semianalítica, capacidade 3000 g; prato de pesagem de aço inox; display LCD; alimentação 220

VAC; diâmetro do prato de pesagem ± 130 mm; teclas de comando para liga/desliga, tara e imprime;
indicador de estabilidade de leitura; conversor de unidades; leitura 0,01 g; Repetibilidade menor ou igual
0,02 g; Linearidade ± 0,02 g; erro ± 0,1 g; nível bolha de fácil visualização; certificado de calibração RBC;
manual em português; instalação no local de uso; assistência técnica no Brasil fabricante/representante
autorizado; garantia mínima de 1 ano a partir da instalação; despesas c/ manutenção corretiva/preventiva
durante a garantia ocorrerão por conta do fabricante ou representante.

PECA 140 Balanças (60) ativo

014184065 Balança de precisão Linha Médio -Capacidade 2500g, divisão 20g. Padrão gancho; 100x220x320mm;
Diâmetro 12,2; peso 36g.

PECA 140 Balanças (60) ativo

014184066 Balança de precisão Linha Micro - Capacidade 100g, divisão 1g, Padrão boca jacaré; 80x220x300 mm;
Diâmetro 12,2; peso 25g.

PECA 140 Balanças (60) ativo

014184073 Balança antropométrica mecânica adulto. PECA 140 Balanças (60) ativo
014257001 Acidulante para neutralizar resíduos de cloro e álcalis durante o processo de lavagem de roupa hospitalar,

embalagem em galão com 20 quilos; apresentar registro do ministerio da saúde.
KG 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

014265001 Alvejante e germicida a base de cloro orgânico (teor ativo de cloro de 11,5 à 12,5%). Composto de
agentes sequestrantes de íons que causam a dureza da água e Agentes anti-redepositantes, para
alvejamento de roupa hospitalar com PH 5 à 7. Embalagem em galão com 20 quilos; apresentar registro
do Ministério da Saúde

KG 25 Higiene Pessoal ativo

014273001 Amaciante e desinfetante bacteriostático para roupa hospitalar com fragrância de alta qualidade,composto
principalmente de amida graxa tenso ativo, catronico, alvejante ótico e ph 4 a 6; embalagem em galão
com 20 litros; apresentar registro do ministério da saúde.

LITRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

014281001 Base seladora para pisos porosos, composto de polímeros acrílicos, incolor e não inflamável. Embalado
em material resistente não reciclável frasco de 5 litros. A embalagem deverá ser acondicionada em caixa
de papelão resistente. Apresentar na proposta notificação e autorização de funcionamento da empresa
licitante e fabricante, (AFE).
Obs. o rendimento por metro quadrado será avaliado por profissional do serviço de higienização das
unidades da SES, estando sua aprovação condicionada a ficha de analise técnica juntamente com a
proposta a empresa devera apresentar FISPQ - ficha de segurança de produtos químicos conforme a
norma: NBR 14725.

FRASCO 26 Conservação e limpeza (18) ativo

014290004 Cera líquida para conservação de pisos, inclusive de madeira, cor vermelha, a base de carnauba solúvel
em água, anti-derrapante, embalagem 5 litros, frasco. Resistente de material não reciclado. apresentar a
notificação do produto na ANVISA. 

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

014290005 Cera liquida, para conservação de diversos pisos, inclusive o de madeira, para uso
institucional/profissional, a base de carnaúba solúvel e polímeros acrílicos, cor branca/incolor;
antiderrapante, para trafego intenso, fragrância suave, apresentar durabilidade e brilho, embalagem com
5(cinco)litros, frasco  resistente de material não reciclado(virgem), acondicionados em caixa de papelão.
Apresentar na proposta notificação e autorização de funcionamento da empresa licitante e fabricante,
(AFE), FISPQ - ficha de segurança de produtos químicos conforme a norma: NBR 14725.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
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014290010 cera liquida incolor para assoalho frasco com 750ml. FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

014320003 Desinfetante líquido, aroma de pinho, frasco com 500ml, em embalagem de material não reciclado,
flexível e resistente, acondicionado em caixa de papelão resistente. Apresentar registro M.S.

Lista Básica de Materiais/SEA

Utilizar código 14320019.

FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

014320004 desinfetante liquido aroma pinho - embalagem com 5 litros

Utilizar código 14320019.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo (bloqueado)

014320019 Desinfetante líquido, aroma lavanda, 100% biodegradável, para limpeza, pisos e paredes, uso diário,
embalagem resistente em frasco com 05 (cinco) litros, acondicionado em caixa de papelão resistente.
Apresentar a notificação do produto na ANVISA junto ao MS.

LITRO 26 Conservação e limpeza (18) ativo

014338001 Refil desodorante sanitário, para suporte permanente tipo  WC Block/limpon.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo (bloqueado)

014338002 Pedra sanitária,com suporte plástico,fragrância floral, pesando no mínimo 35 gramas,embalado
individualmente, acondicionadas em caixa. Registro ou notificação no MS/ANVISA.

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

014338003 desodorizante aromatico para banheiro em pedra

Usar código 14338002.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo (bloqueado)

014346004 Detergente líquido, neutro, concentrado, 100% biodegradável, para limpeza, pisos e paredes, uso diário,
embalagem resistente em frasco com 05(cinco) litros, acondicionado em caixa de papelão resistente;
apresentar registro de laboratórios credenciados pelo MS. Apresentar a notificação do produto na ANVISA
junto ao MS.

FRASCO 26 Conservação e limpeza (18) ativo

014346006 Detergente líquido neutro, 100% biodegradável, para limpeza de artigos e utensílios na área de
processamento de alimentos. Sem corantes e sem perfume, hipoalérgico, concentrado. Frasco 500 ml.
Com bico dosador. Apresentar a notificação do produto na ANVISA e o número da autorização de
funcionamento da empresa (AFE) junto ao MS.

Lista Básica de Materiais/SEA

FRASCO 26 Conservação e limpeza (18) ativo

014346012 Detergente para máquina de lavar louças industrial, sanitizante, dispersante à base de compostos
alcalinos, contendo sequestrantes, para uso com dosador. O dosador deverá ser fornecido em
consignação e instalado pelo fornecedor. Apresentar registro no MS e o número da autorização de
funcionamento da empresa (AFE)

LITRO 26 Conservação e limpeza (18) ativo

014346020 Detergente liquido neutro, 100% biodegradável, para limpeza de artigos LITRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

014346023 Detergente liquido para lavagem de veiculos, galão com 05 litros. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
014346024 Detergente líquido neutro, embalgem com 5 litros GALAO 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

014346025 Desingraxante (remoção gorduras/graxas) lavação veículos. LITRO 26 Conservação e limpeza (18) ativo
014346037 Detergente limpador multiuso, embalagem 1 litro PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
014346046 detergente limpador multiuso, embalagem com 500 ml. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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cirurgia (66)

014346050 Detergente  neutro, compostos de tensoativos aniônicos destinados a limpeza de instrumentais cirúrgicos.
Os licitantes devem apresentar ficha de informação de segurança dos produtos químicos-fispq .
Apresentação em Frasco de um litro ou até 5 lirtros, contendo marca, lote e origem, acondicionado em
caixa de papelão resistente.

LITRO 26 Conservação e limpeza (18) ativo

014362001  Impermeabilizante acrílico, metalizado, autobrilhante, resistente ao tráfego e a detergentes,
antiderrapante , para uso institucional/profissional. Utilização em pisos de vinil, borracha, cerâmica,
granito, granitina, mármore e ladrilhos. Embalado em material resistente não reciclável frasco de 5 litros.
A embalagem deverá ser acondicionada em caixa de papelão resistente. Apresentar na proposta
notificação e autorização de funcionamento da empresa licitante e fabricante, (AFE), FISPQ - ficha de
segurança de produtos químicos conforme a norma: NBR 14725.
Obs.: O rendimento por metro quadrado será avaliado por profissional do serviço de higienização das
unidades da SES, estando sua aprovação condicionada à ficha de analise técnica.

FRASCO 26 Conservação e limpeza (18) ativo

014362002 Impermeabilizante para pisos incolor, galão com 3,6 litros. GALAO 26 Conservação e limpeza (18) ativo
014389001 Água sanitária para limpeza, com teor de cloro ativo de no mínimo 2%; embalado em frasco de material

resistente que impeça a ação da luz solar, com 1 litro; acondicionado em caixa de material resistente
registro ou notificação no MS/ANVISA.

Lista Básica de Materiais/SEA
***utilizar código 9431001***

LITRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

014400002 Saponáceo em pó, em frasco com aproximadamente 300 gr, com aplicador econômico,embalados em
caixa resistente.registro ou notificação no ms/anvisa.cód. 01440-0 002.registro ou notificação no
ms/anvisa.

Lista Básica de Materiais/SEA

FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

014419001 Sabão de côco em pedra com 200 gramas, aproximadamente. Embalagem plástica, com no mínimo, 5
unidades.

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo (bloqueado)

014419005 sabao em pedra comum,com 400 gr

Sem movimentação no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

014427004 sabão em pó embalagem com 500 kg

Sem requisição no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

014427005 Sabão em pó com alvejante

Usar 014427002.

KG 26 Conservação e limpeza (18) ativo (bloqueado)

014435001 Limpa vidros, líquido, frasco com aproximadamente 500 ml com bico borrifador. Apresentar notificação do
produto e o número de autorização de funcionamento da empresa (AFE) junto ao M.S

Lista Básica de Materiais/SEA

FRASCO 26 Conservação e limpeza (18) ativo

014443001 Lustra móvel, cremoso, sem fragrância, frasco com aproximadamente 200 ml. Apresentar notificação do
produto e o número de autorização de funcionamento de empresa (AFE) junto ao MS.

FRASCO 26 Conservação e limpeza (18) ativo
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Lista Básica de Materiais/SEA
014460001 Pasta para limpeza saponácea, frasco com 500 gramas. Apresentar a notificação do produto na ANVISA

e o número da autorização de funcionamento da empresa (AFE) junto ao MS.

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

014478001 Sabão líquido de coco, embalagem resistente com 500 ml FRASCO 26 Conservação e limpeza (18) ativo
014486004 Conjunto de higienização composto de carro de material plástico com 02 (dois) baldes plásticos,

vassoura e esfregão.
PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

014494001 Balde plastico, com alça, capacidade aproximada 5 litros, na cor amarela. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
014494002 Balde plástico com alça, capacidade para 15 litros, cores diversas

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

014494005 Balde Plástico com capacidade de 17 litros. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
014494006 Balde plástico, com alça, capacidade para aprox. 17 litros, na cor vermelha.

Sem requisição desde 12/2009.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo (bloqueado)

014494009  Balde plástico tipo coletor p/lixo, capacidade de 15 litros PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
014494010 Balde plástico com capacidade para 20 litros PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
014494011 Balde plástico, com alça, capacidade para aprox. 10 litros, na cor vermelha. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
014494019 Conjunto de balde e espremedor de plástico p/ vassoura PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
014494020 balde plástico capacidade de 08 litros

Sem movimentação no SCCD.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo (bloqueado)

014508002 Espanador de pó, com penas tingidas ou naturais, cabo com aproximadamente 40 cm. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
014524001 Esponja (esfregão) de aço, para limpeza de panelas.

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

014532001 Esponja para limpeza, dupla face, uma de espuma e outra de material abrasivo, medindo no mínimo 110
mm x 75mm x 20mm, embalagem individual e acondicionadas em caixa.

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

014532002 Esponja para limpeza de carro. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
014532008 Esponja para limpeza dupla face, 102mm x 260 mm. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
014540004 Estopa branca, embalagem com 150 gramas. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
014540007 Estopa tipo fiapo KG 26 Conservação e limpeza (18) ativo
014567001 Lã de aço para limpeza geral, pacote com 8 unidades, em pacotes com no mínimo 60 g.

Lista Básica de Materiais/SEA

PACOTE 26 Conservação e limpeza (18) ativo

014575001 Palha de aço nº0, para assoalho de madeira e demais pisos, embalagem individual condicionada em
caixa.

PACOTE 26 Conservação e limpeza (18) ativo (bloqueado)

014575002 Palha de aço nº1, para assoalho de madeira e demais pisos, embalagem individual condicionada em
caixa.

Sem requisição desde 11/2008.

PACOTE 26 Conservação e limpeza (18) ativo (bloqueado)

014575003 Palha de aço nº2, para assoalho de madeira , embalagem individual condicionada em caixa. PACOTE 26 Conservação e limpeza (18) ativo (bloqueado)
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Sem requisição desde 10/2009.
014583002 Flanela peluciada em ambos os lados, para limpeza, medindo aproximadamente 0,60 x 0,40 metros, com

bordas chuleadas, embaladas individualmente e acondicionadas em pacote com 50 unidades.

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

014583004 Flanela medindo 0,50 x 0,30 aproximadamente para polimento de superfícies, na cor laranja;

Usar código 014583002.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo (bloqueado)

014583007 Flanela med. Aproximadamente (40x50), na cor amarela

Usar código 014583002.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

014583009 Flanela para limpeza, em algodão, na cor branca, medindo 30 x 40 cm, peça PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
014583011 Flanela de arrasto, em courvin, laminado sintético de Policloreto de Vinila (PVC), com reforço 50%

poliéster e 50% de algodão e acabamento fosco 0,8mm. Cor branca, com dimensões de 1,40m de
comprimento por 0,90 de largura, com duas hastes de ferro galvanizado de 0,95m e meia polegada de
diâmetro, transpassadas em presilhas feitas em cada extremidade do tecido, com uma corda trancada de
nylon espessura 8mm, na cor branca, com 4 metros de comprimento que será fixada nas pontas de uma
haste.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

014591001 rodo de borracha com 65 cm

Usar codigo: 14591002.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

014591002 Rodo duplo de borracha, puxador/lavador de aprox. 30 cm,com base em plástico rigido, com cabo de
aprox. 1,20 cm de comp. Com cabo de madeira pintado ou plastificado.

Lista Básica de Materiais/SEA

peca 26 Conservação e limpeza (18) ativo

014591003 Rodo duplo de borracha, puxador/lavador de no mínimo 40 cm, com base em plástico rígido, cobo de
aproximadamente 1,20 cm de comprimento, com cabo de alumínio rosquiável.

Usar código 14591002.
Sem resuisição desde 11/2008.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

014591005 RODO DE BORRACHA COM 50CM

Sem requisição desde 01/2008.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo (bloqueado)

014591006 rodo de borracha medindo 45 cm.

Usar código: 14591002

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

014591008 Puxador/lavador para rodo, medindo entre 40 e 50 cm em plástico rígido PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
014591009 Puxador/lavador para rodo, medindo aproximadamente 30 cm em plástico rígido, compatível com cabo de

alumínio rosquiável.

Sem requisição desde 11/2008.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo (bloqueado)

014605001 Escovão para limpeza, com cerdas de nylon, base com aproximadamente 25 cm e cabo com 1,20 metros,
fixação com sistema de rosca, cabo de madeira plastificado, base em material plástico.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
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Lista Básica de Materiais/SEA

014613002 Vassoura, com cerdas de nylon de aproximadamente 10cm de comprimento e pontas desfiadas
(plumadas), com cabo de madeira pintado ou plastificado, fixado pelo sistema de rosca, medindo
aproximadamente 1,20 m.

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

014613003 Vassoura de palha, com no mínimo 05 fios, e cabo medindo aproximadamente 1,0 metros. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
014613004 Vassoura de pelo, tipo reta , com base em PVC, com cabo de madeira com 1,20m e 0,27m largura

Sem requisição desde 11/2008.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo (bloqueado)

014613006 Cabo para mop úmido em alumínio 22 mm, com aproximadamente 1,40 metros de comprimento com
haste produzida em polipropileno e aço galvanizado, modelo Euro com 15 cm de largura.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

014613008 Vassoura de cipó com cabo de aproximadamente 1,2 m

Sem requisição desde 05/2011.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo (bloqueado)

014613010 Vassoura de palha de liaça. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
014613011 Vassoura de pelo, tipo preta 0,40 m de largura, com base em PVC, com cabo de madeira com 1,20m PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo (bloqueado)
014613012 Vassoura metálica, tipo rastelo, com regulagem de abertura, cabo da madeira com 1,20 cm. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
014613013 Vassoura com cerdas de nylon, cerdas com no mínimo 10 cm de comprimento, com no mínimo 64 tufos,

pontas desfiadas (pluma das), base em polipropileno, fixação do cabo com sistema de rosca, cabo de
madeira sem farpas, pintado ou plastificado, medindo aproximadamente 1,20 metros.

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

014621001 Balde de aço inoxidável com alça, capacidade de 20 litros. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
014621005 Balde com cabo 20 x 19cm  com alça todo inox capacidade 05 litros. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
014630001 Saco de tecido de algodão pre-lavado com alvejante,para limpeza , medindo aproximadamente 70 cm de

altura X 50 cm de largura, peso mínimo de 190 gr. Apresentar etiqueta com identificação da marca e
fabricante.

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

014630002 pano de chao cru para uso nas escolas

Sem movimentação no SCCD.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo (bloqueado)

014656003 Máquina de lavar roupa, capacidade 10 Kg PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
014656013 Máquina de lavar roupa tipo tanquinho PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
014664002 Máquina de secar roupas, automática, uma programação, 220 Volts, cor branca, capacidade 10 KG. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
014664004 Secadora de roupas de parede, capacidade de 5 a 6 kg de roupa úmida. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
014699002 Ferro a vapor industrial com reservatório de água e acionamento manual, peso de 2,400gr, voltagem 110

ou 220v e 1,300w.
PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

014710001 Carro para transporte de resíduos em fiberglass, superfícies interna e externa lisas para facilitar a
limpeza,capacidade 200 litros,com tampa articulada, 04 rodas e alça para facilitar a movimentação, na cor
branca, identificado com símbolo internacional de substancia infectante estampado na cor preta, inserido
em losango de fundo branco.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

014710007 Carro para transporte, fácil manobra, prateleiras e varandas em toda a volta em aço inox com
acabamento polido, capacidade para 200 kg, com 02 prateleiras medindo 0,80 x 0,43 m. Pés com rodízios
de borracha com pelo menos 80 mm e trava em duas rodas. Com puxador em tubo de aço inoxidável de 1

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
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polegada. Com certificado de garantia de um ano contras defeitos de fabricação.

014710009 CARRO PARA TRANSPORTE EM AÇO INOX, FÁCIL MANOBRA, COM RODAS DE BORRACHA,
CAPACIDADE 90 KG

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

014710013 Carro para transporte de resíduo comum; cor cinza; capacidade 300kg ou 300 litros de carga útil; padrão
europeu; próprio para uso em coleta de lixo mecanizada; a ser utilizada como depósito intermediário de
lixo comum; fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD); cantos e bordas arredondadas; superfície
lisa; impermeável; resistente a higienização frequente e exposição ao ambiente externo; de fácil limpeza e
manipulação; aditivado contra ação de raios solares ultravioleta (UV); com tampa e 04 (quatro) rodas de
borracha maciça e travamento inteligente; eixo com tratamento anti-corrosão e fundo com bujão para
drenagem; medidas  1100mm de altura x 1350mm de largura x 650mm de profundidade; peso de 40 kg e
garantia  contra defeitos de fabricação.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

014710014 Carro para transporte de resíduo químico; cor laranja; capacidade 300kg ou 300 litros de carga útil;
padrão europeu; próprio para uso em coleta de lixo mecanizada; a ser utilizada como depósito
intermediário de lixo químico; fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD); cantos e bordas
arredondadas; superfície lisa; impermeável; resistente a higienização frequente e exposição ao ambiente
externo; de fácil limpeza e manipulação; aditivado contra ação de raios solares ultravioleta (UV); com
tampa e 04 (quatro) rodas de borracha maciça e travamento inteligente; eixo com tratamento
anti-corrosão e fundo com bujão para drenagem; medidas  1100mm de altura x 1350mm de largura x
650mm de profundidade; peso de 40 kg e garantia  contra defeitos de fabricação.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

014710015 Carro para transporte de resíduo infectante; cor branca; capacidade 300kg ou 300 litros de carga útil;
padrão europeu; próprio para uso em coleta de lixo mecanizada; a ser utilizada como depósito
intermediário de lixo infectante; fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD); cantos e bordas
arredondadas; superfície lisa; impermeável; resistente a higienização frequente e exposição ao ambiente
externo; de fácil limpeza e manipulação; aditivado contra ação de raios solares ultravioleta (UV); com
tampa e 04 (quatro) rodas de borracha maciça e travamento inteligente; eixo com tratamento
anti-corrosão e fundo com bujão para drenagem; medidas  1100mm de altura x 1350mm de largura x
650mm de profundidade; peso de 40 kg e garantia  contra defeitos de fabricação.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

014729004 MÁQUINA SECADORA DE ROUPA SECADOR ROTATIVO CAPACIDADE 20 KG PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
014729006 Secadora de roupas cap.4kg PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
014770001 Desentupidor elétrico voltagem 220 v PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
014770002 Desentupidor elétrico para tubulações de 3/4" a 4" com haste para 30 metros de tubulações, 220volts. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
014796004 Maquina de lavar horizontal capacidade 50 kg, com barreira. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
014796005 Maquina lavadoura de roupa hospitalar lavadora de roupa hospitalar 100kg PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
014800001 Lavadora de alta pressão elétrica ( tipo lava jato ) potencia 2000 libras, 220 v PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

014800002 LAVADORA DE ALTA PRESSAO ELETRICA (TIPO LAVA JATO ) MODELO MINI.JET,PARA
DETERGENTE E AGUA 220 VOLTTS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

014800003 Lavadora de alta pressao eletrica ( tipo lava jato ) potencia 1600 libras PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
014800014 Lavadora a jato de alta pressão (em torno de 1.500 a 2.000 libras) para higienização de recipiente;

potência entre 1.200 a 1.800 watts; fluxo de saída de água com vazão de 360 litros/hora;  com 02 (duas)
rodas para transporte; proteção de alumínio; acessório para detergente e comprimento de mangueira
entre 02 a 04 metros; deve acompanhar pistola, mangueira, aplicador de sabão e lança com bico
ajustável.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

014826001 Ferro automático a vapor para passar roupa 220 volts. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
014850001 Gerador de eletricidade potência 2500 watts,compativel a rede 220 volts. PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo
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014850002 Grupo gerador diesel PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo
014850007 GRUPO GERADOR DIESEL, POTENCIA DE 750/682 KVA, TRIFASICO PECA 66 Prestação de Serviços de: ativo
014850010 Gerador de alta tensao px 71-06704 - compativel com tomografo da marca toshiba modelo auklet. PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo
014850011 Gerador de eletricidade a diesel, equipado com motor, partida eletrica, monofasico

tipo: monofásico, síncrono
Tensão de saída: 110/220 v corrente nominal na saída: 20a / 14 a, no mínimo
Dispor de regulador de voltagem: AVR
Frequência: 60hz
Potência máxima: 5800 watts, no mínimo
Potência nominal: 5000 watts, no mínimo
Dispor de voltímetro motor
Tipo: monocilindrico 4 tempos, refrigerado a ar
Potência nominal: 9 hp / 3600 rpm, no mínimo
Commbustível à diesel
Capacidade do tanque: 10 litros no mínimo
Autonomia na potência nominal: 6 horas, no mínimo
Consumo de combustível: 2,1 litros por hora
Nível de ruído: 85 db a 10 metros de distância, no mínimo
Sistema de partida: partida elétrica
Conjunto
Peso: 90,0kg
Sistema com alerta de nível de óleo
Carregador de bateria: 12v / 8,3a
Dispor de kit de ferramentas básico para intervenções mínimas necessárias.

PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo

014869012 CARREGADOR DE BATERIA CAPACIDADE DE RECARGA SIMULTÂNEA DE 4 BATERIAS
AA,AAA;220 V

PECA 42 Telecomunicações ativo

014869013 CARREGADOR DE BATERIA REFERENCIA NP-F 330 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

014869015 Carregador de bateria com 9v/ pilha "aa" 1,2 (220v) PECA 42 Telecomunicações ativo
014958006 Saco plástico transparente, com escaninhos para acondicionamento de medicamentos picotados para

separação, medindo 5 x 5cm, bobina contendo no mínimo 10.000 unidades.
PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

014966005 Pastas em nylon oxford na cor verde musgo, alca de mao e tira colo com reforco, acabamento de 1º linha,
bolso frontal, bolso intermediario e personalizado em serigrafia 4 (quatro) cores com a logo-marca da divs.

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

014974001 Sacola de polietileno cor branca medindo 30 x 46 cm,com 0,04 mm de espessura. PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
014974005 Sacola ecológica personalizada em algodão cru 30 fios. PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
014974007 Sacola tipo pasta, ecologica (lona), personalizada com impressao do logo do sus, da secretaria de estado

da saude de santa catarina e do encontro dos secretarios, medindo aproximadamente 45x40x10cm e
bolso interno com aproximadamente 20x15cm.

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

014974017 Sacola ecológica 32X36cm PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
014982001 Saco plástico atoxico transparente medindo 40x60cm, com 0,09mm de espessura, pacote com 100

unidades.

Duplicidade, usar código: 014982003.

KG 128 Acondicionadores e embalagens ativo (bloqueado)

014982002 Saco plástico atóxico transparente, medindo 30x40cm, c/0, 08 mm de espessura KG 128 Acondicionadores e embalagens ativo
014982003 Saco plástico transparente atóxico, para embalar alimentos, medindo 40 x 60 cm, com espessura entre

05-10 micras, acondicionados em pacotes de 1 (um) kilo.
KG 128 Acondicionadores e embalagens ativo
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014982004 Saco plástico transparente atóxico, para uso em alimentos, medindo 60 x 80 cm com espessura  entre 10

a 15 micras, acondicionados em pacotes com 01 (hum) kilo.
KG 128 Acondicionadores e embalagens ativo

014982005 Saco plástico transparente atóxico, para uso em alimentos, medindo 15x 25cm, com espessura entre
03-05 micras; acondicionados em pacotes com 01 (um) kilo.

KG 128 Acondicionadores e embalagens ativo

014982006 Saco plástico transparente atóxico,para uso em alimentos, medindo 20 x 30cm, com espessura entre
03-05 micras acondicionados em pacotes com 01 (um) kilo.

KG 128 Acondicionadores e embalagens ativo

014982007 Saco plástico transparente atóxico, para uso em alimentos, medindo 8 x 25cm, com espessura entre
03-05 micras, acondicionados em pacotes com 01 (um) kilo.

KG 128 Acondicionadores e embalagens ativo

014982009 SACO PLÁSTICO ATÓXICO PARA ALIMENTOS MED. 52X85X0,9 PECA 84 exa ativo
014982011 Saco plástico atóxico resistência 1 Kg, medindo 20 x 30 cm. PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
014982012 Saco plástico atôxico resistência 2 Kg, medindo 25 x 35 cm. PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
014982024 Saco plástico atóxico, transparente, para embalar medicamentos, medindo 8cm x 10 cm KG 128 Acondicionadores e embalagens ativo
014982039 Saco plástico atóxico, transparente, bobina com 500 unidades, com capacidade para 05 kg. Unidade

bobina.
BOBINA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

014982045  Saco plástico atóxico transparente, medindo 30X40cm, espessura 5 a 7 micras, embalagem de 1 kg. KG 128 Acondicionadores e embalagens ativo
014982061 Saco Plástico Atóxico, transparente, com medidas de 30 cm x 40 cm, bobina com 500 unidades, com

capacidade para 03 kg. Unidade: bobina.
BOBINA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

014982062 Saco plástico atóxico, transparente, bobina com 500 unidades, com capacidade para 02 kg. Unidade:
bobina.

BOBINA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

014990023 Saco plástico, tipo envelope, formato 11x24, para resultado de exames. PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
014990026 Saco plástico na cor azul, tipo envelope, para resultado de exames, medindo (formato) 110mm x 240mm,

com visor transparente para identificação do nome do paciente, contendo as logomarcas do LACEN e
SUS, bem como os dizeres: estado de Santa Catarina, Secretaria de Estado da Saúde Superintendência
de Vigilância em Saúde, Laboratório Central de Saúde publica, endereço completo, telefone e site.

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

015016001 Suporte para saco hamper, armação em aço inox medindo 0,80 de latura x 0,50 metros de diâmetro, com
rodízios

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

015024002 ESTEIRA
1. GENERALIDADES:
ESTEIRA ELÉTRICA PARA USO EM SALA DE FUNÇÃO PULMONAR.
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
2.1 MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1,5 HP;
2.2 CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE E ELEVAÇÃO;
2.3 FAIXA MÍNIMA DE VELOCIDADE: 2 A 14 KM/H;
2.4 FAIXA MÍNIMA DE INCLINAÇÃO: 0 A 14 %;
2.5 DIMENSÕES MÍNIMAS DA ÁREA UTIL DA CINTA DESLIZANTE:
2.5.1. LARGURA: QUARENTA (40) CENTÍMETROS;
2.5.2. COMPRIMENTO: CENTO E DEZ (110) CENTÍMETROS;
2.6 CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG;
2.7 DEVE APRESENTAR CHAVE DE SEGURANÇA;
2.8 DEVE POSSUIR DOIS RODÍZIOS, NO MÍNIMO, PARA O DESLOCAMENTO;
3. ALIMENTAÇÃO:
3.1 ELÉTRICA: 220V/60HZ;
O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM
LÍNGUA PORTUGUESA. O LICITANTE DEVE FORNECER TREINAMENTO ADEQUADO AOS
USUÁRIOS, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

015032001 SACO DE NYLON, TIPO REDE PARA EMBALAR FRUTAS, CAP.3KG PECA 84 exa ativo
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015075002 LAMINA DE BLAIR,PAR,ENXERTO 4 POLEGADAS

 
PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso

Médico
ativo

015075003 LAMINA PARA LARINGOSCOPIO,CURVA,TAMANHO MEDIO
 

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015075004 LAMINA PARA LARINGOSCOPIO,CURVA,TAMANHO GRANDE PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

015075005 Lâmina estéril, descartável, para dermatomo, compatível com dermátomo da marca Zimmer. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

015075006 Lâmina primária compatível com serra de esterno da marca Stryker com nº de referência n.27787100. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015075007 LÂMINA SEMI LUNAR, COMPATÍVEL COM SERRA DA MARCA STRYKER PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015075009 LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO, TAMANHO 1,2,3 CONJUNTO 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015075011 LÂMINA DUPLA PARA SERRA DE ESTERNO, MEDINDO 40MM E 9MM,COM ENGATE TRIANGULAR,
COMPATÍVEL COM MARCA AESCULAP, MODELO GA200                                                     

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015075012 Lâmina dupla para serra de esterno, medindo 16mm, haste de 55mm com engate triangular, compatível
com a marca Aesculap, modelo GA200.                       

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

015075013 Lamina estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachet, a embalagem deve permitir a
retirada fácil da lamina, com abertura asséptica, apresentando na embalagem: dado de identificacao, lote,
data de esterilização procedência e validade. Apresentar registro no Ministério da Saúde. Acondicionada
em recipiente que garanta a integridade do produto, compatível com o dermatomo da marca Aesculap,
modelo Acculan GA 543

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

015075014 LÂMINA PARA SERRA PRIMÁRIA PARA ESTERNOTOMIA COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP,
MODELO AIRLAN GA 200, EM AÇO CIRÚRGICO, MEDINDO 35MM DE COMPRIMENTO POR 8MM DE
LARGURA POR 0,6MM DE ESPESSURA.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

015075015 LÂMINA DUPLA PARA SERRA DE REVISÃO PARA ESTERNOTOMIA COMPATÍVEL COM A MARCA
AESCULAP, MODELO AIRLAN GA200, EM AÇO CIRÚRGICO, MEDINDO 64MM DE COMPRIMENTO
POR 32/12MM DE LARGURA ÁREA DE CORTE  POR 0,5MM DE ESPESSURA.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

015075016 LÂMINA DUPLA PARA SERRA DE REVISÃO PARA ESTERNOTOMIA COMPATÍVEL COM MARCA
AESCULAP, MODELO AIRLAN GA200,EM AÇO CIRÚRGICO MEDINDO 45MM DE COMPRIMENTO
POR 20MM DE LARGURA ÁREA DE CORTE POR 0,6MM DE ESPESSURA.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

015075017 Lâmina Curva para laringoscópio, tamanho 0 e 1, compatível com a marca Missouri PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

015075018 Lâmina reta para laringoscópio, tamanho 0 e 1, compatível com a marca Missouri PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

015075019 Lamina de trepano para cornea oftalmologica 7,5 mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

015075020 Lamina de trepano para cornea oftalmologica 7,75 mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

015075021 Lamina de trepano para cornea oftalmologica 8,0 mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

015075022 Lâmina para serra primária para esternotomia compatível com marca Aesculap, modelo 3TI GC761R, em
aço cirúrgico, medindo 34mm de comprimento e área de corte 1,3mm.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

015075023 Lâmina para serra de revisão para esternotomia compatível com a marca Aesculap, modelo 3TI GC671R,
em aço cirúrgico, medindo 35mm de comprimento por 75mm de largura e área de corte de 0,8mm.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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015083001 saco plastico p/lixo pacote c/10 unid.,cap.20 litros PACOTE 128 Acondicionadores e embalagens ativo
015083002 saco plastico p/lixo pacote c/10 unid., cap.40litros PACOTE 128 Acondicionadores e embalagens ativo
015083003 Saco para lixo doméstico, de polietileno, capacidade 50 litros, medindo aproximadamente 63 cm x 80 cm,

com no mínimo 0,08 mm de espessura, de qualquer cor, exceto branco; embalados em pacotes com 10
unidades e acondicionados em fardo resistente com 50 pacotes, conforme normas da ABNT. O material
não pode expelir odor desagradável. (A vencedora apresentar: ensaios previstos na NBR 9191:2008.).

Lista Básica de Materiais/SEA

PACOTE 128 Acondicionadores e embalagens ativo

015083004 Saco para lixo doméstico, de polietileno, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 cm x 62 cm,
com no mínimo 0,07 mm de espessura, de qualquer cor, exceto branco; embalados em pacotes com 10
unidades e acondicionados em fardo resistente com 50 pacotes, conforme normas da ABNT. O material
não pode expelir odor desagradável. (A vencedora apresentar: ensaios previstos na NBR 9191:2008.).

Lista Básica de Materiais/SEA

PACOTE 128 Acondicionadores e embalagens ativo

015083005 Saco para lixo doméstico, de polietileno, capacidade 100 litros, medindo 75 cm x 105 cm, (variação de ±
1cm), com no mínimo 0,10 mm de espessura, de qualquer cor, exceto branco; embalados em pacotes
com 5 unidades e acondicionados em fardo resistente com 50 pacotes, conforme normas da ABNT
9191:2008. O material não pode expelir odor desagradável. (A vencedora apresentar: ensaios previstos
na NBR 9191:2008.).

Lista Básica de Materiais/SEA

PACOTE 128 Acondicionadores e embalagens ativo

015083006 Saco de lixo fabricados em polietileno, preto, não transparente, capacidade de 15 litros, medindo 39cm
(largura)x 58cm (altura mínima), fabricados em polietileno, compatível com a sua capacidade de
acondicionamento de resíduos comuns, devendo estar em conformidade com as normas da ABNT. NBR
9190/9191/13055/13056. Pacotes com 20 unidades.

Lista Básica de Materiais/SEA

PACOTE 128 Acondicionadores e embalagens ativo

015083007 saco plastico p/lixo capacidade para 150/200 litros, embalagem com 100 unidades
Utilizar padronização PGRSS.

PACOTE 128 Acondicionadores e embalagens ativo (bloqueado)

015083008 saco plastico p/lixo capacidade 40 litros, pacote com 100 uni PACOTE 128 Acondicionadores e embalagens ativo
015083010 saco plastico p/lixo capacidade para 100 litros PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
015083011 saco plastico p/lixo capacidade 60 litros,embalagem com 100 unidades PACOTE 128 Acondicionadores e embalagens ativo

015083013 saco plastico p/lixo capacidade 100 litros,embalagem com 100 unidades PACOTE 128 Acondicionadores e embalagens ativo
015083024 saco plástico p/lixo capacidade para 15 litros, preto, emb.com 100 unidades.peça.consumo. PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
015083040 Saco plástico para lixo na cor preta, capacidade 360 litros. PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
015091001 Tubo de Raio X

Pantix, 150/30/50, Cod. 8855207
PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

015113001 Lâmpada elétrica, halôgena, padrão JC, 24 wolts/150 watts, compatível com foco cirúrgico fixo da marca
Baumer, modelo Centra.

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113002 Lâmpada elétrica especial para Retinoscópio Neitz, 4 volts PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113007 LAMPADA ELETRICA ESPECIAL PARA OFTALMOSCOPIO DE 3V PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113008 LÂMPADA ELÉTRICA ESPECIAL PARA BIOMICROSCÓPIO BT 366, 4,5 AMPERES, 6 VOLTS PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso ativo
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Médico

015113009 Lâmpada elétrica especial infra-vermelho, base e-27,150 watts,220 volts PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113010 Lâmpada el. especial sadokim, fc-40, 12 volts, 25 watts PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

015113011 LAMPADA ELETRICA ESPECIAL PARA LAMPADA DE FENDA, 15 WATTS, 6 VOLTS PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113012 LAMPADA ELETRICA ESPECIAL PARA PROJETOR AMERICAN OPTICAL 120 X 50(KP8) PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113013 LAMPADA ELETRICA ESPECIAL PARA PROJETOR OPTOTIPOS,BAUSCH LOMB, 220 VOLTS, 110
WATTS

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113014 Lâmpada elétrica especial DNE dicróica 120 V - 150 W PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113015 LÂMPADA ELÉTRICA ESPECIAL DSR DICRÓICA 15V - 150W PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113022 Lâmpada elétrica especial foco cirúrgico 12v x 55w H3 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

015113023 Lâmpada elétrica, padrão EFR, 15 volts / 150 watts, compatível com microscópio cirúrgico marca DFV. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113024 LAMPADA ELETRICA ESPECIAL DE HALOGENIO P/MICROSCOPIO OLYMPUS 6V E 20W PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

015113026 Lâmpada elétrica, padrão JC, Alógena,12 VOLTS, 50 Watts. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113029 LAMPADA ELETRICA ESPECIAL P/ APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR 12V 75W PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113034 Lâmpada elétrica especial para laringoscópio 1,5 volts com alta luminosidade. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

015113035 Lâmpada elétrica, halogena, padrão JC, 26 volts, 150 watts, com filamento totalmente em forma de
espiral contínua, iniciando e finalizando nas hastes verticais da lâmpada, compatível com o foco cirúrgico
fixo da marca Baumer.

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113039 LAMPADA ELETRICA ESPECIAL CIALITICA P/ CENTRO CIRURGICO - 220V/250W PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113040 Lâmpada elétrica especial para microscópio cirúrgico Zeiss - EFP/12V-100W PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113041 LÂMPADA ELÉTRICA ESPECIAL PARA FIBROSCÓPIO - EJM/21V-150W PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113042 LAMPADA ELETRICA ESPECIAL  PARA CERATOMETRO 110V-15W PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113045 Lâmpada elétrica especial halógena 15v/150w. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113048 Lampada de xenon PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

015113049 LÂMPADA ELÉTRICA ESPECIAL GERMICIDA UV 254nm 30W PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113052 Lâmpada elétrica especial oftalmoscópio binocular indireto PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo
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015113057 suporte de troca rápida com lâmpada halogena 12v, 50w, uso em microscópio cirúrgico compatível com a

marca leika, modelo m620.
PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

015113058 LAMPADA ELETRICA ESPECIAL PARA MICROSCOPIO CIRURGICO, EFP 12 V 100W
 

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113059 Lâmpada elétrica especial para microscópio cirúrgico dnf 21v 150w. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113060 Lâmpada elétrica especial para vitreofago, jc 24v 150w. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113064 Lâmpada elétrica, padrão 093 - x-004.88.093, 6 volts, compatível com oftalmoscópio binocular indireto da
marca Heine.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

015113065 LÂMPADA ELÉTRICA ESPECIAL
FONTE DE LUZ HALÓGENA 250W

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113066 LÂMPADA CIALÍTICA, ROSCA E-27, BULBO G-80, TENSÃO 120, POTÊNCIA DE 250 W. PECA 33 Iluminação ativo
015113067 LAMPADA ELETRICA ESPECIAL FLUORESCENTE P/USO EM APARELHO DE FOTOTERAPIA,COR

AZUL
PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso

Médico
ativo

015113068 Lâmpada elétrica especial para projetor multimídia PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

015113069 LAMPADA ELETRICA ESPECIAL PARA OTOSCOPIO PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113070 Lâmpada halogena para otoscópio PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113072 LAMPADA ELETRICA ESPECIAL MODELO DSR 15 V/150W PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113076 LAMPADA ELETRICA ESPECIAL HALOGENA JC 12V, 20W PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113078 Lâmpada UV 254nm compatível com equipamento de purificação de água, marca Elga, modelo máxima
Life Science Mk3

PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo

015113080 LAMPADA ELETRICA ESPECIAL HALÓGENA 6V 20W PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113081 LAMPADA ELETRICA ESPECIAL PARA OFTALMOSCOPIO 6V 5W PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113083  LAMPADA HALOGENA 6V 20W, COMPATIVEL COM APARELHO PROJETOR NIKON 4
MICROSCOPIO BIOLOGICO ZEISS

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113085 Lâmpada elétrica especial halogena 12v x 10w p/ estereomicroscópio. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113086 LÂMPADA ELÉTRICA ESPECIAL PARA OFTALMOSCÓPIO INDIRETO COMPATÍVEL COM A MARCA
KEELER, MODELO ALL PUPILL II

PECA 33 Iluminação ativo

015113087 Lâmpada halógena 26V-150W, para o equipamento foco cirúrgico, modelo F-460. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

015113088 Lâmpada elétrica especial p/foco móvel, modelo JC, 12 V, 50 W PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113089 Lâmpada elétrica especial para fototerapia, dicroica, modelo EYF, 12V 75W. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113090 Lâmpada para fonte de luz, modelo elc, 24 volts, 250 watts PECA 33 Iluminação ativo
015113091 Lâmpada elétrica especial dicroica 12v 50 watts. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso

Médico
ativo
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015113093 Lampada eletrica especial halogena xenon, de 3,5 volts, compativel com o retinoscopio heine, modelo

beta 2 x-0288089
PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso

Médico
ativo

015113094 Lampada eletrica especial tipo halogenia 24 volts, 150 watts PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113095 Lampada para fonte de luz sistema de video olympus, halogena 12v-100w PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113096 Lampada eletrica especial para projetor de optotipos, halogena 12v-150w PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113097 Lâmpada para fonte de luz modelo clv-160, compatível com a marca Olympus, xenon 300w. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113098 Lâmpada elétrica especial para lâmpada de fenda, 4,5a, 6v, ref.900-930 PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113099 Lampada, 20v, 150w, 14501ddl compativel com a marca philips fucuslaine. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

015113102 Lâmpada halógena 21,5v, 130w, compatível com foco cirúrgico fixo da marca Maquet, modelo Hanaulux
Blue 80.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

015113104 Lâmpada de xenon de 300w compatível com fonte de luz marca Karl Storz modelo scb xenon 300. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

015113107 Lâmpada dicróica conector GZ6,35 15v/150w compatível com fonte de luz da marca Ferrari, modelo
halôgena 150.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

015113108 Lâmpada Xenon, 300W, EX, compatível com a fonte de luz da Marca Fujinon, modelo XL4400. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

015148002 Bulbo para pipeta de Pasteur PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

015164003 Cilindro de O² em alumínio. PECA 84 exa ativo
015164006 CILÍNDRO PARA GÁS TIPO OXIGÊNIO CAPAC. 1,0M³ PECA 84 exa ativo
015164017 CILINDRO DE GÁS 2,5 L, 5,61% CO2, 19,6% O2, (GÁS 1), REF.962-140, QS90, COMPATÍVEL COM

GASÔMETRO RADIOMETER - ABL 5 
PECA 84 exa ativo

015164018 CILINDRO DE GÁS 2,5 L,11,22% CO2, 0% O2, REFERÊNCIA 962-141, QS90, COMPATÍVEL COM
GASÔMETRO RADIOMETER - ABL5            

PECA 84 exa ativo

015199005 Suporte para bobina med. 44X19X17 em MDF branco TX. PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
015202001 Caixa plástica (tipo contentor) com tampa, medindo 78 x 56 x 41 cm. PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
015202005 Caixa plástica, (tipo contentor) tipo monobloco, branca, vazada, medindo 62cm x  41cm x 25cm PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
015202006 Caixa plástica tipo monobloco, branca, vazada, medindo 55 cm de comprimento, 36 cm de largura e 28

cm de altura aproximadamente.
PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

015202007 Caixa plástica, (tipo contentor) tipo monobloco, branca, vazada, medindo 55cm x 36cm x 28cm PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
015202008 CAIXA PLÁSTICA, TIPO MONOBLOCO, COR MARRON, FECHADA PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
015202009 Caixa plástica (tipo contentor) tipo monobloco,branca, fechada.

Caixa plástica tipo monobloco fechada, cor branca, encaixe diagonal, medindo 37 cm de comprimento, 30
cm de largura e 12 cm de altura aproximadamente.

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

015202010 Caixa plástica tipo monobloco fechada, cor branca, encaixe diagonal, medindo  57cm de comprimento,
37 cm de largura e 24 cm de altura aprox. 

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

015202013 Caixa plástica, (tipo contentor) tipo monobloco, branca, fechada, com tampa, medindo 58cm x 42cm x
25cm 

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

015202014 Caixa plástica tipo monobloco fechada, cor branca,encaixe diagonal, medindo 38cm de comprimento x
30cm de largura e 6cm de altura aproximadamente.               

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
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015202016 CAIXAS DE PLÁSTICO (TIPO CONTENTOR) RESISTENTE NÃO FLEXÍVEL TRANSPARENTE TAMPA

AZUL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30CM (C)  X 20CM (L) X 6 CM (H)
PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

015202018 CAIXAS DE PLÁSTICO RESISTENTE, NÃO FLEXÍVEL,TRANSPARENTE, COM TAMPA AZUL,
MEDINDO APROXIMADAMENTE 11CM(C) X 11CM (L) X 9CM (H)

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

015202019 Caixa de plástico resistente, não flexível, transparente com tampa azul, medindo aproximadamente 55 cm
(c) x 38 cm (l) x 25 cm (h).

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

015202020 CAIXAS DE PLÁSTICO RESISTENTE, NÃO FLEXÍVEL,TRANSPARENTE COM TAMPA, MEDINDO
APROXIMADAMENTE 50CM (C) X 30CM (L) X 25CM (H)

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

015202022 Caixa plástica tipo monobloco, branca vazada, medindo 55cm de comprimento, 36cm de largura e 31cm
de altura aproximadamente.                                                  

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

015202025 Caixa plástica tipo monobloco fechada, co branca, encaixe diagonal, com alça lateral fechada, medindo
60cm de comprimento, 40cm de largura e 12cm de altura aproximadamente

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

015202026 CAIXA PLÁSTICA TIPO MONOBLOCO VAZADA, COR BRANCA, MEDINDO 60CM DE COMPRIMENTO,
40CM DE LARGURA E 12CM DE ALTURA APROXIMADAMENTE

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

015202027 Caixa plástica fechada 60x40x9cmonobloco fechada,branca,com tampa, alça lateral.
Caixa plástica tipo monobloco fechada, cor branca, com tampa com alça lateral fechada, medindo 60cm
de comprimento, 40cm de largura e 9cm de altura aproximadamente.

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

015202029 Caixa bin em polipropileno/plástica cor preta, nº 09 PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
015202033 Caixa bin em polipropileno/plástica, cor azul nº 07 PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
015202035 Caixa Bin em polipropileno/plástica, cor azul, nº 03 PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
015202036 Caixa Bin em polipropileno/plástica, cor azul, nº 04 PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
015202037 Caixa Bin em polipropileno/plástica, cor azul, nº 5 PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
015202041 Caixa gran box alta,plástica capacidade 56 litros. PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
015202043 Caixa plastica organizadora, capacidade 28,20 litros aproximadamente PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
015202048 Caixa bin em polipropileno/plástica, cor preta, nr.05 12cm alt x 22 comp x 14 larg. PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
015202049 Caixa bin em polipropileno/plastica, cor preta, nr.06 14,5 alt x 27 comp x 17 larg. PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
015202050 Caixa bin em polipropileno/plastica, cor preta, nr.07 17 alt x 32 comp x 21 larg. PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
015229003 Caixa de Papelao Medindo 310x290x150mm PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
015229023 Caixa de papelão medindo 6 cm x 26 cm x 16,5 cm , tampa 2 cm. PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
015229035 Caixa de papelão, uma ondulação, em onda c (5 mm de espessura) pardo, gramatura 470g/m, coluna 5.0

kgf., com impressão na cor preta, de medidas internas: 70cm de comprimento x 50cm de largura x 60cm
de altura. Nas faces laterais da caixa e na parte superior deverá conter a logomarca da SES e
centralizado os dizeres: gerência de bens regulares.

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

015229036 Caixa de papelão, uma ondulação, em onda C (5 mm de espessura) pardo, gramatura 470g/m, coluna 5.0
kgf., com impressão na cor preta, de medidas internas: 50cm de comprimento x 40cm de largura x 40cm
de altura. Nas faces laterais da caixa e na parte superior deverá conter a logomarca da SES e
centralizado os dizeres: gerência de bens regulares.

PECA 84 exa ativo

015253001 PAPEL MANILHA, TIPO HD, EM BOBINA DE 60CM DE LARGURA, COM  APROXIMADAMENTE 12 KG PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

015261002 BOMBONA PLASTICA PARA AGUA COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PECA 84 exa ativo
015261007 Vasilhame de água mineral (sem água) 10L PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
015300007 MAQUINA EMBALADORA SELADORA ELETRICA PARA BOLSA DE SANGUE PECA 84 exa ativo (bloqueado)
015300010 Seladora de embalag.plásticas,220volts,pot.400 watts. De fácil manuseio, equipamento opera utilizando o

princípio de esteiras, arrastando a embalagem por correias sincronizadas com a velocidade de 7m/min.
com um único operador, ela garante segurança do lacre do envelope, quando submetido ao processo de
esterilização.

PECA 84 exa ativo
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Dados técnicos:
Largura da solda: 13mm;
Sistema de selagem contínua;
Velocidade da selagem: 7m/min;
Arraste da embalagem por correias sincronizadas
Controle da temperatura através de pirômetro analógico;
Acionamento do motor através de uma chave;
Potência: 400w;
Tensão: 220v.

015300014 Máquina embaladora - seladora de embalagem de papel e filme laminado PECA 84 exa ativo
015300016 Seladora pedal com barra de aquecimento PECA 84 exa ativo
015300018 Aplicador manual para filme strech. PECA 84 exa ativo
015407006 Serra circular videa 48/31 PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
015407008 Serra circular esquadrejadeira, com motor de 2hp PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
015407010 Serra copo 50mm ou 2", com cortes circulares JOGO 90 Oficinas de manutenção ativo
015407012 Serra circular portátil maquita z1e-110 PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
015407014 Serra circular videa, 25 cm de diâmetro e 80 dentes. PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
015407015 Serra circular tamanho 7 1/4". PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
015423003 Tupia para fórmica 220 volts PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
015431002 Lixadeira elétrica - lixadeira oscilante 3289, com vibratório PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
015474002 Lixadeira industrial com mesa, de fita. PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
015571001 Prensa hidráulica tipo industrial. PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
015601002 Lixadeira politriz angular para polir veículos PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
015601004 Politriz em material fundido, para polimento e rebarbação pesada de pecas metálica, trifásico, 1700 RPM,

60 Hz, escova de 16x3x1/4, dimensões: 994 x 975 x 400mm.
PECA 90 Oficinas de manutenção ativo

015652001 Esmerilhadeira tipo profissional, 4.1/2 1800, 750 Watts, GWS7-115, 220 Volts PECA 34 Ferramentas ativo
015652005 Esmerilhadeira elétrica de 1/2 HP PECA 34 Ferramentas ativo
015652007 Esmerilhadeira de 4 1/2', com no mínimo 800w, 220v PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
015660005 Furadeira industrial vertical de bancada PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
015709004 Coifa inox 304, chapa n° 22 de 1,55 x 2,40  x 48cm e aba de 7cm. Corrente inox de 1m. Duto em chapa de

alumínio 0,8, diâmetro 37cm com 3 metros de comprimento. Chapéu chinês com aba larga em alumínio
0,8. Acabamento telhado de diâmetro de 37cm de alumínio, curvas de 45° em alumínio 0,8 com 37cm de
diâmetro, fio de 2,5mm comum. Exaustor com motor trifásico blindado, vazão de 5m³/hora. Potência de
0,5cv. Instalado no local.

PECA 90 Oficinas de manutenção ativo

015709005 Coifa em polipropileno (pp): 100 x 100 x 45cm. Construída em polipropileno natural 05mm de espessura
cor natural moldado e soldado, abas laterais com 05cm de largura para reforço e evitar flexionamento,
saídas de exautão com diâmetro de 200mm, com um ponto de sucção. Exaustor tipo centrífugo, ea 200
caracol em fiberglass com saídas diâmetro de 200mm e ventoinha em pp. Motor elétrico trifásico de alto
rendimento 0,5cv 04 pólos protegido contra corrosão, capacidade de exaustão 40m/3min, voltagem
220/380v. Chave de acionamento com contactora e relê de proteção térmica em caixa fechada, incluindo:
02 metros de dutos em pvc rígido e 02 conexões de diâmetro. Instalado no local.

PECA 90 Oficinas de manutenção ativo

015768001 Calibrador de pneus completo, manual. PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
015830002 Macaco hidraulico capacidade 2 toneladas PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
016020001 Pistola para soldagem elétrica PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
016055005 Aparelho para solda elétrico 30 x 150 amperes PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
016055007 Aparelho para solda de estanho 60 w PECA 90 Oficinas de manutenção ativo (bloqueado)
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PT 76/2016 Engenharia informa que deve ser consumo = 083593004
016055008 Sugador de solda (estanho) p/ uso em laboratório de eletrônica

PT 76/2016 engenharia informa que é consumo = 083593005

PECA 90 Oficinas de manutenção ativo (bloqueado)

016055012 Aparelho de solda elétrica PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
016055018 Estação de solda com controle de temperatura para uso em laboratórios de engenharias. PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
016055022 Máquina para solda mig mag, p/soldas em alumínio e aço. PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
016098001 Furadeira pneumática tipo industrial (martelete PERF/ROMP 11228) PECA 34 Ferramentas ativo
016098002 Furadeira eletropneumatica perfurador/rompedor 1"

- seletor de operação com 3 funções: perfuração com ou sem impacto e rompedor.
- peso máximo do equipamento: 3kg
- motor com potencia mínima: 800w
- rotação mínima de 0 a 1150 rpm
- impacto mínimo de 0 a 4300 ipm
- energia de impacto mínima de: 0 a 3,4 joules
- 220 volts
- maleta em plástico resistente para acondicionamento.
- jogo de brocas 6mm, 10mm e 12mm. para este equipamento.
- mandril com chave de mandril para brocas de aço rápido, ajustável ao equipamento,
- brocas de aço rápido 6mm, 8mm, 10mm e 12mm

PECA 90 Oficinas de manutenção ativo

016268001 Grampeador de pressão manual para estofaria. PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

016306001 Máquina de costura Interlock, c/02 agulhas, 05 fios, rede 220v PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

016306002 Maquina de costura overlock, c/lubrif. automatica, 220v PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

016306005 Máquina de costura elétrica, semi-industrial PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

016306008 maquina costura reta, zig-zag - industrial PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

016306009 Maquina de costura tipo domestica,c/recursos p/bordar,com gabinete PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

016306014 máquina de costura industrial reta com lubrificante automática PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

016306018 Maquina de costura overlock industrial de lubrificação automática modelo 737 de 6.000rpm,  1 agulha , 3
fios, largura da costura de até  4mm comprimento do ponto de 0-3.6mm, altura do calcador 5.5mm, 2
dentes com diferencial, trabalha com a gulhas dcx27, motor industrial de 400w 110 e 220v silencioso,
acompanham estante industrial com regulagem de altura e mesa especial com gaveta para acessórios

PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo
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medindo 0,55cmx1,20m e
um porta acessórios superior.

016306029 Máquina de costura industrial chanfradeira, p/escarnir a parte inf. do couro. PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

016454001 Placa luminosa com estrutura de ferro tipo BACKLIGHT
1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
1.1 - TAMANHO: 0,90 X 1,50M;
1.2 - ESTRUTURA:
1.2.1 - EM METALON GALVANIZADO 2 X 3 EM CHAPA 18;
1.2.2 - PEDESTAL EXTERNO DE 3 METROS;
1.2.3 - GAIOLA SUBTERRÂNEA 80 X 40 COM 04 (QUATRO) PARAFUSOS PARA SUSTENTAÇÃO;
1.2.4 - TUBO 3'' COM CHAPA DE 3MM;
1.3 - ILUMINAÇÃO: 05 (CINCO) LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W COM REATORES
CONVENCIONAIS;
1.4 - LONA: SANSUY - SAN LUX 4 OU SIMILAR;
1.5 - ARTE: IMPRESSÃO DIGITAL CONFORME PROJETO APROVADO;
1.6 - ACABAMENTO: COM CHAPA GALVANIZADA E CANTONEIRA EM ALUMÍNIO.

PECA 89 Materiais de Consumo ativo

016462002 Placa acrílica para identificação - tamanho diversos. PECA 89 Materiais de Consumo ativo
016462011 placas em acrílico  identificação de porta(0,30 x 0,11) PECA 89 Materiais de Consumo ativo
016462012 placas em acrílico identificação de corredor (1,20 x 0,50) PECA 89 Materiais de Consumo ativo
016462013 placas em acrílico identificação escada (1,20 x 90) PECA 89 Materiais de Consumo ativo
016497003 Elástico na cor branca medindo 60 mm de largura METRO 43 Equipamentos e Artigos para

Costura, Estofamentos e Calçados
(42)

ativo

016497005 Elástico na cor branca medindo 20mm de largura e 25mm de comprimento ROLO 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

016500001 Velcro medindo 16 mm de largura, cor branca. METRO 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

016500003 Velcro adesivo, em par macho/fêmea, medindo 2,5 cm de largura por 24 m de comprimento, na cor
branca.

METRO 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

016500004 Velcro medindo 50mm de largura, cor branca METRO 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

016500005 Velcro medindo 50mm de largura, cor preta METRO 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

016500006 Velcro medindo 25mm de largura, cor preta. METRO 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

016500007 VELCRO ADESIVO, EM PAR MACHO/ FÊMEA, MEDINDO 2 CM DE LARGURA POR 24 M DE
COMPRIMENTO, NA COR CINZA

PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo
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016500012 VELCRO ADESIVO, EM PAR MACHO/ FÊMEA, MEDINDO 5 CM DE LARGURA POR 24 M DE

COMPRIMENTO, NA COR CINZA
PECA 43 Equipamentos e Artigos para

Costura, Estofamentos e Calçados
(42)

ativo

016519002 ENTRETELA PARA CORTINA PRONTA, COM RODÍZIO EM ROLO COM 50M DE COMPRIMENTO PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

016616001 Máquina de cortar azulejos e pisos PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
016624001 Grampeador industrial diversos PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
016632002 Morsa número 6, para bancada PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
016632007 Morsa numero 10, ferro fundido modular, para fixar em bancada (grupo/classe: 26/11) código genérico:

1663-2
PECA 90 Oficinas de manutenção ativo

016640002 Bigorna de ferro fundido modular, 30 kg.  (grupo/classe: 26/11). PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
016780001 Lápis para carpinteiro modelo padrão PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
016799021 Motor elétrico para cirurgia bucomaxilo facial

caracteristicas técnicas minimas:
2.1. rotação entre 1000 e 40000 rapm;
2.2. fornecimento da bomba de 30 a 100 ml/min.;
2.3. o motor deve ser de indução;
2.4. o equipamento deve ser autoclavavel inclusive a mangueira do motor;
2.5. deve possuir duplo sentido de rotação: a direita e a esquerda;
2.6. deve possuir trava de segurança;
3. acessórios:
3.1. 01 (uma) peca de mão reta;
3.2. 01 (uma) peca de mão angulada;
4. alimentação:
4.1. alimentação elétrica 220 v / 60 hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de instrução e serviço em língua portuguesa. a
especificação técnica do micro motor cirúrgico foi realizada pelo Instituto de Engenharia Biomédica da
UFSC, e ratificada pelo representante da unidade solicitante.

PECA 39 Motores, Bombas, Moto-Bombas e
Compressores

ativo

016950003 MÁSCARA PARA ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO EM ADULTO. PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
017035003 Cancela eletrônica  com braço articulado,com acionamento por controle. PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
017086039 CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL,10 TRONCOS, 60 RAMAIS E 08 POSIÇÕES P/ RAMAIS DIGITAIS PECA 42 Telecomunicações ativo
017086070 Central telefonica capacidade para 04 troncos e 15 ramais PECA 42 Telecomunicações ativo
017086082 Central telefônica digital com um link E1, 60 ramais e 8 posições p/ramais digitais - PABX digitais PECA 42 Telecomunicações ativo
017086083 Central telefônica com capacidade mínima de 24 portas equipada com entroncamento digital e-1, entrada

para 8 troncos analógicos, 12 ramais analógicos, direcionamento automático de chamadas, interface para
música, modem para telemanutenção. Deve incluir instalação, treinamento e suporte na instalação.

PECA 42 Telecomunicações ativo

017086089 Central telefônica 6000
4/16

PECA 42 Telecomunicações ativo

017086091 Central telefonica pabx hibrida tdm/voip que permita integrar as redes tdm,ip e celular, com Capacidade
final minima de 180 portas, equipada inicialmente com:
-01 tronco digital e1/r2 com 30 canais;
-04 troncos analogicos;
-80 ramais analogicos;
-01 mesa de telefonista;
-sistema de no-break(autonomia minima de 2 horas na falta de energia ac).

PECA 42 Telecomunicações ativo
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Caracteristicas tecnicas obrigatorias:
-a central deve permitir ampliacao ate 120 ramais analogicos e ate 60 ramais e1 apenas com a inclusao
de placas de ramal e tronco. todo o sistema de gabinetes, processadores e fon-  tes deve ser fornecido
inicialmente.
O pabx deve:
fornecer bloqueio de chamadas ddd, ddi e operadoras, por ramal ou grupo de ramais.
ser fornecido com rota de menor custo, de forma que o sistema possa selecionar automaticamente qual
operadora utilizar, em funcao de custo-horario-destino.
permitir a utilizacao imediata das seguintes facilidades:
siga-me, siga-me externo, nao perturbe, cadeado eletronico, agenda privada, agenda coletiva, conferencia
de cinco partes, discagem abreviadas, intercalacao, servico noturno.
possuir sistema de senhas, de forma a permitir que cada funcionario, possa ter a sua senha particular,
com a qual podera efetuar ligacoes de qualquer ramal do sistema, sendo o custo da ligacao alocado para
o mesmo.
possuir saida serial para bilhetagem, devidamente habilitada
ser dotado de modem interno/externo de 56 kbps para habilitacao do servico de
teleprogramacao/telemanutencao.
fornecer um interface para musica em espera.
fornecer um interface ethernet, com protocolo tcp/ip, a qual deve estar incorporada a cpu do pabx.
permitir a utilizacao de ramais ip, com placa ocupando slot no gabinete principal.

017116002 Sensor termosensivel infra vermelho passivo PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

017132001 Porteiro eletronico tipo 1 canal PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

017159001 APARELHO LUXIMETRO PECA 42 Telecomunicações ativo
017167001 Aparelho de fax com impressora, copiadora, scanner fax pelo PC PECA 42 Telecomunicações ativo
017167004 APARELHO DE FAX SIMPLES, COM BOBINA DE PAPEL PECA 42 Telecomunicações ativo
017167006 Aparelho de fax com secretária eletrônica digital, memória de discagem.

Aparelho para recepção e envio de fax-simile, o aparelho deve apresentar:
Secretaria eletrônica com no mínimo 10 minutos de duração, acionamento remoto, memória de discagem,
identificação automática fax e fone, relatórios e listas com hora e data, função cópia.

PECA 42 Telecomunicações ativo

017167009 APARELHO DE FAX DIGITAL, TRANSCEPTOR FAC-SIMILE, COM TELEFONE ACOPLADO, COM
SECRETÁRIA ELETRÔNICA DIGITAL

PECA 42 Telecomunicações ativo

017167012 APARELHO DE FAX SIMILE COM MEMÓRIA, CORTADOR AUTOMÁTICO DO PAPEL COM FONE
ACOPLADO

PECA 42 Telecomunicações ativo

017167014 Aparelho de fax com sensor de imagem por contato, gravacao termica, alimentacao automatica de
documentos de no mínimo 10 paginas, largura minima de leitura a4 - 210mm, dimensoes do papel de
gravacao 216mm (l) x 30m (c), corte automatico
do papel, emissao de confirmacao de envio, 220v.

PECA 42 Telecomunicações ativo

017167016 FAX SÍMILE:

1 - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:

1.1 - LINHA TELEFÔNICA: ATÉ 16 CARACTERES, MEMÓRIA PARA 100 NÚMEROS, REDISCAGEM

PECA 42 Telecomunicações ativo
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AUTOMÁTICA, CONEXÃO PARA SECRETÁRIA ELETRÔNICA;

1.2 - MODELO: FAX DE PAPEL PLANO, DE MESA, TIPO COMERCIAL, TEMPO DE TRANSMISSÃO
APROXIMADAMENTE 15 SEGUNDOS, MULTITRANSMISSÃO PARA ATÉ 20 NÚMEROS E
TRANSMISSÃO PROGRAMADA ATÉ 20 CÓPIAS MÚLTIPLAS;

1.3 - VELOCIDADE: ALTA VELOCIDADE (4 PPM) - 9,600 KBPS, COM 92%/86%/72% DA REDUÇÃO E
150%/200% DA AMPLIAÇÃO DE CÓPIAS;

1.4 - LARGURA: MÁXIMA DO DOCUMENTO (216MM E 210MM DA TRANSMISSÃO DE DADOS
VISUAIS;

1.5 - TAMANHO: TAMANHO E PESO:
1.5.1 - CARTA: 216 X 280MM / 60 A 105 G/M².
1.5.2 - OFÍCIO: 216 X 356MM / 60 A 105 G/M².

1.6 - DIMENSÃO: 355MM DE LARGURA X 27MM DE PROFUNDIDADE X 185MM DE ALTURA.

1.7 - POTÊNCIA: 220 VOLTS;
1.8 - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTO PARA MÍNIMO DE 10 PÁGINAS;
1.9 - COMPONENTES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - 120 DIAS DA DATA DE COMPRA;

1.10 - SUPRIMENTOS: CARTUCHO DE FILME QUE CORRESPONDA ÀS ESPECIFICAÇÕES DO FAX,
COM CAPACIDADE PARA 168 CÓPIAS.

1.11 - OUTROS REQUISITOS:
1.11.1. O aparelho deverá ter a capacidade de imprimir no documento recebido a data, a hora e o minuto
do recebimento (data e horário do fax receptor);
1.11.2. O aparelho deverá emitir relatório de confirmação de envio.
1.11.3. O aparelho deverá vir acompanhado pelos manuais de operação em português.

017167017 Aparelho de fax simile, modelo 250 PECA 42 Telecomunicações ativo
017167023 APARELHO DE FAX PECA 42 Telecomunicações ativo
017167025 Aparelho de fax simples com bobina térmica de papel PECA 42 Telecomunicações ativo
017167027 Aparelho de fax.Memória p/recepção de ate 25 paginas,papel a4 ou carta,60 hz. PECA 42 Telecomunicações ativo
017167028 Aparelho de fax modelo kx-ft902 com secretaria eletronica. PECA 42 Telecomunicações ativo
017205005 Mesa operadora para telefonistas PECA 42 Telecomunicações ativo
017213004 Fone individual para comunicação telefônica, fone de ouvido - conj.vozem aco inox,tiara revest.,ajustável

          descricao:
          -conjunto de voz em aço inox;
          -tiara revestida em material anti-alergico e com terminais           emborrachados;
          -totalmente ajustavel;
          -protecao eletronica contra ruidos;
          sistema avancado de recepcao com excelente performance acustica;
          -tubo de voz substituivel, cabo em material de alta durabilidade;
          -protetor auricular de espuma ou couro;
          -uso em terminal digital, sem uso de amplificador externo;

PECA 42 Telecomunicações ativo
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          -amplificacao interna, no fone de ouvido;
          -conexao com cabo quick disconnect;
          -os fones de ouvido deverao acompanhar 30 pares de protetores auriculares reserva.

017256002 Estação repetidora digital PECA 42 Telecomunicações ativo
017272001 Rádio para comunicação transceptor modelo ht PECA 42 Telecomunicações ativo
017272007 radio para comunicação transmissor PECA 42 Telecomunicações ativo
017272011 Rádio para comunicação tipo central PECA 42 Telecomunicações ativo
017272014 Radio para comunicação Talkabout T5100. PECA 42 Telecomunicações ativo
017272017 Radio para comunicação. Kit para radio modelo Twin 8km. PECA 42 Telecomunicações ativo
017272021 Radio móvel/fixo similar (Motorola) em 400 vhf. Adaptador dupla fêmea centelhador(508075) PECA 42 Telecomunicações ativo

017299005 Filtro de uma cavidade para aplicação em sistemas fixos de radiocomunicação PECA 42 Telecomunicações ativo
017418002 AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA PARA CENTRAL TELEFÔNICA. PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e

fonografia
ativo

017485001 Interfone para chamadas internas e externas PECA 42 Telecomunicações ativo
017574002 Escada metalica de alumínio, c/ 4 degraus c/ borracha PECA 94 Estruturas e Edificações ativo
017574006 ESCADA METÁLICA DOBRÁVEL, COM 4 DEGRAUS PECA 22 Mobiliário ativo
017574010 ESCADA METÁLICA COM 2 DEGRAUS,FACE EMBORRACHADA, CINTA INOX PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
017574011 ESCADA METÁLICA EM ALUMÍNIO COM 5 DEGRAUS PECA 22 Mobiliário ativo
017574012 Escada metálica em alumínio, dobrável com 07 degraus PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
017574013 Escada metálica dobrável, em aço esmaltável, 05 degraus, borracha anti-derrapante PECA 94 Estruturas e Edificações ativo
017574014 Escada metálica em alumínio, elástica, com 11 degraus PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
017574015 Escada metalica em aluminio com 6 degraus PECA 94 Estruturas e Edificações ativo
017574016 ESCADA METÁLICA EM ALUMÍNIO, COM 2 DEGRAUS MAIS PLATAFORMA, TIPO TREPADEIRA,

COM ALTURA ÚTIL DE 0,75M E ALTURA COM CORRIMÃO DE 1,45M, ACOMPANHADA DE SAPATA
DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE.

PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo

017574021 Escada metálica tipo banqueta, em alumínio, com 03 degraus. PECA 94 Estruturas e Edificações ativo
017574022 Escada metálica em alumíno com 13 degraus PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
017574025 Escada caracol com diâmetro de 1,70 e 3,22 metros de altura com 16 degraus e um patamar metálica. PECA 94 Estruturas e Edificações ativo
017582001 Barraca com armação de ferro. PECA 94 Estruturas e Edificações ativo
017620001 Bancada com dupla cuba - bancada de lavagem de material cirúrgico, com duas cubas com dimensões

de aproximadamente  de 2000mm comprimento, 800 mm de altura e 700mm de profundidade fabricada
totalmente em aço inoxidável aisi 304. Plano de trabalho com 2mm de espessura, dotada de armários na
parte p/ depósito de materiais, com dois planos de apoio e fechadura com chave, espessura de
1mm;pedestal com 1,5mm de espessura, estrutura portante de 2mm. No plano da bancada deverá ter
instaladas 2 pias, fabricadas em aço inoxidável com aproximadamente dimensões de 600mm largura x
400mm profundidade x 200mm de altura. Deverão ser dotadas de furações para torneiras e misturador de
modelo de comando único, para a distribuição da água na temperatura solicitada e furação de sifão de
descarga. Os ângulos, internos e externos, deverão ser arredondados em todas as zonas atingíveis sem a
presença de chapa dobrada nas bordas evitando o contato com as pessoas, mesmo nas operações de
limpeza. Garantia mínima 12 meses.

PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

017620004 Pia com tampo de inox PECA 22 Mobiliário ativo
017639001 Tanque (para lavar roupa) de fibra,medindo 50 x 60cm PECA 47 Equipamentos e aparelhos

hidráulico-Sanitários (46)
ativo

017639003 Tanque (para lavar roupa) completo PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo
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017655002 FILTRO PARA ÁGUA COM CAPACIDADE DE FILTRAGEM DE 300 A 150 LITROS/HORA, CABEÇOTE

EM POLIPROPILENO COM ROSCA EM LATÃO, MEDIDAS DE CONEXÕES QUE VARIAM DE 3/4'' A 1''
1/4,TEMPERATURA DE 50 GRAUS ºC.

PECA 122 Equipamentos e componentes de
uso medico/hospitalar

ativo

017655004 Filtro e purificador de água, cilindrico em aço com vazão 3.000/5.000/10.000 litros / horas PECA 122 Equipamentos e componentes de
uso medico/hospitalar

ativo

017655005 Filtro e purificador de água remove sabores e odores desagradáveis
Aparelho para filtração e purificação de água previamente tratada, utilizando sistema que filtra impurezas
sólidas, adsorve cloro e reduz substâncias químicas, orgânicas e turbeis, e remove sabores e odores
desagradáveis causados pelo cloro. Libera cálcio e magnésio (combinados ou separados). Fornecimento
de água em três temperaturas: natural, fresca ou gelada (entre 7°c e 9°c), através de compressor que n ão
utiliza o gás cfc. Gabinete em aço carbono com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática e painel em
plástico abs; cuba com sistema de escoamento bica telescópica que permite o uso de recipientes de
diferentes tamanhos. Acionamento do purificador através de botão para fluxo momentâneo ou teclas
frontais para fluxo contínuo e seleção da temperatura desejada. Sistema de limpeza interna dos dutos e
câmaras por inversão do fluxo da água (retrolavagem), com acionamento por tecla localizada dentro do
compartimento frontal. Instalação através de mangueira atóxica revestida com material flexível, que
acompanha o aparelho. Ligação elétrica através de cabo com plug, em 220 v. acompanha manual de
instruções para uso do equipamento em português. Instalação gratuita. Aparelho com garantia contra
defeitos de fabricação de pelo menos um ano e assistência técnica local.

PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

017655007 Filtro 3.000L/h em aço inox, cilíndrico medindo aproximadamente 0,40m de diâmetro por 1,20m de altura,
chapa 1.0mm, pesando 150 kg carregado, capacidade para carvão ativado redox c 0908 x 16, cinco
camadas de Quartzo e tubulação de entrada e saída diâmetro mínimo 1,1/2", cabo lateral em P.V.C com
entradas e saídas reforçadas e apenas uma alavanca para retro lavagem. Incluso, mão de obra, revisão e
assistência técnica por 3 anos.

PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

017663001 Aparelho purificador de água elétrico 220 V. PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

017680002 Saboneteira em pvc, com pedal emborrachado, com mangueira de silicone, para uso hospitalar. PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

017698001 Tanque em aço inox com drenagem cap. 430 litros. PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

017698002 Tanque em aço inox com capacidade de 50 litros PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

017698007 Tanque de escovação em aço inox, comprimento de 1,00 m alt. máx. de 0,55m com no mínimo uma
torneira e um disoensar para sabão degermante e acionadores instalados.

PECA 22 Mobiliário ativo

017744001 Saco plastico para cadaver cor preta, desc. medindo 1,80 m de alt. x 0,70 m de diam. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

017744002 Saco plástico para cadáver, cor branca, descartável, med.0,60m x 0,30m PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

017752001 FRASCO DE POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA CAPACIDADE 80 ML PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

017752004 Frasco borrifador de polietileno c/ rosca, resistente a acidos e solventes orgânicos, capacidade 125ml. PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

017752005 Frasco borrifador de polietileno com rosca, resistente a acidos e solventes orgânicos, capacidade 500ml

Sem requisição desde 07/2009.

PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo (bloqueado)

017752006 Frasco em polipropileno, diâmetro mínimo de boca de 30 mm, com tampa rosqueável. Capacidade 250ml. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 540 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
cirurgia (66)

017752007 Frasco em polipropileno, boca larga, tampa rosqueável, autoclavável, capacidade 250ml. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

017760001 Papel alumínio para envelopar soluções e NPP ROLO 128 Acondicionadores e embalagens ativo
017760002 Papel alumínio rolo de 7,5m x 45cm, para uso doméstico. ROLO 128 Acondicionadores e embalagens ativo
017779004 Parafuso cortical 4,5mm SUS 0702030708 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

017779005 Parafusos cortical 3,5mm SUS 0702030694 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

017779006 Parafuso cortical 1,5mm SUS 0702030660 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

017779007 Parafuso cortical 2,0mm SUS 0702030678 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

017779008 Parafuso cortical 2,7mm SUS 0702030686 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

017779012 Parafuso de bloqueio 2.7mm (cabeça lcp2.4) auto-rosqueante, comprimento 40mm, aço 9021.10.20 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

017779013 Parafuso de bloqueio 3.5mm rosqueante, comprimento 32mm aço PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

017779014 Parafuso de cortical de 3,5mm, comprimento 26mm, aço. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

017779015 Parafuso de carros-girard p/ malar PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

017779016 Parafuso de fixação para cheve aplicadora PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

017787001 Gel não abrasivo para ultrassonografia, embalagem com 5 litros FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

017787004 Gel lubrificante em sachês de 5g a 10g para lubrificação íntima, solúvel em água, transparente não
gorduroso, sem cheiro e facilmente removível, com a informação tanto no item quanto na caixa "venda
proibida".

SACHE 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

017841002 Cronometro profissional digital PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

017841004 CRONOMETRO DESPERTADOR DIGITAL PARA HORAS MINUTOS E SEGUNDOS PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
017841005 Cronômetro digital com 4 canais independentes, para programação de 4 tempos diferentes, com as

seguintes características: precisão de 0,01%, construído em material plástico abs resistente. contagem
regressiva com alarme, contagem progressiva com alarme, funca relogio, bateria com oxido de prata,
programação de 1 segundo a 99hs, 59min. e 59 seg.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

017868001 Régua de aço graduada PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

018040001 REFRIGERADOR ELÉTRICO, 1500 L, 6 PORTAS PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018040002 REFRIGERADOR ELÉTRICO, 500 LITROS, REDE 220 V PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018040003 Refrigerador tipo industrial, 900 l, 4 portas, rede 220v PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018040004 Refrigerador comercial 06 portas. Resfriamento de bebidas e alimentos 0ºc a 5ºc ar forçado; fabricação

em inox, profundidade 610 mm, altura 1990 mm, frente 1800 mm e volume 1060 mm; compressor 1/3 hp,
tensão 220 v/60 hz, gás r 134; pés e prateleiras reguláveis; acabamento interno em aço galvanizado;
controlador digital, isolamento térmico em poliuretano injetável.

PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo
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018040005 Refrigerador capacidade 360 litros PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018040006 Refrigerador biplex PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018040008 Refrigerador Tipo Frigobar PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos

para Secagem de Fornos
ativo

018040009 Refrigerador 280 litros para uso doméstico, 220v. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018040010 Refrigerador domestico na cor branca e capacidade de 280 litros. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018040011 REFRIGERADOR TIPO GABINETE NA COR BRANCA COM CAPACIDADE DE 80 LITROS.

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
   1.1 GABINETE INTERNO E EXTERNO COM PINTURA ELETROSTÁTICA;
   1.2 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS;
   1.3 PORTA APROVEITÁVEL COM COMPARTIMENTO PARA VASILHAMES;
   1.4 CAPACIDADE DE 80 LITROS;
   1.5 PORTA COM BORRACHA DE VEDAÇÃO;
   1.6 DIMENSÕES EXTERNAS:
          ALTURA: 80CM., LARGURA: 55CM., PROFUNDIDADE: 55CM;
   1.7 ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS/60HZ.
                                                             

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

018040012 Refrigerador capacidade para 300 litros, vertical, cor branca. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018040015 REFRIGERADOR DOMESTICO DUPLEX,CAPAC. 450 LITROS,DEGELO AUTOM.,COR BRANCA PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018040018 Refrigerador tipo duplex capacidade 320 litros PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos

para Secagem de Fornos
ativo

018040019 Refrigerados domestico, 315 litros, cor branca, sem congelador, 220v PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018040020 Refrigerador capacidade 428 litros,com congelador horizontal degelo automatico,pes com rodas,cor

branca,220v
PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

018040021 Refrigerador (totalmente refrigerador)tipo domestico;cor branca ; degelo automático; porta reversível;
rodízios para deslocamento; prateleiras ajustáveis;gavetas em acrílico  transparente na cor fume;
termostato; capacidade aproximada  de 370 litros; dimensões: altura 1,70m x largura 0,60m x
profundidade 0,60m,admitindo-se variação nas medidas em ate 5% a menor; compatível a rede de 220
volts; garantia mínima de 01(um) ano

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

018040022 REFRIGERADOR DUPLEX DOMÉSTICO CAPACIDADE 430 LITROS, COM PORTAS PROVIDAS DE
PUXADOR FIXO, SOB PRESSÃO, CAIXA PARA LEGUMES, PRATELEIRAS GRADEADAS,
TEMOSTATO AUTOMÁTICO, COM INFORMAÇÕES DE FUNCIONAMENTO, DESGELO
SEMIAUTOMÁTICODO REFRIGERADOR E LÂMPADA. PORTA TOTALMENTE APROVEITÁVEL E PÉS
COM DISPOSITIVOS REGULÁVEIS. PINTURA ELETROSTÁTICA E ANTI-CORROSIVA, NA COR
BRANCA COM ISOLAMENTO TÉRMICO E PORTAS COM BORRACHA DE VEDAÇÃO. 220 V.

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

018040025 Refrigerador capacidade variando de 290 a 320litros, cor branca. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018040028 Refrigerador doméstico 240 litros PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018040029 REFRIGERADOR PARA USO EM BANCO DE SANGUE

Euipamento vertical, desenvolvido especificamente para a guarda científica do SANGUE, com grande
capacidade de recuperação térmica e manutenção de temperatura interna estabilizada em 4,0 ºC, dentro
das especificações do Ministério da Saúde e certificado pela ANVISA, com as seguintes características:
- Equipado com os seguintes opcionais: registrador gráfico circular de temperatura, com disco 6" para 7
dias, com traço contínuo, motor a quartzo com bateria recarregável; porta de vidro triplo no "fog".
- Dimensões volumétricas externas 201 x 71 x 73 cm e peso de 163 Kgs; capacidade para
armazenamento de 270 bolsas de 500 ml ou 300 bolsas de 450 ml; unidade de refrigeração silenciosa

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
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com compressor hermético de baixo consumo de energia; refrigerante ecológico livre de CFC; unidade
frigorífica com condensação e ar forçado; refrigeração com circulação de ar forçado, impelente por duto
embutido e grelha vertical com degelo automático com evaporação da água do degelo; gabinete externo
em aço tratado e esmaltado a alta temperatura em epóxi, equipado com sapatas niveladoras de
regulagem; câmara interna em aço inoxidável; equipado com cinco prateleiras tipo gavetas em aço
inoxidável com deslizamento suave para o exterior da câmara sobre rodízios de nylon; isolamento térmico
com 75 mm de espessura em poliuretano injetado, livre de CFC; porta com gaxeta magnética nos quatro
lados; painel tipo sinótico em alumínio de fácil visualização e controles áudio-visuais com comando
eletrônico digital microprocessado programável com teclas tipo membrana; temperatura controlada
automaticamente a 4 ºC no frasco/bolsa, por solução diatérmica; diferencial ajustável da temperatura de
controle, pré ajustado em +/- 1 ºC; temperatura de fácil regulagem com configuração 2,0 a 8,0 ºC; alarme
sonoro de máxima e mínima temperatura de fácil ajuste, pré fixado em 3 e 8 ºC; botão silenciador de
alarme sonoro com tempo programável; sinalizador luminoso de equipamento energizado, de refrigeração
em recuperação, e visual de alarme; alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável; sistema
de auto check das funções eletrônicas programadas; luz interna temporizada com porta fechada e com
acionamento automático na abertura da porta; chave geral de energia; equipamento disponível em 110 ou
220 volts, 50/60 Hz.

018040031 Refrigerador para uso com medicamentos de quimioterapia tipo frigobar, capacidade mínima de 74 litros,
isolação em poliuretano injetado, gabinete externo em aço carbono medindo
 -altura 630mm (+-60mm)
-largura 470mm (+-55mm)
-profundidade 530 (+-50mm)
Alimentação 220v/60hz

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

018040032 Refrigerador tipo frigobar, capacidade 120 litros, na cor branca. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018040033 REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE DE 250 LITROS, REDE DE 220 VOLTS PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018040034 Refrigerador com 06 portas, revestido externamente  em aço inox revestimento interno em aco

galvanizado, volume interno aproximado de 1.200 litros, voltagem de 220v, temperatura de 0 a 7 graus.
PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

018040036 Geladeira vertical 280litros, tipo doméstica, fost free, tipo duplex, com gabinete construído em aço, chapa
de espessura mínima de 0,5 mm, com isolamento em poliuretano de 3 mm no mínimo e densidade de
35kg/m², com pintura eletrostática na cor branca, com evaporador(congelador)de no mínimo 30 litros com
largura mínima de 610 mm, profundidade mínima de 610 mm, altura mínima de 1600 mm, a geladeira
deverá constar gavetas e prateleiras desmontáveis, deverá constar também no mínimo 3 prateleiras
internas e voltagem de 220 volts.

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

018040038 REFRIGERADOR COM CAPACIDADE DE 270 LITROS, 220 VOLTS, USO DOMÉSTICO PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

018040040 refrigerador vertical com  porta tipo vitrine, para lactario, dispositivo anti-embassante, com termometro
para controle interno da temperatura, prtateleiras gradeadas e pintadas com tinta anil anti-corrisiva,
capacidade 560 litros.

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

018040042 Refrigerador de 47, duplex, 380 litros, cor branca PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018040044 Refrigerador para conservação de vacinas e medicamentos.

 1. Informações técnicas:
1.1. Capacidade volumétrica: 120 litros;
1.2. Temperatura de operação: +4ºC memorizada;
1.3. Subdivisão de leitura do termômetro digital: 0,1ºC.
2. Dimensões externas:
2.1. Largura: 500mm;

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
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2.2. Profundidade: 540mm;
2.3. Altura: 850mm;
3. Dimensões internas:
3.1. Largura: 410mm;
3.2. Profundidade: 430mm;
 3.3. Altura: 780mm;
4. Construção:
4.1. Gabinete externo tipo geladeira em chapa de aço tratada quimicamente e pintada com porta em
vidro;
4.2. Câmara interna em plástico pré-moldado, com cantos arredondados;
4.3. Porta externa com fecho magnético e guarnição de vedação de PVC em todo o perímetro;
4.4. Duas prateleiras tipo grelha, em alo tratado, pintadas a pó eletrostático;
4.5. Trilhos para movimentação suave das prateleiras;
4.6. Compartimento adicional na parte inferior da câmara;
4.7 Porta individual de acrílico para cada prateleira;
 4.8. Cabo de ligação com 2,5m (plug 2P + T);
4.9. Chave geral para alimentação elétrica;
4.10. Acompanha: kit criogênico (sistema que nos casos de falta de energia, garante lenta subida da
temperatura interna);
4.11. Saída serial RS-232 incorporada;
5. Painel de controle:
5.1. Painel de controle frontal, tipo membrana;
5.2. Teclas do tipo "toque suave" e memória dos valores pré-programados;
5.3. Sistema eletrônico de tratamento das teclas
5.4. Leitura das temperaturas máxima e mínima memorizadas;
5.5 Indicações visuais, individuais para ligado geral, refrigeração e alarme inibido;
5.6. Alarmes audiovisuais: porta aberta, alta e baixa temperatura;
5.7. Tecla para inibir o som dos alarmes, reativando-se automaticamente, após 10 minutos;
6. Controlador de temperatura:
6.1. Termostato eletrônico microprocessado, que evita acúmulo de gelo;
7. Elemento refrigerador:
7.1. Livre de CFC, unidade selada;
7.2. Compressor montado sobre coxins que evitam a transmissão para o sistema;
7.3. Desligamento automático da circulação do ar interno quando da abertura da porta;
7.4. Sistema de degelo automático;
7.5. Circulação de ar forçado no sentido vertical;
8. Isolamento térmico:
8.1. Poliuretano com 05cm de espessura em todas as paredes, inclusive na porta;
9. Sistema de segurança:
9.1. Conjunto analógico que mantém a temperatura na faixa de +2,0ºc a + 8,0ºc;
9.2. Trisensor: 02 sensores digitais ao controle microprocessado (sendo 01 imerso em solução
diatérmica, 01 no ar na primeira prateleira) e 01 sensor analógico ligado ao sistema de segurança,
também imerso em solução diatérmica auto-reset, sistema de monitorização de rede para proteção contra
variações de rede elétrica.
9.3. Sistema de auto-teste de todas as funções;
9.4. Filtro contra ruídos eletromagnéticos provenientes da rede de alimentação elétrica;
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9.5. Fusíveis de segurança;
10. Alimentação elétrica: 220v/60hz/760w.

018040045 Refrigerador científico para armazenamento de medicamentos e produtos termolábeis.
1. generalidades
Refrigerador para armazenamento e conservação de medicamentos e produtos termolábeis em
laboratório.
2. características técnicas mínimas
2.1 tipo vertical;
2.2 capacidade mínima de 230 litros;
2.3 temperatura regulável na faixa mínima de 2 a 8 graus c.
2.4 temperatura controlada por sensor eletrônico imerso em solução diatérmica;
2.5 gabinete externo constituido de material tratado anti-ferrugem;
2.6 câmara interna em aço inoxidável;
2.7 compressor hermético com gás refrigerante livre de cfc
2.8 refrigeração interna com circulação de ar forçado;
2.9 indicador digital decimal de temperatura;
2.10 alarme audiovisual para desvio de temperatura com configuração de máxima e mínima e de
interrupção de energia eletrica;
2.11 alimentação elétrica do controle através de bateria recarregavel com carregador automático
2.12 porta de vidro que permita a completa visualização do interior com isolamento térmico e
anti-embassamento;
2.13  degelo e evaporação d´água automáticos;
2.14  iluminação interna com acionamento automático durante a abertura da porta e acionamento manual
(externamente) temporizado com a porta fechada
2.15  pés com rodízio com travas;
2.16  devem possuir, internamente, cinco (05) prateleiras do tipo gavetas deslizantes e removíveis
confeccionados em aço inox
3.  alimentação
3.1 alimentação 220v/60hz.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.     

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

018040055 Refrigerador tipo frigobar, capacidade para 120lts, 220v, com 01 porta PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018040056 Refrigerador duplex frost free, com capacidade de no mínimo 400 litros, cor branca. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018040067 Refrigerador frost free, capacidade 345 litros. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018040068 Refrigerador com visor em vidro na porta; +2°c a +8°c, prateleiras reguláveis, controlador di gital de

temperatura e alarme de aviso sonoro de temperatura máxima e mínima, iluminação interna, capacidade
mínima de 340 litros.

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

018040074 Refrigerador e congelador, tipo biplex, frost free, capacidade mínima de 352l PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018040082 Refrigerador vertical com porta de vidro, tipo vitrine, para lactário, com dispositivo anti-embassante,

termômetro para controle interno da temperatura, prateleiras gradeadas e pintadas com tinta
anti-corrosiva, capacidade 230 l.

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

018040083 Pass Through Refrigerado:
Características:
 - 2 portas;
  -construído em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8;
 -corpo externo e dobradiças em aço inoxidável;

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
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  -corpo interno em alumínio liso naval(opcional: em aço inox);
 -cantoneiras removíveis com alturas ajustáveis para receber recipientes GN 1/1 gastronorm (GNS não
inclusos);
 -capacidade de grades: 34(não inclusas);
 -portas inteiriças em aço inoxidável ou com vidro duplo transparente, requadro em alumínio, sistema
antiumidificador, com fechamento magnético e puxadores laterais em poliamida  6.0(nylon)-com ou sem
lado operador;
-todas as portas(lado operador e serviço) são em aço inoxidável;
  -pés niveladores de altura em poliamida 6.6(nylon);
 -fluído refrigerante R-134(gás ecológico HFC - Hidro Flúor Carbono);
 -Termocontrolador digital de temperatura;
-bandeja coletora;
 -ar foçado;
 -isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado de  alta densidade;
 -dimensões: 700x800x2050mm
 -volume interno: 560 litros;
- potência do compressor : 1/2 HP
-Alimentação elétrica: tensão 220V monofásico, 60Hz

018040084 Pass Through aquecido
Características:
          -2 portas;
          -construído em aço inoxidável;
          -corpo interno em alumínio liso naval(opcional: em aço inox)
          -isolamento térmico em lã de rocha;
          -portas em aço inoxidável inteiriças equipadas com sistema  de fechamento magnético e puxadores
laterais em poliamida 6.0 (nylon);
          -dobradiças em aço inoxidável;
          -cantoneiras removíveis com alturas ajustáveis para receber recipientes GN1/1 gastronorm(GNS
não inclusos);
          -capacidade de grades: 34(não inclusas);
-aquecimento por resistências elétricas blindadas laterais;
          -gaveta umidificadora removível;
          -bandeja coletora removível inferior para armazenamento de líquidos;
          -termocontrolador digital de temperatura;
          -temperatura de trabalho: ate 85 graus Celsius;
          -pés niveladores de altura em poliamida 6.6(nylon);
          -dimensões: 700x800x2050mm;
          -volume interno: 560 litros;
          -alimentação elétrica: tensão 220V-60Hz;
          -potência: 3,0 KW

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

018058004 Resfriador rápido para leite humano
1. Generalidades
este equipamento sera destinado ao resfriamento rápido do leite humano
2. Especificações Técnicas Mínimas
2.1 construção totalmente em aço inox
2.2 cuba em aço inox sem reentrâncias e sem cantos vivos isolada termicamente,estrutura monobloco;

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
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2.3 dispositivo para drenagem;
2.4 galheteiros removíveis;
2.5 capacidade mínima para 15 tubos de 250ml;
2.6 controlador de funcionamento e temperatura;
3. Alimentação
3.1 alimentação elétrica: 220 v/ 60hz
4. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa

018082002 FREEZER HORIZONTAL, 400 LITROS, 2 TAMPAS, 220 V COR BRANCA PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018082004 FREEZER HORIZONTAL, 450 LITROS, 220 V COR BRANCA PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018082005 Freezer horizontal, 600 litros, 220 v cor branca PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018082006 Freezer horizontal, 200 litros PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018082008 Freezer Vertical, 180 litros, com gavetas, cor branca, 220 v PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018082009 Freezer vertical, 260 litros, cor branca PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018082011 Freezer vertical, 400 litros, 220v, cor branca com porta reversível, termostato, relógio digital para controle

da temperatura, rodízioa pra deslocamento, capacidade 400 litros, alimentação elétrica: 220V/60Hz.
Gabinete interno e externo em chapa de aço pintado.

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

018082015 Freezer Vertical,na cor branca,capacidade 248 litros PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018082016 Freezer vertical de aproximadamente 530 litros 220 v.  Podendo haver variação de capacidade de mais ou

menos 50 litros.
PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

018082018 Freezer vertical tipo doméstico, cor branca, porta reversível, termostato, relógio digital para controle
externo da temperatura, rodízios para deslocamento, capacidade aproximada de 310 litros, compativel
com a rede de 220 volts

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

018082020 Freezer capacidade de 280 litros, cor branca. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018082024 Freezer vertical, capacidade mínima 570 litros,220 volts, cor branca. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018082027 Equipamento vertical para congelamento científico, com capacidade de recuperação térmica e

manutenção de temperatura interna estabilizada até a faixa de -30 ºC. Capacidade para armazenamento
de 120 litros, unidade de refrigeração compacta e silenciosa, compressor hermético, refrigerante
ecológico livre de CFC, unidade frigorífica com condensação a ar forçado. Gabinete externo em aço
tratado e esmaltado, câmara interna em aço inoxidável, equipado com 02 prateleiras em aço inoxidável,
removíveis, isolamento térmico em poliuretano injetado, livre de CFC, equipado com sapatas niveladoras
tipo ventosa para fixação em bancada. Painel de comando e controle frontal de fácil acesso em LCD,
comando eletrônico digital micro processado programável, indicação de temperatura digital e da câmara
interna, alarme sonoro de máxima e mínima, botão silenciador de alarme sonoro com tempo programável,
sinalizador luminoso de equipamento energizado e refrigeração em recuperação, equipamento em 220
volts, 50/60 Hz. Certificado pela Anvisa. Dimensões externas AxPxL 93x66x60 cm, aproximadamente. O
equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem
ônus para a administração.

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

018082028 FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 358 LITROS ESPECIAL PARA BAIXA TEMPERATURA DE -50ºC
-86ºC.
Obs: Freezer Vertical de ultra-baixa temperatura.
Com as seguintes características Técnicas:
* Fabricado de acordo com as normas de Segurança e desempenho;
* Faixa de Temperatura: -50ºC a -86ºC;
* Capacidade: 300 - 500 litros;
* Alimentação: 208-230V, 60Hz, 1 Fase;

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
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* Dimensões internas e Dimensões Externas: de acordo com a capacidade;
* SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO LEGACI TM em cascata, com 02 compressores industriais de 1HP
refriados a ar, utilizando gases refrigerantes não CFC e isolação acústica, reduzindo o nível de ruído dos
compressores;
* SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, com teclado para entrada de dados e mostrador
digital exibindo todas as funções;
* Chave de operação para fornecimento de energia e alarmes.
* Controles independentes para temperatura e alarmes alto/baixo, pré-ajustados de fábrica, com ajustes
de 1º de incremento;
* Sistema automático de compensação em casos de baixa voltagem;
* Supressor de surtos, minimizando os efeitos causados por picos de voltagem;
* SISTEMA DE ALARME COM MONITOR DE INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA (AIM) exibindo desvios de
temperatura além dos limites ajustados;
* Sistema de back-up da bateria com carregador automático em casos de falha no fornecimento de
energia;
* Aviso sonoro e visual em casos de desvios de temperatura ou falhas no fornecimento de energia;
* Mostrador digital exibindo a capacidade remanescente da bateria;
* Sistema de teste de alarmes, simulando condições extremas de temperatura;
* Contatos para conexão à sistema de gerenciamento remoto;
* Sistema de Gerenciamento com indicador de baixa voltagem - abaixo dos parâmetros de segurança;
* Luz indicadora recomendando a remoção e limpeza do filtro condensador;
* Cabine de aço com acabamento em pintura, isolamento mínima de 5" (12.7cm) de espuma de uretano,
não-CFC;
* Cantos arredondados, facilitando a limpeza e a uniformidade da temperatura;
* 5 portas internas em plástico de grande impacto;
* Fornecido com 4 prateleiras em aço inox, sendo 3 ajustáveis;
* Porta isolação mínima de 3,5" (7,6cm) não-CFC, com sistema de selagem com as borrachas de
vedação da porta, minimizando a formação de gelo;
* Com chave de travamento, para maior segurança;
* Rodízios.

018082029 Freezer horizontal, capacidade 500 litros PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018082030 Freezer vertical com degelo automático, cap. entre 260 a 280 litros, relógio digital para controle externo de

temperatura, controle eletrônico de funcionamento e sensor de fechamento da porta, gavetas com travas
de segurança, cor branca, 220 volts

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

018082033 Freezer científico vertical com as seguintes características

Descrição da especificação:
- porta em vidro transparente com desembaçador;
- capacidade aproximada de 500 litros, com variação de 10%;
- comando digital microprocessado programável com teclas tipo membrana;
- temperatura controlada automaticamente a -30ºc;
- alarme sonoro de máxima e mínima temperatura de fácil ajuste;
- alarme sonoro e visual de falta de energia e botão silenciador do alarme sonoro com tempo
programável;
- câmara interna em aço inoxidável com sete prateleiras em aço inox reguláveis;
- gabinete externo em aço tratado e esmaltado a alta temperatura;

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
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- dobradiças de encaixe com acabamento cromado;
- puxador anatômico em material não oxidante de alta resistência e acabamento cromado;
- porta com gaxeta magnética nos quatro lados;
- equipado com rodízios e freio;
- degelo automático para uso contínuo com evaporação do condensado;
- com termômetro digital de máxima e mínima;
- refrigerador ecológico livre de CFC;
- refrigeração com circulação de ar forçado.
- refrigeração com circulação de ar forçado.
- controlador micro processado digital com saída serial RS 232, interface programável por computador e
sistema de controle via rede para Windows.
- certificado de calibração RBC e certificado de boas práticas de fabricação de acordo com a RDC nº
59/ANVISA.
- voltagem monofásica 220 volts ou trifásica 380 volts.
- manual em português.

018082038 Freezer Vertical, capacidade aproximada de 650L especial para baixas temperaturas
Características técnicas:
- Faixa de temperatura: -50°C - 86°C.
- Sistema de backup NL2 ou CO2 ou bateria, que mantem a temperatura a -80°C.
- Capacidade aproximada: 650 litros.
- Alimentação: 230V e 60 Hz.
- Plugue compatível com o padrão Brasileiro.
- Dimensões externas máximas:altura 199cm, largura 97cm, profundidade 96cm.
- Prateleiras em aço inoxidável reforçadas possuindo no mínimo 3 prateleiras.
- Portas internas (individuais para cada prateleira) de poliestireno com fechamento individual:no mínimo 3
portas.
- Todas as prateleiras internas preenchidaspor  Racks de gavetas deslizantes para caixas quadradas de
5cm de altura e 13,5 cm de largura.
- Puxador ergonômico de fácil uso, com trava integrada e chave de travamento.
- Filtro lavável e de fácil remoção para proteção do condensador.
- Alta performance com excelente uniformidade de temperatura e variação de pico no ponto de controle.
- Sistema de refrigeração com compressores de alta eficiência. Trocador de calor com placa soldada para
uma transferência de calor mais eficiente. Dobradiças soldadas por indução para reduzir um possível
vazamento e aumentar a confiabilidade.
- Porta com equalização e pressão (PEP) para reaberturas rápidas da porta.
- Alarmes remotos e saídas de 4-20 miliamperes.
- Duas portas traseiras de acesso de 2,5cm para sondas e instrumentação externa.
- Porta externa contendo anéis aquecidos 4x7 que fornecem quatro pontos de contato e sete zonas de
proteção, maximizando a temperatura do gabinete e eliminando o acúmulo de gele.
- Rodinhas com trava na parte inferior, para facilitar a locomoção.
- Painel de controle capaz de informar: status do alarme, status da temperatura, sistema de backup NL2
ou CO2 ou bateria (etetrônico).
- Sistema de back-up da bateria com carregador automático em casos de falha no fornecimento de
energia;
- Aviso sonoro e visual em casos de desvios de temperatura ou falhas no fornecimento de energia;
- Mostrador digital exibindo a capacidade remanescente da bateria;

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
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- livre deCFC / HCFC.
- manualem português.
- garantia de 2 anos.

018228002 Ventilador mecanico, pressao/volume, ref. serv0900c, siemens PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018228003 Ventilador de mesa, oscilante, 3 velocidades, hélice 30 cm, 220 volts PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018228004 Ventilador de mesa oscilante, helice 60cm 220 volts PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018228005 Ventilador de mesa, hélice 40 cm, 220 volts PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018228008 Ventilador para fixar na parede 220 volts PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018228009 Ventilador de teto, mínimo 3 pás sem lustre, 2 velocidades, 220 Volts PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos

para Secagem de Fornos
ativo

018228011 Ventilador oscilante/pedestal 60cm PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018228015 Ventilador de parede PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018228016 Ventilador de teto com 03 pás,rede 220 volts PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018228017 Ventilador de parede, 60 cm de diâmetro PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018228018 Ventilador de teto c/4 pas 220v ventilação de exaustão 3 vel. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018228019 Ventilador de teto, todo em aco, com pintura eletrostática 3 pas, chave liga e desliga,, com reversao,

tensao 220 w., cor branca.
PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

018228021 Ventilador coluna 60cm pt PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018244006 Aquecedor de passagem de água, individual, elétrico, automático (liga somente quando se abre o registro

de água a ele conectado), 220volts, 5200 watts, com regulagem em cinco temperaturas, tipo cardal, com
ducha higiênica

PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

018252002 Aquecedor de ambiente, tipo radiador, selado, com água, 220 volts.
          1. características técnicas mínimas:
          1.1 aquecedor com umidificador;
          1.2 suporte de água para umidificador com capacidade para 1 (um) litro;
          1.3 2 (duas) resistências de 750 watts;
          1.4 comprimento da resistência: 68 centímetros;
          1.5 medida do aparelho: 80 centímetros (comprimento) x 15 centímetros (largura) x 23 centímetros
(altura);
          1.6 alimentação: 220 volts.

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

018252003 Aquecedor de ambiente de ar med. 30 cm, 220 volts, 3 resist. indep. 450w PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

018252009 Aquecedor de ambiente a óleo potencia 1500w 220v PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018252010 Aquecedor portátil de ambiente , a oleo e possui 3 posições de temperatura. Com funções dispositivo de

segurança, portacabo, lâmpada piloto e rodas deslizantes, tem um design compacto e moderno.
PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos

para Secagem de Fornos
ativo

018317001 Caixa conservadora retangular com  alca, capacidade 21 litros PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

018325002 Caixa térmica portátil, capacidade de 20 litros, revestida em polietileno PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

018325003 Caixa térmica revestida em plástico capacidade de aproximadamente 34 litros PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

018325006 CAIXA TÉRMICA DE CAPACIDADE 12 LITROS, COM TAMPA, ALÇA, FORRO INTEIRO DE FÁCIL
LAVAGEM, RESISTENTE A MANCHAS E ODORES 

PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

018325007 Caixa Térmica revestida em fibra com capacidade de 24 litros PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

018325008 Caixa Térmica revestida em fibra, capacidade 4,7 litros PECA 84 exa ativo
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018325009 Caixa Térmica revestida em fibra com capacidade de 7,5 litros PECA 84 exa ativo
018325010 Caixa térmica revestida em fibra com capacidade de 45 litros PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos

para Secagem de Fornos
ativo

018325011 CAIXA TÉRMICA EM POLIURETANO, COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO, COM ALÇA PARA
TRANSPORTE DE IMUNOBIOLÓGICO, NA COR AZUL, ESPESSURA MINIMA DE 2 CM, CAPACIDADE
ENTRE 4 E 5 LITROS

PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

018325012 Caixa térmica em poliuretano, com isolamento em poliuretano, lavável, com tampa articulada com
dobradiças, alças bidirecionais que facilitem o transporte, na cor azul, espessura mínima de 3cm.
Capacidade de 45-48 litros

PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

018325015 Caixa térmica em poliuretano, com isolamento térmico, atóxica, lavável, com tampa removível e alça que
facilitem o transporte, capacidade de 14 a 16 litros.

PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

018325016 Caixa térmica em poliuretano, com isolamento térmico, atóxica, lavável, com tampa removível e alça que
facilitem o transporte, capacidade de 30 a 35 litros.

PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

018325021 Caixa térmica em "thermozone insulation", 26.6 litros, com tampa articulada PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018325022 Caixa térmica em polipropileno com capacidade de 30 a 40L, com alça PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018333002 Filtro de ar para ar condicionado PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
018430008 Pulverizador motorizado portátil PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
018660001 Máquina de cortar grama elétrica, 220 Volts

              
PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo

018660002 Máquina de cortar grama elétrica 220v, com lâmina, estrutura metálica, 2hp. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

018660005 Máquina de cortar grama com cortador de nylon. PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
018660006 Máquina de cortar grama movida a gasolina, sem saco coletor PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
018910002 Banqueta fixa, de madeira macica(tipo angelin), estrutura reforcada;medindo aproximadamente 30 cm de

diametro x 50 cm de altura; acabamento em verniz maritimo, na cor natural.
PECA 22 Mobiliário ativo

018910003 Banqueta fixa de madeira, med. 0,70cm de altura PECA 22 Mobiliário ativo
018910005 Banqueta alta confeccionada com tubo de aço, apoia pé e assento revestido com espuma em vinil.      PECA 22 Mobiliário ativo
018910010  BANQUETA FIXA, COM ENCOSTO, ESTRUTURA CROMADA E ASSENTO CIRCULAR ESTOFADO

EM KORINO
PECA 22 Mobiliário ativo

018910013 Banqueta confeccionado em tubo  de 1" com assento estofado altura 450mm  ( copa funcionários) PECA 22 Mobiliário ativo

018937001 Álcool etílico, para limpeza e desinfecção, com teor alcoólico de no mínimo 70 gl;em frasco resistente de
1 litro, com rosca, batoque e lacre.com selo do Inmetro; acondicionado em caixa de material resistente.

Lista Básica de Materiais/SEA

LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo (bloqueado)

018937002 Álcool a 70% para desinfecção de materiais, superfícies, em frasco de 1 (um) litro. Apresentar registro de
saneante na ANVISA  e laudo de teor alcoólico (por lote fornecido). Embaladas em caixa de papelão
resistente

LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

018937004 Álcool etílico hidratado,para uso geral,em forma de gel, concentração de  70%, para higienização e
desinfecção, com açao antimicrobiana, frasco com 500 gr; acondicionado em caixa de material resistente.
registro ou notificação no ms/anvisa.

Lista Básica de Materiais/SEA

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo (bloqueado)

018937005 Álcool a 70% para antissepsia de pele, em frasco de 1 litro. Apresentar registro de medicamento na
ANVISA e laudo de teor alcoólico (por lote fornecido). Embalados em caixa de papelão resistente.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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018937006 Álcool 70 graus gl - frasco 50 ml PECA 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

018937007 Álcool gel concentrado de 70% para higienização, frasco com 5 litros FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

018937009 Álcool para uso geral álcool em gel 70%, refil com 800 ml PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

018937013 Almotolias descartável com álcool gel 70% glicerinado para higienização das mãos, com dispensador tipo
bico de pato frasco de 400ml a 500ml e apresentar registro do MS.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

018937020 Alcool para uso geral em gel 70%, para higienização e ação antibacteriana,1litro FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

018937022 Alcool para uso geral concentração 92,6 GL PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

018937023 Antisséptico a base de álcool etílico, com apresentação em gel, espuma ou spray com intervalo de
concentração de 68% de 70%, transparente, isento de material em suspensão que não deixe resíduos
aderentes nas mãos. Acondicionado em embalagem flexível(refil) contendo de 500 a 1000ml ou gramas,
lacrada, compatível com dispensador acionado por alavanca. Embalagem que contenha dados de
identificação, procedência, lote e validade. Apresentar laudos microbiológicos e de irritabilidade dérmica
emitido por laboratório credenciado pelo M.S, apresentar registro no MS/ANVISA.

Utilizar 18937025.

PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo (bloqueado)

019313001 Fósforo doméstico, maço com 10 caixas, com 40 palitos, acondicionados em pacotes.

Lista Básica de Materiais/SEA

CAIXA 138 Artigos para fumantes, tabaco e
correlatos

ativo

019356018 Veiculo tipo camioneta de uso misto utilitario,capacidade 16 passageiros,cor branca. PECA 36 Veículos Rodoviários ativo
019356019 Veículo tipo doblo PECA 36 Veículos Rodoviários ativo
019356024 Tipo van,motor minimo 2.3,diesel,cap.minima 12 pessoas PECA 36 Veículos Rodoviários ativo
019356025 Utilitário tipo van, zero km, ano e modelo 2011;

Motor a diesel turbinado e interculado;
Potencia de 114 cvnbr;
Capacidade para 12 (doze) passageiros, incluindo o motorista;
Direção hidráulica;
Carroceria confeccionada em chapa de aco original de fabrica
Altura interna do veiculo de 1800 mm;
Radio am/fm com cd player;
Bagageiro interno na parte superior do veiculo;
Faróis auxiliares de neblina;
Protetor de carter;
Alarme com trava elétrica nas portas;
Quatro portas, sendo uma lateral deslizante;
Ar condicionado original de fabrica que atenda todo o interior do veiculo;
Caixa de cambio com 05 (cinco) marchas a frente e uma re;
Tapetes de borracha;
Cor branca.

PECA 36 Veículos Rodoviários ativo

019356027 Veículo tipo Van PECA 36 Veículos Rodoviários ativo
019364003 Veículo tipo camioneta tipo pick-up, motor diesel PECA 36 Veículos Rodoviários ativo
019364023 Veiculo tipo camioneta 4x4, a diesel PECA 36 Veículos Rodoviários ativo
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019364024 Veiculo tipo camioneta 4x4, movido a etanol e gasolina PECA 36 Veículos Rodoviários ativo
019364025 Veiculo tipo camioneta motor flex álcool/gasolina PECA 36 Veículos Rodoviários ativo
019364027 Veiculo tipo camioneta sport utility SUV. PECA 36 Veículos Rodoviários ativo
019380002 veiculo automotor novo, zero km,ano/modelo 2002, tipo automóvel, destinado ao transporte de

passageiros e cargas  leves, com as seguintes características técnicas mínimas:motor a gasolina;
capacidade para 05(cinco) passageiros;potencia de 57 cv-nbr; cambio com 5 (cinco) marchas a frente e
uma a re; 02(duas) portas; tapetes de borracha; na cor branca.

PECA 36 Veículos Rodoviários ativo

019380013 Veículo tipo automóvel tipo Fiat Palio Weekend FLEX 5 passageiros, 04 cilindros PECA 36 Veículos Rodoviários ativo
019380026 Veículo tipo automóvel na cor branca, para 05 passageiros, motor 1.0 a gasolina, 04 portas, apoios de

cabeça dianteiros com regulagem de altura, banco traseiro rebatível, bancos dianteiros reclináveis, barras
de proteção lateral, cintos de segurança dianteiro retraváveis, cintos de segurnaça laterais traseiros de
três pontos, limpador de para-brisa com intermitencia, luz de cortesia no teto, rodas 4,5 x 13 e pneus
145/80 r13, tomada de corrente no painel, vidros verdes, apoio de cabeça do banco traseiro, trava elétrica
das portas e vidros elétricos dianteiros, espelhos retrovisores externos com controle interno,
limpador/lavador do vidro traseiro e vidro traseiro térmico.

PECA 36 Veículos Rodoviários ativo

019380038 Veículo tipo automóvel modelo station wagon. PECA 36 Veículos Rodoviários ativo
019380045 Veiculo tipo parati,motor 1.8,com 04 portas PECA 36 Veículos Rodoviários ativo
019380066 Veículo tipo automóvel combustível álcool/gasolina. PECA 36 Veículos Rodoviários ativo
019380074 Veiculo tipo automovel ano e modelo 2009, 0km,capacidade de 05 passageiros PECA 36 Veículos Rodoviários ativo
019380085 Veículo tipo automóvel PECA 36 Veículos Rodoviários ativo
019380086 Ford Ranger xlt 13d - fab/mod. 2010/2011, combustível diesel 4 cilindros, 5 marchas, potencia 163hp e 4

portas.
PECA 36 Veículos Rodoviários ativo

019380106 Veiculo tipo automóvel movido a gasolina e etanol, 5 portas PECA 36 Veículos Rodoviários ativo
019380114 Veiculo tipo automóvel modelo station wagon, bicombustível PECA 36 Veículos Rodoviários ativo
019380141 Veiculo tipo automóvel com 5 portas, capacidade  5 passageiros PECA 36 Veículos Rodoviários ativo
019402004 VEICULO PARA TRANSPORTE DE CARGA DIESEL CAPACIDADE 10.000 A 15.000 KG PECA 36 Veículos Rodoviários ativo
019402006 Veículo para transporte de carga tipo caminhão PECA 36 Veículos Rodoviários ativo
019445003 Veiculo tipo ambulância - auto socorro de urgência/diesel. PECA 36 Veículos Rodoviários ativo
019445005 Veículo tipo Minivam - tipo furgão

Veículo automotor novo, zero km, ano/modelo 2009,modelo van.
1.1 descrição:
1.1.1 veículo leve (automóvel), tipo minivan ou camioneta mono volume,zero km com ano de fabricação
da data de entrega, podendo ser modelo do ano seguinte, estrutura em monobloco,com cinco (5) portas,
sendo duas laterais deslizantes e tração 4x2 (dianteira).
1.2 motor:
1.2.1 motor a gasolina ou bicombustível (álcool e gasolina), 1.5,1.6,1.8 ou 2.0 de 4 cilindros verticais em
linha,transversal, com potência mínima de 95 cv.
1.3 acessórios:
1.3.1 veículo equipado com ar condicionado, rádio cd player mp3,vidros e travas elétricas, alarme
original,regulagem interna dos retrovisores,retrovisor interno,faróis de neblina,
air bag.
1.4 direção:
1.4.1 hidráulica ou eletroidráulica
1.5 embreagem e caixa de marchas:
1.5.1 com monodisco seco,com acionamento hidráulico com caixa de mudanças sincronizadas e com 5
marchas à frente e 01 à ré.

PECA 36 Veículos Rodoviários ativo
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1.6 freio de serviço:
1.6.1 a disco nas quatro (04) rodas ou disco nas rodas dianteiras e tambor nas traseiras, podendo ser
equipado com sistema ABS.
1.7 freio de estacionamento;
1.8 suspensão:
1.8.1 dianteira independente, Mcpherson, estabilizador.
1.8.2 traseira com eixo de torção e/ou independente, braço arrastado e/ou molas semi-elípticas e
amortecedores telescópico.
1.9 dimensões:
1.9.1 cumprimento mínimo de 4,00m
1.9.2 largura mínima de 1,65m,00m
1.9.3 altura mínima de 1,80m.
1.10 capacidades:
1.10.1 porta malas para 550l (no mínimo)
1.10.2 tanque de combustível com 50 l (no mínimo)
1.10.3 o veículo deve ter capacidade para acomodar no mínimo quatro (04) passageiros, incluindo o
motorista.
1.11 pintura:
1.11.1 sólida na cor branca.
1.12 rodas:
1.12 aros 14 ou 15 (polegadas) de liga leve ou aço.
Garantia mínima de 2 anos.

019453022 Veículo especial tipo ambulância. PECA 36 Veículos Rodoviários ativo
019470009 Grupo/classe 3201

Genérico: empilhadeira
Empilhadeira retrátil com sistema de recuperação de energia, mastro Triplex, direção elétrica, rodas em
poliuretano, sistema eletrônico, motor de tração 5,0 KW, deslocador lateral e inclinação dos garfos buzina,
chave de emergência, homimetro com indicador de descarga de bateria acoplado, proteção do operador,
com 01 esteira interna e 01 externa para inspeção e troca de baterias.

PECA 36 Veículos Rodoviários ativo

019470010 Empilhadeira elétrica com sistema de recuperação de energia, operador montado, mastro duplex,
comando de direção por timão, sistema eletrônico motor de tração, buzina, chave de emergência,
homimetro, plataforma escamoteável e medidor de descarga de bateria.

PECA 36 Veículos Rodoviários ativo

020419006 Maio para natação tamanho M. PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

020516005 Fivela prateada, modelo cbmsc, para sd, cb e sgts. PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

020788011 SANDALIA DE DEDO EM BORRACHA, COR AZUL PISCINA, TAMANHO N.37/38 PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

020788012 SANDALIA DE DEDO EM BORRACHA, COR AZUL PISCINA, TAMANHO N.39/40 PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

020788014 Sandália de dedo toda em borracha flexível,com duas tiras resistentes e flexíveis, bordas devidamente
acabadas,parte superior do solado macia e lisa,parte inferior do solado antiderrapante,solado com
espessura de 1 cm na parte da frente 2 cm na parte do calcanhar nr.35/36

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

020788016 Sandalia de dedo toda em borracha flexivel,com duas tiras resistentes e flexiveis,bordas devidamente PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia, ativo
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acabadas, parte superior do solado macia e lisa,parte inferior do solado antiderrapante,solado com
espessura de 1 cm na parte da frente 2 cm na parte do calcanhar,na cor salmao nr.39/40

Guarnições de Cama, Mesa e
Banho

020788024 SANDALIA DE DEDO EM BORRACHA, COR VERDE FLORESTA, TAMANHO N.35/36 PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

020788025  SANDALIA DE DEDO EM BORRACHA, COR VERDE FLORESTA, TAMANHO N.37/38 PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

020788026 Sandália de dedo toda em borracha flexível,com duas tiras  resistentes e flexíveis,bordas devidamente
acabadas,parte superior do solado macia e lisa,parte interior do solado antiderrapante,solado com
espessura de 1 cm na parte  da frente e 2 cm na parte do calcanhar,na cor verde floresta n° 39/40.

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

020788028 SANDALIA DE DEDO EM BORRACHA, COR VERDE FLORESTA, TAMANHO N.43/44 PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

020788029 Sandália de dedo em borracha tamanho nº 35/36 PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

020788030 Sandália de dedo toda em borracha flexível,com duas tiras resistentes e flexíveis, bordas devidamente
acabadas,parte superior do solado macia e lisa,parte inferior do solado antiderrapante,solado com
espessura de 1 cm na parte da frente 2 cm na parte do calcanhar nr.37/38

PAR 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

020788031 Sandália de dedo toda em borracha flexível, com duas tiras resistentes e flexíveis, bordas devidamente
acabadas, parte superior do solado macia e lisa, parte inferior do solado antiderrapante, solado com
espessura de 1 cm na parte da frente 2 cm na parte do calcanhar nº 39/40.

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

020788032 Sandália de dedo toda em borracha flexível, com duas tiras resistentes e flexíveis, bordas devidamente
acabadas,parte superior do solado macia e lisa, parte inferior do solado antiderrapante,solado com
espessura de 1 cm na parte da frente 2 cm na parte do calcanhar nº41/42

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

020788033 Sandália de dedo toda em borracha flexível,com duas tiras resistentes e flexíveis, bordas devidamente
acabadas,parte superior do solado macia e lisa,parte inferior do solado antiderrapante,solado com
espessura de 1 cm na parte da frente 2 cm na parte do calcanhar nr.43/44

PAR 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

021229008 Sunga para natação tamanho G PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

021296001 LUVA DE PROCEDIMENTOS DESCARTÁVEIS, EM LÁTEX, COM PÓ INTERNAMENTE, NÃO ESTÉRIL.
TAMANHO PEQUENO

PAR 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

021296002 LUVA DE LÃ BEGE MODELO PMSC TAMANHO M PAR 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

021296003 LUVA DE LÃ BEGE MODELO PMSC TAMANHO G PAR 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

021318003 Luva de raspa de couro modelo PMSC tamanho G. PAR 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

021318004 Luva de raspa de couro modelo PMSC tamanho GG PAR 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

021318006 LUVA raspa de couro, cano longo. Tamanho M PAR 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

021318007 LUVA raspa de couro, cano longo. Tamanho G PAR 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

021342011 Meia calça feminina, cor branca, tam. P. PAR 105 Vestuários, Calçados e ativo
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Complementos

021385036 Jaqueta padrão SAMU
Detalhes do modelo
- jaqueta 100% impermeável com costuras seladas internamente e bolsos externos impermeáveis e de
proteção das mãos;
- fabricada em tecido de nylon rip-stop 95g 100% poliamida, azul marinho.
- impermeabilidade mínima do tecido e costuras de 2000 mm coluna d´água.
- capuz embutido, com mesmo grau de impermeabilidade.
- respiro na parte frontal e posterior na altura do tórax.
- fabricada em nylon rip-stop impermeabiliaz do com  poliuretano e todas as costuras seladas for fita
termoplástica.
- forro de nylon 100%poliamida 140g/m matelado com manta 80g, própria para frio;
Costuras
- costuras prespontadas e seladas por fita termoplástica internamente para manter impermeabilidade do
tecido.
Aviamentos
- linha 80 pes./alg. ou 100% poliéster na cor do tecido para as operações de fechamento.
Capuz com regulagem de cordão e ponteiras.
Refletivo: faixa refletiva microesferasl flexível com retrorrefletividade, superiores a 500 cd/lux/m2 de 5 cm
de largura (conforme norma abnt15292);o material retrorefletivo deve apresentar coeficiente de
retrorefletividade inicial mínimo de 500 cd/lux m2 quando medido a um ângulo de entrada de -4° (menos,
quatro graus) e ângulo de observação de 0,2° (zero,  vírgula, dois, graus).  o coeficiente de retroreflexão
deverá ser comprovado por laudo técnico (original ou cópia autenticada), emitido em nome do  fabricante
do refletivo, por laboratório credenciado pelo inmetro. Além do coeficiente de retroreflexão deverão
constar obrigatoriamente do laudo: a marca e o código do refletivo.
O material deverá ser resistente à lavagem doméstica.
Os interessados deverão apresentar vestimenta completa, conforme descrição deste edital, para análise
juntamente com o envio da proposta. Deverá ser ainda apresentado boletim técnico do material
retrorefletivo, bem como os referidos laudos fornecidos por laboratório independente no ato do envio da
proposta.
A faixa refletiva deverá conter identificação do fabricante impressa no costado da fita.
O fornecedor deve apresentar junto com o uniforme, etiqueta de identificação do fabricante da faixa
refletiva.
Bordados
Frente : na altura do peito (emblema do SAMU 192, medindo 07 cm x 11 cm)
Manga direita : emblema do SAMU 192, medindo 07 cm x 11 cm.
Manga esquerda : bandeira (logomarca) de Santa Catarina, medindo 07 cm x 11 cm, com os dizeres
Santa Catarina abaixo da logomarca, em bordado branco;
Costas : emblema do SAMU 192, medindo 15 cm x 25cm.
Etiquetas
- de garantia total / confecção, identificação do tecido e do fabricante.
Embalagem
- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

021385057 Jaqueta em microfibra com forro, elástico no punho e na barra. (masculina) tamanho P PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo
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021385058 Jaqueta em microfibra com forro, elástico no punho e na barra. (masculina) tamanho M PECA 105 Vestuários, Calçados e

Complementos
ativo

021385059 Jaqueta em microfibra com forro, elástico no punho e na barra. (masculina) tamanho G PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

021385060 Jaqueta em microfibra com forro, elástico no punho e na barra. (masculina) tamanho GG PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

021385061 Jaqueta em microfibra com forro, elástico no punho e na barra. (masculina) tamanho exg PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

021385062 Jaqueta em microfibra com forro, elástico no punho e na barra. (feminina) tamanho P. PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

021385063 Jaqueta em microfibra com forro, elástico no punho e na barra. (feminina) tamanho M. PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

021385064  Jaqueta em microfibra com forro, elástico no punho e na barra. (feminina) tamanho G. PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

021423008 Jaleco tamanho - P
Características: tecido multimicro ou microfibra, cor branca, manga comprida, comprimento: passando da
altura do joelho, logo da unidade hospitalar/ses bordado na manga esquerda com prendedor de manga,
02 (dois) bolsos na altura da cintura, 01 (um) bolso na altura do peito, no lado esquerdo, com nome e/ou
especialização bordado.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

021423009 Jaleco tamanho - M
Características: tecido multimicro ou microfibra, cor branca, manga comprida, comprimento: passando da
altura do joelho, logo da unidade hospitalar/ses bordado na manga esquerda com prendedor de manga,
02 (dois) bolsos na altura da cintura, 01 (um) bolso na altura do peito, no lado esquerdo, com nome e/ou
especialização bordado.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

021423010 Jaleco tamanho - G
Características: tecido multimicro ou microfibra, cor branca, manga comprida, comprimento: passando da
altura do joelho, logo da unidade hospitalar/SES bordado na manga esquerda com prendedor de manga,
02 (dois) bolsos na altura da cintura,  01 (um) bolso na altura do peito, no lado esquerdo, com nome e/ou
especialização bordado.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

021423011 Jaleco tamanho - GG
Características: Tecido multimicro ou microfibra, cor branca, manga comprida, comprimento: passando da
altura do joelho, logo da unidade hospitalar/ses bordado na manga esquerda, com prendedor de manga,
02 (dois) bolsos na altura da cintura, 01 (um) bolso na altura do peito, no lado esquerdo, com nome e/ou
especializacao bordado.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

021423015 Jaleco manga longa na cor branca XGG. PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

021423017 Jaleco tamanho - pp
Caracteristicas: tecido multimicro ou microfibra, cor branca, manga comprida, comprimento: passando da
altura do joelho, logo da unidade hospitalar/ses bordado na manga esquerda com prendedor de manga,
02 (dois) bolsos na altura da cintura, 01 (um) bolso na altura do peito, no lado esquerdo, com nome e/ou
especializacao bordado.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

021431002 Jaleco para serviços gerais, cor bege modelo PMSC, tamanho 02 PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

021431003 Jaleco para serviços gerais, cor bege modelo PMSC, tamanho 03 PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

021431004 Jaleco para serviços gerais, cor bege modelo PMSC, tamanho 04 PECA 105 Vestuários, Calçados e ativo
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Complementos

021431005 Jaleco para serviços gerais, cor bege modelo PMSC, tamanho 05 PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

021571007 Camiseta branca com logo SAMU tamanho EXG. Camiseta de algodão manga curta - SAMU tecido 100%
algodão na cor branca malha fio 30/1 penteada. RIBANA em algodao largura da gola de 2,5 a 3,00cm,
gola redonda na parte da frente o decote e levemente cavado tendo o acabamento com "COSTURA
REBATIDA". BARRAS E BAINHAS: deverão ser de 2,00cm;
SERIGRAFIA: emblema do SAMU no lado esquerdo na parte da frente medindo (7cm x 11cm). nas
costas emblema do SAMU (15cm x 25cm) tamanho EXG.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

021571008 Camiseta branca com logo SAMU tamanho GG. Camiseta de algodão manga curta - SAMU tecido 100%
algodão na cor branca malha fio 30/1 penteada. RIBANA em algodao largura da gola de 2,5 a 3,00cm,
gola redonda na parte da frente o decote e levemente cavado tendo o acabamento com "COSTURA
REBATIDA". BARRAS E BAINHAS: deverão ser de 2,00cm;
SERIGRAFIA: emblema do SAMU no lado esquerdo na parte da frente medindo (7cm x 11cm). nas
costas emblema do SAMU (15cm x 25cm) tamanho GG.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

021571009 Camiseta branca com logo SAMU tamanho G. Camiseta de algodão manga curta - SAMU tecido 100%
algodão na cor branca malha fio 30/1 penteada. RIBANA em algodao largura da gola de 2,5 a 3,00cm,
gola redonda na parte da frente o decote e levemente cavado tendo o acabamento com "COSTURA
REBATIDA". BARRAS E BAINHAS: deverão ser de 2,00cm;
SERIGRAFIA: emblema do SAMU no lado esquerdo na parte da frente medindo (7cm x 11cm). nas
costas emblema do SAMU (15cm x 25cm) tamanho G.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

021571010 Camiseta branca com logo SAMU tamanho M. Camiseta de algodão manga curta - SAMU tecido 100%
algodão na cor branca malha fio 30/1 penteada. RIBANA em algodao largura da gola de 2,5 a 3,00cm,
gola redonda na parte da frente o decote e levemente cavado tendo o acabamento com "COSTURA
REBATIDA". BARRAS E BAINHAS: deverão ser de 2,00cm;
SERIGRAFIA: emblema do SAMU no lado esquerdo na parte da frente medindo (7cm x 11cm). nas
costas emblema do SAMU (15cm x 25cm) tamanho M.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

021571011 Camiseta branca com logo SAMU tamanho P. Camiseta de algodão manga curta - SAMU tecido 100%
algodão na cor branca malha fio 30/1 penteada. RIBANA em algodao largura da gola de 2,5 a 3,00cm,
gola redonda na parte da frente o decote e levemente cavado tendo o acabamento com "COSTURA
REBATIDA". BARRAS E BAINHAS: deverão ser de 2,00cm;
SERIGRAFIA: emblema do SAMU no lado esquerdo na parte da frente medindo (7cm x 11cm). nas
costas emblema do SAMU (15cm x 25cm) tamanho P.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

021571012 Camiseta branca com logo SAMU tamanho pp. Camiseta de algodão manga curta - SAMU tecido 100%
algodão na cor branca malha fio 30/1 penteada. RIBANA em algodao largura da gola de 2,5 a 3,00cm,
gola redonda na parte da frente o decote e levemente cavado tendo o acabamento com "COSTURA
REBATIDA". BARRAS E BAINHAS: deverão ser de 2,00cm;
SERIGRAFIA: emblema do SAMU no lado esquerdo na parte da frente medindo (7cm x 11cm). nas
costas emblema do SAMU (15cm x 25cm) tamanho pp.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

021598011 Luva de couro de segurança modelo 5 dedos, confeccionada em couro de vaqueta na cor natural,com
punho e dorso em nylon na cor laranja. Com reforço especial externo transversal na palma em couro de
vaqueta, reforço interno em couro de raspa nas pontas dos dedos e reforço externo em couro de raspa
nas pontas dos dedos. Punho com 9 cm de cumprimento e com elástico no punho para melhor fixação.
Tamanho GG

PAR 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

021598012 Luva de couro de segurança modelo 5 dedos, confeccionada em couro de vaqueta na cor natural, com
punho e dorso em nylon na cor laranja. Com reforço especial externo transversal na palma em couro de

PAR 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo
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vaqueta, reforço interno em couro de raspa nas pontas dos dedos e reforço externo em couro de raspa
nas pontas dos dedos. Punho com 9 cm de cumprimento e com elástico no punho para melhor fixação.
Tamanho G.

021776001 armario em madeira com 02 portas de abrir,c/ 3 prateleiras,1 divisao interna PECA 22 Mobiliário ativo
021776002 Armário em madeira com 02 portas de correr, med. 250x60x200 cm, c/ 4 prateleiras PECA 22 Mobiliário ativo
021776004 Armário em madeira revestido em laminado melamínico medindo 2,00 x 0,43 x 2,00 PECA 22 Mobiliário ativo
021776005 Armário em madeira revestido em laminado mel. com 3 portas e 1 gaveta. PECA 22 Mobiliário ativo
021776018 Armário/estante com 3 portas e 3 prateleiras PECA 22 Mobiliário ativo
021776021 Armário em madeira tipo guarda roupa PECA 22 Mobiliário ativo
021776022 Armário em madeira, suspenso, com 6 portas, medindo aproximadamente 3,00x0,60x0,40m. PECA 22 Mobiliário ativo
021776029 Armário em madeira com duas portas PECA 22 Mobiliário ativo
021776040 Armário em madeira  com portas PECA 22 Mobiliário ativo
021776052 Armário em madeira em MDF com portas PECA 22 Mobiliário ativo
021776059 Armário em madeira MDF, para Filtro d`água, medindo 1,20X0,50X0,40,  cor marfim PECA 22 Mobiliário ativo
021776069 Armário em madeira 2 portas de abrir, com prateleiras, cor marfim (1,80x0,90x0,43) creme. armário de

duas portas sendo uma com prateleira e uma sem prateleira. confeccionado em MDF com lâmina marfim
com seladora.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776086 Armário em madeira com 3 portas PECA 22 Mobiliário ativo
021776096 Armário médio de 02 portas medindo 0,90 x 0,50 x 0,75 PECA 22 Mobiliário ativo
021776097 Armário volante medindo900x450x800mm, em madefibra bp, cor branco, puxador tipo alça em aço

escovado duas portas em madefibra bp nogueira, negativo 1x1cm, três prateleiras, rodas de silicone com
travas (h=7cm) - conferir medidas no local - projeto folhas 06.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776098 Armário gaveteiro volante medindo  900x450x810mm, com seis gavetas menores do lado esquerdo e
duas maiores do lado direito, em madefibra, bp, cor branco, puxador tipo alça em aço escovado, duas
portas em madefibra bp nogueira, negativo 1x1cm, rodas de silicone com travas (h=7cm) - conferir
medidas no local - projeto folhas 06.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776099 Armário medindo 800x400x1850, em madefibra bp, branco, portas em madefibra bp nogueira com chave,
prateleiras internas puchador tipo alça em aço escovado, seis gavetas em madefibra bp nogueira com
divisórias e chaves, em negativo 1x1cm, rodas de silicone com travas (h=9cm) - conferir no local - projeto
folhas 07.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776100 Armário medindo 950x500x1400mm em madefibra bp cor branca, duas portas e quatro gavetas em
madefibra bp nogueira, prateleiras internas, puxador tipo alça em aço escovado, negativo 1x1cm, rodas
de silicone com travas (h=7cm) - conferir medidas no local - projeto folhas 07.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776101 Armário em mdl medindo 800x450x1900mm, em madefibra bp, cor branca, duas portas, quatro prateleiras
internas e gancho para vassouras - conferir medidas no local - projeto folhas 10.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776102 Armário medindo 2000x400x1800mm, em madefibra bp, cor branca, 8 portas, cabideiro metálico, portas
em madefibra bp nogueira, com chafve, em negativo 1x1cm - conferir medidas no local - projeto folhas 14.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776103 Armário medindo 1600x600x1900mm, em madefibra bp, cor branca, 3 portas, quatro gavetas, porta e
gavetas em madefibra bp nogueira, puxador tipo alça em aço escovado, em negativo 1x1cm - conferir
medidas no lacal - projeto folhas 14. 

PECA 22 Mobiliário ativo

021776104 Armário madefibra bp, cor branca, duas portas e quatro gavetas em madefibra bp nogueira, bancada e
rodapia em granito branco sienna e cuba em aço inox, pés metáslicos, puxadores tipo alça em aço
escovado, negativo 1x1cm - conferir medidas no local - projeto folhas 10.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776105 Armário em madefibra bp cor branca, porta e tampo em madeira bp nogueira, puxador tipo alça em aço
escovado, pé metálicos - conferir medidas no local - projeto folhas 08.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776111 Arnário em madeira , alto, medindo 800 x 495 x 1600 mm. PECA 22 Mobiliário ativo
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021776114 Armário aberto na parte superior com cabideiro e com 6 portas de abrir tipo escaninhos confeccionado em
mdf revestido em melamina cor a definir, frente de portas com revestimento em fórmica acqua viva
medidas 1170x500x2100mm com pés de 120mm em inox.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776116 Armário aberto na parte superior com cabideiro e com 4 portas de abri tipo escaninhos confeccionado em
mdf revestido em melamina cor a definir, frente de portas com revestimento em fórmica acqua viva
medidas 700x500x1980mm com pés de 120mm em inox.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776121 Armário com 2 portas, confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila, e frentes de portas em mdf de
18mm na cor noce monza, portas embutidas , negativos  e puxadores, conforme detalhes do projeto e
dois puxadores grandes tipo alça

PECA 22 Mobiliário ativo

021776122 Armário para guarda de materiais, em mdf 18mm branco dupla face, com 120x210x50 cm. o mesmo deve
possuir três portas com fechaduras e prateleiras internas.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776123 Armário com 3 portas, e 4 gavetas confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila, e frentes de portas e
gavetas em mdf de 18mm na cor noce monza, portas e gavetas  embutidas , negativos  e puxadores,
conforme detalhes do projeto.  Medidas 1500x550x1900, com. 4  pés em aço inox com alt de 140mm   (
conforto medico)

PECA 22 Mobiliário ativo

021776124 Armário com 3 portas, confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila, e frentes de portas em mdf de
18mm na cor noce monza, portas embutidas , negativos  e puxadores, conforme detalhes do projeto .
Medidas 550x500x1950, com. 4  pés em aço inox com alt de 140mm   (  copa funcionários)

PECA 22 Mobiliário ativo

021776125 Armário suspenso com 4  portas , espaço para microondas confeccionado em mdf de 18mm, na cor
argila, e frentes de portas em mdf de 18mm na cor noce monza, portas embutidas , negativos  e
puxadores, conforme detalhes do projeto e dois puxador. Medidas 2470x400x500mm  (copa funcionário)

PECA 22 Mobiliário ativo

021776126 Armário móvel com 4 gavetas, na parte de baixo e 7  escaninhos confeccionado em mdf de 18mm, na cor
argila, e frentes de gavetas em mdf de 18mm na cor noce monza, gavetas embutidas, negativos  e
puxadores, conforme detalhes do projeto e dois puxadores grandes tipo alça.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776127 Armário móvel com 6 gavetas, na parte de baixo e 2 portas na partes superior, confeccionado em mdf de
18mm, na cor argila, e frentes de gavetas e portas em mdf de 18mm na cor nocemonza, gavetas e portas
embutidas , negativos  e puxadores, conforme detalhes do projeto e dois puxadores grandes tipo alça.
com travas, gavetas com divisoras central.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776128 Armário vertical em mdf 18mm dupla face na cor branco com 80x40x195 cm. o mesmo deve possuir duas
portas e duas prateleiras internas em mdf 15mm dupla face branco mais fechadura.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776129 Armário com 2 portas, confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila, e frentes de portas em mdf de
18mm na cor noce monza, portas embutidas, negativos e puxadores, conforme detalhes do projeto e dois
puxador grande tipo alça.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776130 Armário em madeira tipo escaninho, com 12 portas, confecionado em mdf de 18mm. PECA 22 Mobiliário ativo
021776135 Armário em madeira suspenso de três portas de correr com prateleira interna; armário em madeira fixo

com duas portas de abrir (debaixo da pia)  e tampo para pia (completo e com rodapia) em aço inox, com
barras metálicas para a fixação do tampo na alvenaria.Móvel em Madefibra BP nas cores Branca e Imbuia
Pomelle , com espessura de 18mm. Puxador tipo ALÇA em aço escovado, com pés metálicos. Tampo e
rodapia em Aço Inox com acessórios completos. Ver detalhes no projeto.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776136 Armário em madeira fixo com duas prateleiras, quatro gavetas, quatro portas de abrir com uma prateleira
interna e tampo para a pia em granito. Móvel em Madefibra BP nas cores Branca e Imbuia Pomelle , com
espessura de 18mm. Puxador tipo ALÇA em aço escovado, com pés metálicos.Tampo e rodapia em

PECA 22 Mobiliário ativo
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granito Branco Sienna. Ver detalhes no projeto.

021776137 Armário alto tipo estante 02 portas inteiras medindo 1900x360x1000mm confeccionado com alterais, base
inferior e fundo em madeira mdf. Portas em mdf 15mm com revestimento interno e fechadura do tipo hiale
em aco inox com dupla extração. Todas as peças em melaminico bp, tem suas extremidades revestidas
em pvc 2mm de espessura, colada em maquinas especiais a 130° no sistema hot melt, chanfrado no
sentido arredondado a 45°. Puxadores em alumínio an odizado retilíneos com rodízios duplos. Na cor a
definir. Variação de ate 5% nas medidas afixadas. Deverá ser feita visita técnica afim de obtenção dos
detalhes.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776140 Armario confeccionado em mdf com revestimento na cor ovo, medindo aproximadamente 5,15m de
comprimento x 2,10m de altura e 0,65m de profundidade, com 8 gaveta internas, 4 gavetões internos,
prateleiras e portas, todos com fechaduras.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776143 Aéreo, 250 X 42 X 70 em MDF,branco TX, c/6 portas / 2 fechaduras PECA 22 Mobiliário ativo
021776144 Armário p/material de limpeza med. 50X60X206 em MDF branco c/ 1 porta e 3 suportes. PECA 22 Mobiliário ativo
021776145 Armário em madeira em MDF, tipo balcão, em "l", 54x76x345 e 54x76x130cm, em MDF, na cor marfim. PECA 22 Mobiliário ativo
021776146 Armário aéreo med. 180X42X70 em MDF na cor branco TX com 4 portas e 2 fechaduras PECA 22 Mobiliário ativo
021776147 Armário aéreo med. 110X42X70 em MDF na cor branco TX com 2 portas. PECA 22 Mobiliário ativo
021776148 Armário medindo 1800mm de comprimento x 700mm de altura, com 4 portas confeccionadas em mdf

18mm, com dobradiças caneco  e puxadores metálicos,  e 1 prateleira x 400mm de
Profundidade. Em mdf revestido em fórmica branca. Em mdf 25mm espessura, com  revestimento
melamina de alta pressão em (fórmica )branca,

PECA 22 Mobiliário ativo

021776149 Armário medindo 1400mm de comprimento x 2300mm de altura x 450mm de profundidade,
confeccionado em mdf 25mm, sendo portas e prateleiras em 18mm,  com 9 repartições, 9 portas com
dobradiças caneco e puxadores metálicos, com fechadura. Em mdf revestido em fórmica branca. Em mdf
25mm espessura, com  revestimento melamina de alta pressão em  (fórmica )branca, acabamentos fita
de bordo 2mm abs.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776150 Armário em madeira mdf, revestido em fórmica branca (2630c x 850 x 350p mm) PECA 22 Mobiliário ativo
021776151 Armário 2000m de altura x 1000m de largura x 400mm de profundidade com 9 portas confeccionadas em

mdf 18mm na cor branca com dobradiças caneco, e puxadores metálicos, com prateleiras e fechaduras.
Em mdf revestido em fórmica branca. Em mdf 25mm espessura, com  revestimento melamina de alta
pressão em (fórmica )branca, com acabamento fita de bordo de 2mm abs.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776152 Armário 1200mm de altura x 1870mm de largura x 600mm de profundidade com 5 divisórias e 6
prateleiras. Em mdf revestido em fórmica branca. Em mdf 25mm espessura, com revestimento melamina
de alta pressão em (fórmica )branca, portas confeccionadas com mdf 18mm, com dobradiças caneco e
puxadores metálicos e acabamento fita de bordo de 2mm abs.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776153 Armário fabricado em mdf 25mm  na cor branco, com revestimento em fórmica, em dimensões de
2100mm x 1240mm x 450mm, contendo 12 portas confeccionadas em mdf 18mm com dobradiças caneco
e puxadores metálicos, 03 divisórias, pés de alumínio, encabeçamento do fundo em Itaúba, com
revestimento em fórmica branca, fechadura, chave e puxador metálico branco, em mdf 25mm espessura,
com  revestimento melamina de alta pressão em (fórmica )branca.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776154 Armário em mdf 25mm medindo 1600mm de largura x 2100mm x 450mm profundidade de altura, com 4
portas confeccionadas em mdf 18mm com dobradiças caneco e puxadores metálicos , 2 prateleiras em
mdf 18mm em fórmica com pés em alumínio na cor branca. Em mdf 25mm espessura, com  revestimento
melamina de alta pressão em (fórmica )branca.

PECA 22 Mobiliário ativo
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021776155 Armário medindo 2000mm de altura x 2400mm de comprimento x 400mm de profundidade com 2 portas
confeccionadas em mdf 18mm, com dobradiças caneco e puxadores metálicos, 5 gavetas com corrediças
metálicas e prateleiras. Em mdf revestido em fórmica branca. Em mdf 25mm espessura, com
revestimento melamina de alta pressão em (fórmica )branca. Acabamento fita de bordo de 2mm abs.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776157 Sala de esterilização - armário confeccionado em mdf 25 mm na cor branca, revestido com melamina de
alta pressão ( fórmica na cor branca)  com acabamento fita de bordo de 2mm abs, medindo 2000mm de
altura por 3000mm de largura por 500mm de profundidade com 16 gavetas com corrediças metálicas,
portas com dobradiças canecos e 2 prateleiras. Fixo na parede. Em mdf 25 mm revestido em fórmica
branca.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776169 Armário alto 2 portas de correr com chave, medindo  90x45x160, tampo em mdp 25mm com portas,
prateleiras e fundo em mdp 18mm, na cor marfim/preto l.8000

PECA 22 Mobiliário ativo

021776172 Armário em mdf medindo 4.00 metros de largura por 1.92 de armário em mdf medindo 4.00 metros de
largura por 1,90 de altura com 45cm de profundidade,21 divisões iguais com porta de 56x58cm, + 21
puxador;

PECA 22 Mobiliário ativo

021776173 Armário em madeira para suporte de bebedouro, com 2 portas e 1 prateleira PECA 22 Mobiliário ativo
021776174 Armário em madeira para suporte de bebedouro, com 1 porta e 1 prateleira. PECA 22 Mobiliário ativo
021776179 Confeccionado em mdf 25mm na cor marfim morano medindo 2000x 2700x600mm.  Acabamento em fita

de borda madeirado.  Possui 10 portas, sendo quatro delas para pasta az.  Terá 4 gavetas para pasta
suspensa, com corrediças telescópicas. Todas as portas deverão possuir um único tipo de segredo.  As
gavetas deverão possuir outro segredo.  Um nicho.  As prateleiras deverão ser removíveis,sendo
sustentada por suportes em metal.Armário deverá ter pé nivelador.  Puxadores em aço escovado.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776180 Confeccionado em mdf 25mm na cor marfim morano medindo 2000x 2700x550mm. Acabamento em fita
de borda madeirado. Possui 10 portas e 8 gavetas. Todas as portas deverão possuir um único tipo de
segredo.  As gavetas deverão possuir outro segredo, e terão corrediças.  As prateleiras deverão ser
removíveis, sendo sustentada por suportes em metal.  Deverá ter espaço para duas balanças de
precisão, onde o mesmo deverá ser em granito.  Armário deverá ter pé nivelador.  Puxadores em aço
escovado.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776187 Confeccionado em mdf 25mm na cor marfim morano, medindo 2000x255x55mm; acabamento em fita de
borda madeirado. Contendo 14 portas, com prateleiras removíveis com segredo; um lado 4 gavetas, com
gavetas, com corrediças e com segredo. Armário deverá ter pé nivelador. Puxadores em aço escovado.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776190 Armário em madeira MDF com rodízio PECA 22 Mobiliário ativo
021776191 Armário em madeira em MDF com rodízio, 40 x 40 x 60cm PECA 22 Mobiliário ativo
021776192 Armário Superior AS (páginas 10, 11e 28)

Armários suspensos confeccionados em MDF 18mm, revestido interna e externamente em fórmica cor
branca, se houver portas serão no padrão rose linheiro e de acordo com o projeto e memorial descritivo.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776193 Armário em madeira MDF suspenso 150 x 30 x 208cm - AS (página 17)
Armários suspensos confeccionados em MDF 18mm, revestido interna e externamente em fórmica cor
branca, se houver portas serão no padrão rose linheiro e de acordo com o projeto e memorial descritivo.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776194 Armário em madeira MDF suspenso 158 x 35 x 210cm - AR (página 25).
Armários suspensos confeccionados em MDF 18mm, revestido interna e externamente em fórmica cor
branca, se houver portas serão no padrão rose linheiro e de acordo com o projeto e memorial descritivo.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776195 Armário em madeira MDF suspenso 300 x 50 x 60cm - AS (página 33)
Armários suspensos confeccionados em MDF 18mm, revestido interna e externamente em fórmica cor

PECA 22 Mobiliário ativo
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branca, se houver portas serão no padrão rose linheiro e de acordo com o projeto e memorial descritivo.

021776196 Armário 45x100x210 cm - ar (página 05) armários confeccionados em MDF 18mm revestidos interna e
externamente em fórmica branca, revestimento externo das portas (quando houver) no padrão rose
linheiro, puxadores externos com acabamento cromado e escovado do tipo alça sem cantos vivos, para
portas de correr usar puxadores do tipo concha. divisões internas conforme projeto, gavetas internas sem
puxadores, somente cava ou recorte, pés metálicos conforme memorial.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776197 Armário 100x55x210 cm - ar (página 07) armários confeccionados em MDF 18mm revestidos interna e
externamente em fórmica branca, revestimento externo das portas (quando houver) no padrão rose
linheiro, puxadores externos com acabamento cromado e escovado do tipo alça sem cantos vivos, para
portas de correr usar puxadores do tipo concha. divisões internas conforme projeto, gavetas internas sem
puxadores, somente cava ou recorte, pés metálicos conforme memorial.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776198 Armário 160x45x210 cm - ar (página 13) armários confeccionados em MDF 18mm revestidos interna e
externamente em fórmica branca, revestimento externo das portas (quando houver) no padrão rose
linheiro, puxadores externos com acabamento cromado e escovado do tipo alça sem cantos vivos, para
portas de correr usar puxadores do tipo concha. Divisões internas conforme projeto, gavetas internas sem
puxadores, somente cava ou recorte, pés metálicos conforme memorial.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776199 Armário 150x45x210 cm - ar (página 14 e 15) armários confeccionados em MDF 18mm revestidos interna
e externamente em fórmica branca, revestimento externo das portas (quando houver) no padrão rose
linheiro, puxadores externos com acabamento cromado e escovado do tipo alça sem cantos vivos, para
portas de correr usar puxadores do tipo concha. Divisões internas conforme projeto, gavetas internas sem
puxadores, somente cava ou recorte, pés metálicos conforme memorial.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776200 Armário 165x35x210 cm - ar (página 16) armários confeccionados em MDF 18mm revestidos interna e
externamente em fórmica branca, revestimento externo das portas (quando houver) no padrão rose
linheiro, puxadores externos com acabamento cromado e escovado do tipo alça sem cantos vivos, para
portas de correr usar puxadores do tipo concha. Divisões internas conforme projeto, gavetas internas sem
puxadores, somente cava ou recorte, pés metálicos conforme memorial.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776201 Armário 100x40x210 cm - ar (página 20) armários confeccionados em MDF 18mm revestidos interna e
externamente em fórmica branca, revestimento externo das portas (quando houver) no padrão rose
linheiro, puxadores externos com acabamento cromado e escovado do tipo alça sem cantos vivos, para
portas de correr usar puxadores do tipo concha. Divisões internas conforme projeto, gavetas internas sem
puxadores, somente cava ou recorte, pés metálicos conforme memorial.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776202 Armário 280x60x210 cm - ar (página 27) armários confeccionados em MDF 18mm revestidos interna e
externamente em fórmica branca, revestimento externo das portas (quando houver) no padrão rose
linheiro, puxadores externos com acabamento cromado e escovado do tipo alça sem cantos vivos, para
portas de correr usar puxadores do tipo concha. Divisões internas conforme projeto, gavetas internas sem
puxadores, somente cava ou recorte, pés metálicos conforme memorial.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776203 Armário 70x45x210 cm - ar (página 29) armários confeccionados em MDF 18mm revestidos interna e
externamente em fórmica branca, revestimento externo das portas (quando houver) no padrão rose
linheiro, puxadores externos com acabamento cromado e escovado do tipo alça sem cantos vivos, para
portas de correr usar puxadores do tipo concha. Divisões internas conforme projeto, gavetas internas sem
puxadores, somente cava ou recorte, pés metálicos conforme memorial.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776204 Armário 198x60x210 cm - ar (página 30) armários confeccionados em MDF 18mm revestidos interna e
externamente em fórmica branca, revestimento externo das portas (quando houver) no padrão rose
linheiro, puxadores externos com acabamento cromado e escovado do tipo alça sem cantos vivos, para
portas de correr usar puxadores do tipo concha. Divisões internas conforme projeto, gavetas internas sem
puxadores, somente cava ou recorte, pés metálicos conforme memorial.

PECA 22 Mobiliário ativo
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021776205 Armário 285x45x210 cm - ar (página 31) armários confeccionados em MDF 18mm revestidos interna e

externamente em fórmica branca, revestimento externo das portas (quando houver) no padrão rose
linheiro, puxadores externos com acabamento cromado e escovado do tipo alça sem cantos vivos, para
portas de correr usar puxadores do tipo concha. Divisões internas conforme projeto, gavetas internas sem
puxadores, somente cava ou recorte, pés metálicos conforme memorial.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776206 Armário 100x35x210 cm - ar (página 32) armários confeccionados em MDF 18mm revestidos interna e
externamente em fórmica branca, revestimento externo das portas (quando houver) no padrão rose
linheiro, puxadores externos com acabamento cromado e escovado do tipo alça sem cantos vivos, para
portas de correr usar puxadores do tipo concha. Divisões internas conforme projeto, gavetas internas sem
puxadores, somente cava ou recorte, pés metálicos conforme memorial.

PECA 22 Mobiliário ativo

021776250 Armário em madeira aéreo com 2 portas MDF Bege 15mm. PECA 22 Mobiliário ativo
021784007 Armário/estante em madeira rev.em laminado melam. PECA 22 Mobiliário ativo
021784025 Armário/ estante medindo 210 x 60 x 68 cm.

    
PECA 22 Mobiliário ativo

021784028 Armário estante confeccionado em mdf, revestido em malamina cor definir,medidas 800x900x2100mm
com pés de 120mm em inox.

PECA 22 Mobiliário ativo

021784029 Armário estante com 2 portas de correr, confeccionado em mdf, revestido em melamina cor definir, frente
de portas com revestimento em fórmica acqua viva medidas 1780x530x2100mm com pés de 120mm em
inox.

PECA 22 Mobiliário ativo

021784030 Armário estante com 2 portas de correr, com vidro boreal confeccionado em mdf, revestido em malamina
cor definir, frente de portas com revestimento em fórmica acqua viva medidas 2360x650x1800mm com
pés de 120mm em inox.

PECA 22 Mobiliário ativo

021784031 Armário estante com 4 portas de correr, com vidro boreal confeccionado em mdf, revestido em melamina
cor definir, frente de portas com revestimento em formica acqua viva medidas 2200x550x2100mm com
pés em inox.

PECA 22 Mobiliário ativo

021784032 Armário estante com 4 portas de correr, com vidro boreal confeccionado em mdf, revestido em melamina
cor definir, frente de portas com revestimento em fórmica acqua viva medidas 1600x550x2100mm com
pés em inox.

PECA 22 Mobiliário ativo

021784033 Armário estante em L sem portas, confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila,.  Medidas
1500x1555x500x1400, com. 7  pés em aço inox com alt de 100mm  ( sala de equipamentos)
conforme detalhes do projeto.

PECA 22 Mobiliário ativo

021784034 Armário estante sem portas, confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila,  com 4  pés em aço inox com
alt. De 100mm. conforme detalhes do projeto.

PECA 22 Mobiliário ativo

021784035 Armário estante sem portas, confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila,.  Medidas 1100x500x1400,
com.4  pés em aço inox com alt de 100mm ( sala de equipamentos)

PECA 22 Mobiliário ativo

021784036 Armário estante sem portas, confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila,.  Medidas 1350x500x1400,
com 6  pés em aço inox com alt de 100mm  ( sala de equipamentos) conforme detalhes do projeto

PECA 22 Mobiliário ativo

021784037 Armário estante sem portas, confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila,.  Medidas 1400x400x1900,
com. 6  pés em aço inox com alt de 100mm   (rouparia),conforme detalhes do projeto

PECA 22 Mobiliário ativo

021784038 Armário estante sem portas, confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila,.medidas
1900x9500x500x1900  com pés em aço inox com alt de 100mm  ( rouparia), conforme detalhes do projeto

PECA 22 Mobiliário ativo

021784039 Armário estante sem portas, confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila, medidas
2200x150x500x1900 com 6 pés em aço inox com alt de 100mm  ( rouparia), conforme detalhes do projeto

PECA 22 Mobiliário ativo
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021784040 Armário estante tipo escaninhos sem portas, confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila, fixado na

parede (sala laudos) na parede  (sala laudos)
PECA 22 Mobiliário ativo

021784044 Estante/Armário em madeira PECA 22 Mobiliário ativo
021806001 Beliche em madeira maciça (imbuia) envernizada com escada e estrutura fixa. PECA 22 Mobiliário ativo
021814001 CADEIRA FIXA ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO E ENCOSTO REV. C/LAM. FEN. MELAM. PECA 22 Mobiliário ativo
021814002 CADEIRA FIXA EM MADEIRA, TIPO COLONIAL, ASSENTO E ENCOSTO ESTUFADO PECA 22 Mobiliário ativo
021814003 CADEIRA FIXA EM MADEIRA, ASSENTO E ENCOSTO EM PALHA, C/ BRAÇO PECA 22 Mobiliário ativo
021814005 CADEIRA FIXA ESTRUTURA METÁLICA, COM ALMOFADAS PECA 22 Mobiliário ativo
021814007 CADEIRA FIXA ESTRUTURA METÁLICA, C/ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA PECA 22 Mobiliário ativo
021814008 Cadeira fixa de madeira, com braço. PECA 22 Mobiliário ativo
021814009 CADEIRA FIXA DE MADEIRA, COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM LAM. FEN. MEL. PECA 22 Mobiliário ativo
021814010 CADEIRA FIXA DE MADEIRA ESTOFADA, REV. EM TECIDO PECA 22 Mobiliário ativo
021814011 Cadeira fixa assento e encosto estofado sem braços.

1. Características técnicas mínimas:
1.1 cadeira fixa,assento e encosto estofado, sem braços, deve suportar pacientes até 240kg;
1.2 assento e encosto estofador, revestidos em courvim preto(0,8mm);
1.3 apropriada para paciente obeso;
1.4 dimensões mínimas do assento:
1.4.1 largura: 70cm
1.4.2 profundidade: 50cm;
1.5 estrutura em aço inox ou aço carbono, com pintura eletrostática, com no mínimo 01(uma)polegada;
1.6 diâmetro e parede com no mínimo 3mm de espessura;
1.7 sem braços laterais.

PECA 22 Mobiliário ativo

021814012 Cadeira fixa tipo concha,em polipropileno,estrutura aco PECA 22 Mobiliário ativo
021814013 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO 17MM DE ESPESSURA PECA 22 Mobiliário ativo
021814014 CADEIRA FIXA DE MADEIRA, DE IMBUIA, COR NATURAL, ASSENTO ANATÔMICO PECA 22 Mobiliário ativo
021814015 CADEIRA FIXA ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOF. REVEST. EM TECIDO PECA 22 Mobiliário ativo
021814016 CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE ELEVAR. APOIO CIRC. P/PÉS, ESTOFADO, EST. MET. PECA 22 Mobiliário ativo
021814017 Cadeira fixa tipo interlocutor fixa de espaldar médio, com braços fixos em espuma de poliuretano integral

com alma de aço, tipo corsa. Assento e encosto confeccionado em compensa do multilaminado de 12mm
e em espuma injetada de poliuretano isento de cfc de no mínimo 50mm, com densidade média controlada
de 55kg/m3, revestimento em couríssimo (couro ecológico) na cor a definir, confeccionado com 100%
polímeros e com suporte de 70% de algodão e 30% poliéster, com resistência a abrasão, confeccionado
em compensado de 12mm anatomicamente moldada a quente com costura gomada com recuo na
espuma, contra encosto forrado com espuma de 0,5cm e revestido em vinil formato anatômico dentro das
normas nr17, assento forrado com  plástico preto impresso os dados e logotipo do proponente para
identificação para efeito da garantia, perfil e pvc semi rígido nas bordas estilo macho e fêmea. Ligação
entre assento e encosto por chapa mola em aço temperado conferindo maior liberdade de movimento ao
usuário com acabamento em polipropileno liso e não sanfonado. Base fixa tipo "s" confeccionado em tupo
7/8" com pintura epóxi pó na cor preta com sapatas niveladoras em poliestileno. dimensões aproximadas
do assento 480x430mm e encosto: 360x420mm. variação de até 5% nas medidas afixadas. Cor a definir.

PECA 22 Mobiliário ativo

021814019 Cadeira fixa, confeccionada em espuma injetada com densidade de 50kg c/ 50mm de espessura em
couro sintético. Acabamento das bordas com perfil em pvc rígido, na cor preta, estruturas confeccionadas
com tubo 7/8 e com haste sem sanfona.

PECA 22 Mobiliário ativo
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021814020 CADEIRA FIXA, ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO PECA 22 Mobiliário ativo
021814023 Cadeira fixa PECA 22 Mobiliário ativo
021814025 Cadeira fixa sem braco na cor bege PECA 22 Mobiliário ativo
021814026 CADEIRA FIXA COM BRACO EM PVC/PLASTICO PECA 22 Mobiliário ativo
021814028 Cadeira fixa com braço, encosto e assento espuma injetada e revestimento em courvim, na cor preto, pés

em"s".
PECA 22 Mobiliário ativo

021814030 Cadeira fixa assento moldado em compensado multilaminado. PECA 22 Mobiliário ativo
021814031 Cadeira fixa, assento e encosto estofados com vinil azul e espuma injetada. PECA 22 Mobiliário ativo
021814034 CADEIRA FIXA METÁLICA, ESTOFADA, FIXA EM VINIL PECA 22 Mobiliário ativo
021814035 Cadeira fixa com braço fixo na cor preta PECA 22 Mobiliário ativo
021814037 Cadeira fixa em polipropileno, com apoio para bracos PECA 22 Mobiliário ativo
021814038 Cadeira fixa sem apoio para braço. PECA 22 Mobiliário ativo
021814043 Cadeira 4 pes  secretaria com sanfona .

assento e encosto em compensado multilaminado de 15mm ,espuma de poliuretano injetada, densidade
da almofada 55g/m3 com espessura de 50mm, revestido em tecido 100% poliester verde escuro.
dimensoes do assento 42 cm largura x 40cm prof. e encosto 36 cm largura x 30cm altura .

PECA 22 Mobiliário ativo

021814048 Cadeira fixa sem braços, encosto e assento revestido em courvim cor azul PECA 22 Mobiliário ativo
021814049 Cadeira fixa modelo boston, estrutura prata, cor pessego, estrutura fixa 4 pés confeccionado em tubo

redondo sae 1010 nbr6591 com 1 in de diametro, 1,9mm de espessura, assento de formato circular com
aproximadamente 440mm de diametro, 153mm de altura e 446mm distância entre os pés, encosto com
490mm de largura e 430mm de altura. na estrutura e realizada uma pré-pintura de desengraxe,
decapagem e fosfatização e em seguidas pintadas em tinta pó epoxi, na cor prata. O assento é
confeccionado em polipropileno importado na cor pessego, a estrutura tem capacidade de carga sobre
assento de carga aplicada sobre o assento de 1200n (120kgf) e 320n (32kgf) no encosto.

PECA 22 Mobiliário ativo

021814051 Cadeira fixa executiva com 4 pés - assento e encosto (tecido na cor azul royal e demais ferragens em
pintura epoxi e acabamento  em preto fosco. assento interno em compensado multilâminas de madeira
moldada anatomicamente e quente com pressão de 10 kgf/cm2 e espessura de 10 mm. espuma em
poliuretano flexível hr, isento de cfc, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e
ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 60 a 65 kg/m3 e
moldada anatomicamente com espessura media de 40 mm. largura de 480 mm e profundidade de
480mm. capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas

PECA 22 Mobiliário ativo

021814052 Cadeira fixa com braço, modelo executivo PECA 22 Mobiliário ativo
021814062 Cadeira gogo fixa, na cor branca e acabamento prata. PECA 22 Mobiliário ativo
021814075           Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura

do assento de450 mm. Assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm(profundidade mínima); encosto: 400
mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima), fabricados em compensado anatômico
moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras,
e deterioração por fungos ou insetos. estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura
mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com
garras e parafusos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas
arredondadas com acabamento em perfil de PVC. Tecido de composição 100% poliéster, impermeável,
na cor grafite. Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima da chapa de
1,9 mm, com quatro apoios no piso. ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou
nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, fixadas através de encaixe. Nas partes

PECA 22 Mobiliário ativo
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metálicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure resistência corrosão em câmara de
névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme a especificação da NBR 8094.
Pintura eletrostática a pó, tinta híbrida epóxi/poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40
micrometros, na cor preta. Prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento. Em
todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos.
Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera,
pontos cortantes ou escórias. As características dimensionais, requisitos de segurança, usabilidade,
estabilidade, resistência e durabilidade, conforme NBR 13962:2006 móveis para escritório - cadeiras
-requisitos e métodos de ensaio. As espumas devem estar em conformidade com as normas: ASTM D
3574 - resistência ao rasgamento: 150n/m mínimo; norma NBR 9176 - força de indentação a 25%: 150 -
250 n; força de indentação a65%: 400 - 600 n; norma NBR 9177 - fadiga dinâmica (perda de espessura):
10% máximo; índice de conforto: 2,0 mínimo  e norma FMVSS 302 flamabilidade autoextinguível:
0,00mm/min. Apresentar ficha técnica do produto com ilustração,materiais utilizados, bitolas, tratamentos
utilizados, assinada pelo FABRICANTE.

021814080 Cadeira fixa empilhável, sem apoio de braço, com encosto. PECA 22 Mobiliário ativo
021814084 Cadeira fixa pé em S, espuma injetada e revestida em tecido. PECA 22 Mobiliário ativo
021814085 Cadeira fixa pé palito (4 pés), espuma injetada revestida em tecido. PECA 22 Mobiliário ativo
021822002 Cadeira giratória, tipo ergonômica, sem braço com inclinação do encosto, com regulagem da altura

mecânica, com 5 hastes sobre rodízios de nylon,com proteção na base em PVC, com pintura epóxi-pó na
cor preta,com espuma injetada com densidade mínima de 33 mm. Cadeira giratória confeccionada com
espuma  injetada, regulável.

PECA 22 Mobiliário ativo

021822005 Cadeira giratória, regulagem automática de altura de encosto com 12 estágios, regulagem de altura à gás,
altura regulável sem manipulos, base injetada em nylon, espuma flexível injetada de poliuretano de alta
resistência, isento de cfc (freon).

PECA 22 Mobiliário ativo

021822007 Cadeira giratoria regulavel c/apoia bracos PECA 22 Mobiliário ativo
021822009 Cadeira giratória.

1. Generalidades
Cadeira giratória para uso em salas de exame.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 tipo: sem encosto;
2.2 base giratória;
2.3 ajuste de altura;
2.4 quatro rodízios giratórios no mínimo;
2.5 estrutura em aço inox ou pintada;
2.6 assento com revestimento interno em espuma antideformante;
2.7 assento com revestimento externo em PVC.

PECA 22 Mobiliário ativo

021822013 Poltrona tipo presidente giratória de espaldar alto, com braços fixos em espuma de poliuretano integral
com alma de aço, tipo corsa fixada sob o assento através de parafusos e porca garra. Assento e encosto
confeccionados em espuma injetada de poliuretano, isendo de cfc de no mínimo 70mm, com densidade
média controlada de 55kg/m3, revestimento em tecido 100% polipropileno na cor a definir, acabamento
em preto, com resistência a abrasão, confeccionados em compensado de 12mm anatomicamente
moldada a quente, contra encosto forrado com espuma de 0.5cm e revestido em vinil, formato anatômico
dentro das normas nr17, assento forrado com plástico preto impresso os dados e logotipo do proponente
para identificação para efeito de garantia, perfil pvc semi rígido nas bordas estilo macho e fêmea.
Dimensões aproximadas do assento: 500x490mm e encosto: 490x620mm. Base giratória confeccionada
em chapa de aço sae 1006/1008 de 3mm de espessura - em fqdo, fosfatizado e pintado com tinta pó

PECA 22 Mobiliário ativo
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epóxi. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em
polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Sistema de
regulagem de altura com pistão pneumática (gás) com 100mm de curso de regulagem para altura em
conformidade com a norma din 4550, nível máximo de exigência da norma. O movimento de rotação da
coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e
mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de
engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com
precisão de 0,03mm. Com comprimento de 95mm proporciona a guia adequada para o perfeito
funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Seu sistema preciso de
acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e
casos eventuais de manutenção. Nível 5 da norma bifma: nível máximo de resistência estabelecido pela
norma americana ansi/bifma. As peças plásticas são confeccionadas em plástico moldado com
polipropileno copolímero com 25% de talco e a mola em plástico moldado em poliacetal natural. Com
cinco pés em aço e rodízios duplos com eixo vertical de 11mm. Ligação entre assento e encosto por
chapa mola em aço temperado conferindo maior liberdade de movimento ao usuário com acabamento em
polipropileno liso e não sanfonado com vinco de reforço. Mecanismo com regulagem de altura do assento
pneumática a gás com mecanismo de inclinação (relax) com trava e com regulagem de tensão pelo
usuário com alavanca anatômica, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Variação de até 5%
nas medidas solicitadas. Obedecer padrão de cores solicitadas com a amostra em poder da GEAFI/SES.
Fones: 3221-2079 (Andréa) ou 3221-2059 (Carla).

021822014 Cadeira executiva, braço com regulagem, espuma injetada, tecido JT serrano azul/preto, giratória com
rodas (Beck System).

PECA 22 Mobiliário ativo

021822015 Cadeira pres. giratoria c/braco base a gas preta PECA 22 Mobiliário ativo
021822016 Cadeira tipo executiva giratória com braço regulável com apoio em poliuretano integral texturizado com

uma leve inclinação na parte frontal dos braços afim de dar maior conforto ao usuário, apoio medindo
aproximadamente 260 x 80 mm, estrutura com alma de aço,  mecanismo de regulagem estilo botão com
no mínimo 05 posições de ajuste , fixado sob o assento através de parafusos  e porca garra. Assento e
encosto confeccionados em espuma injetada de poliuretano, isento de cfc de no mínimo 50 mm , com
densidade média controlada de 55 kg/m3 , revestimento ( couro ecológico  ) similar, preferencialmente
escuro, de 70% algodão e 30% poliéster,  com resistência a abrasão, com costura gomada com recuo na
espuma confeccionados em compensado de 12mm anatomicamente moldada a quente,contra encosto
forrado com espuma de 0.5 cm e revestido em vinil, formato anatômico dentro das normas nr17, assento
forrado com
plástico preto impresso os dados e logotipo do proponente para identificação para efeito da garantia, perfil
PVC semi rígido nas bordas estilo macho e fêmea , dimensões aproximadas do assento 480 x 430 mm e
encosto: 360 x 420 mm.base giratória confeccionada em chapa de aço SAE 1006/1008 de 3 m.m. de
espessura -em-fqdo, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi.
 Mola amortecedora que evita  os impactos ao sentar brusco.  Blindagem telescópica em polipropileno
que assegura proteção contra o acumulo de pó  e acabamento estético. Sistema de regulagem de altura
com pistão  pneumático (gás) com 100mm  de curso de regulagem para altura em conformidade com a
norma
DIN 4550, nível máximo de exigência da norma. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de
esferas tratadas tercamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o
movimento de rotação. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta
resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm.com
comprimento de 95 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando

PECA 22 Mobiliário ativo
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folgas e garantindo a durabilidade.  Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através
de cone Morse,o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção.
 Nível 5 da norma bifma: Nível máximo de resistência estabelecido pela norma americana ansi/bifma.
Suporte do encosto confeccionado em tubo de aço perfilado oval 18 x 43 x 1,50 mm SAE 1010/1020,
fosfatizado e pintado com tinta epóxi pó.  Suporte de articulação por meio de pino travado no topo do
tubo.  Permite regulagem  vertical do encosto de 63mm em relação ao assento, sem manípulo para
travamento, com top de fim de curso, além da articulação do encosto por meio de mola de plástico.  As
peças plásticas são confeccionadas em plástico moldado com polipropileno copolímero com 25% de talco
e a mola em plástico moldado em poliacetal natural.  Base confeccionada em chapa de aço SAE
1006/1008 de 3m.m de espessura -em-fqdo, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi. Dotado de contato
permanente permite regulagem de angulação somente do encosto, fixação de braços na própria placa do
mecanismo, furações para fixação de assento nas seguintes medidas:125 mmx125 mm, 160 mm x 200
mm, 153mm x 200mm e o assento tem ângulo fixo de +3o.a angulação do encosto mínima é de -5o e
máxima de 20o em relação à posição vertical do encosto.  Permite regulagem automática milimétrica do
encosto com passo de 6 em 6 milímetros com curso total de 76 mm, através de sistema de bucha de
nylon 6.6, dispensa  travamento por manípulo. A regulagem de angulação do encosto é comandada por
uma única alavanca, localizada na parte traseira direita do mecanismo. Tal alavanca, quando acionada
para cima libera os movimentos do encosto,que pode ser travado em qualquer posição acionando-se a
alavanca para baixo. Aranha com capa de proteção em polipropileno com alojamento para engate dos
rodízios duplos no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação.  Fornecer amostra e
obedecer padrão de cores. Variação de até 5% nas medidas solicitadas.

021822018 Cadeira gogo, na cor pessego, giratória a gás base splash prata PECA 22 Mobiliário ativo
021822022 Cadeira giratória data plus média com inclinação de encosto, base à gás, revestimentos couríssimo cor

branco
PECA 22 Mobiliário ativo

021822024 Cadeira giratória alta tipo caixa,base giratória c/05 pés,rev.tec.la,preta. PECA 22 Mobiliário ativo
021822028 Cadeira giratória estofada, espaldar médio e mecanismo amortecedor. Cadeira giratória estofada,

espaldar médio, com apóia-braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador
do assento e do encosto, fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira
de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos.
Expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido; capa de proteção
e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas com acabamento em perfil de
PVC tecido com composição 100% poliéster, impermeável, na cor grafite.
Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através
de sistema freio fricção e comando por alavanca. Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70
mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. Coluna de regulagem de altura do assento
por assento: 460 mm (largura mínima) x 430 mm(profundidade mínima); encosto: 400 mm(largura
mínima) x 330 mm(extensão vertical mínima); Estofados com espuma de poliuretano acionamento
hidráulico a gás com curso de 100 mm. Base em formato de estrela com cinco pontas. Apóia-braços em
poliuretano injetado, formato anatomico, regulável, com curso vertical de 50mm, com dimensões:
40mm(largura mínima) x 200mm(comprimento mínimo). Nas partes metálicas prever furos internos na
estrutura para drenagem do líquido de tratamento com tratamento anticorrosivo que assegure resistência
a corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme
especificação da NBR 8094 pintura eletrostática a pó, tinta híbrida epóxi/poliéster, polimerizada em
estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor preta. As características dimensionais, requisitos de
segurança, usabilidade, estabilidade, resistência e durabilidade, conforme NBR 13962:2006 móveis para
escritório - cadeiras -requisitos e métodos de ensaio. as espumas devem estar em conformidade com as
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normas: ASTM D 3574 - resistência ao rasgamento: 150n/m mínimo; norma NBR 9176 - força de
indentação a 25%: 150 - 250 n; força de indentação a 65%: 400 - 600 n; norma NBR9177 - fadiga
dinâmica (perda de espessura): 10% máximo; índice de conforto: 2,0 mínimo  e norma FMVSS 302
flamabilidade auto-extinguível: 0,00mm/min. Apresentar ficha técnica do produto com ilustração,materiais
utilizados, bitolas, tratamentos utilizados, assinada pelo fabricante.

021822029 Cadeira giratória alta para laboratório
Cadeira giratória rígida alta (para mesas de 90cm de altura), sem braços, espaldar médio, dotada de
mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto e de apoio regulável para os pés.
Totalmente em aço inox, com assento e encosto lisos. Fabricada em aço inox aisi 304, conforme normas
gmp, acabamento escovado fino. Possui amortecimento a gás, altura do assento e distância do encosto
reguláveis. Capacidade para pessoas de até 130kg. As características dimensionais, requisitos de
segurança, usabilidade, estabilidade, resistência e durabilidade, conforme nbr 13962:2006 móveis para
escritório - cadeiras -requisitos e métodos de ensaio. As espumas devem estar em conformidade com as
normas: ASTM d 3574 - resistência ao rasgamento: 150n/m mínimo; norma NBR 9176 - força de
indentação a 25%: 150 - 250 n; força de indentação a 65%: 400 - 600 n; norma NBRr 9177 - fadiga
dinâmica (perda de espessura): 10% máximo; índice de conforto: 2,0 mínimo e norma FMVSS 302
flamabilidade autoextinguível: 0,00mm/min.

PECA 22 Mobiliário ativo

021822030 Cadeira alta giratória estofada para mesas de 90 cm de altura, sem braços, espaldar médio, com rodízios,
dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Dimensões: assento: 470 mm
(largura mínima) x 435 mm (profundidade mínima), encosto: 430 mm (largura mínima) x 360 mm
(extensão vertical mínima), altura mínima do assento ao piso: 770mm, altura total mínima: 1000 mm.
Fabricada em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de
procedência legal. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm,
colada à madeira e revestida com tecido, fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos.
Capa de proteção e acabamento em polipropileno injetado texturizado. Acabamento nas bordas com perfil
de PVC. Tecido em courino ou vinil antifogo m1, impermeável, na cor grafite. Mecanismo de regulagem
de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema freio fricção e
comando por alavanca. Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm, com caneca
articulada e sistema de amortecedor flexível. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento
hidráulico a gás com curso de 120 mm. Base em formato de estrela com cinco pontas. Nas partes
metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, aplicar tratamento
anticorrosivo que assegure resistência a corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas,
em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida
epóxi/poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor preta. Apoio para
os pés em aro de aço tubular com acabamento cromado, com regulagem de altura. As características
dimensionais, requisitos de segurança, usabilidade, estabilidade, resistência e durabilidade, conforme
NBR 13962:2006 móveis para escritório - cadeiras - requisitos e métodos de ensaio. As espumas devem
estar em conformidade com as normas: norma ASTM D 3574 - resistência ao rasgamento: 150 N/M
mínimo. norma NBR 9176 - força de indentação a 25%: 150 - 250 N; força de indentação a 65%: 400 -
600 N. Norma NBR 9177 - fadiga dinâmica (perda de espessura): 10% máximo; índice de conforto: 2,0
mínimo. Norma FMVSS 302 - flamabilidade - autoextinguível: 0,00mm/min. apresentar ficha técnica do
produto com ilustração, materiais utilizados,  bitolas, tratamentos utilizados, assinada pelo fabricante.

PECA 22 Mobiliário ativo

021822031 Cadeira giratória espaldar médio, sem braço. PECA 22 Mobiliário ativo
021830001 CADEIRA INFANTIL TIPO BEBÊ CONFORTO. PECA 22 Mobiliário ativo
021849002 Cabideiro de ferro. PECA 22 Mobiliário ativo
021873004 Cama de solteiro em madeira com as seguintes características: angelin pleinada; para colchão de PECA 22 Mobiliário ativo
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190x80cm; toda maciça, com pés desquinados com 70cm de diâmetro; as laterais devem ser de 20cm de
altura por 3cm de espessura; a altura dos pés de 45cm e a cabeceira com 85cm; as réguas da cabeceira
devem ser de 10cm de altura por 2cm de espessura. Todas as espigas até a extremidade; o estrado deve
ser tipo gradil com 5 travessas de 5cm de altura e 3cm de espessura; devem conter 8 réguas de 5cm de
largura e 1,5cm de espessura; o espaçamento entre reguas é de 5cm; todas as madeiras devem ser
desquinandas; as travas de sustenção da grade deve conter 5cm de altura por 3cm de espessura. As
grades devem ser parafusadas na trava de sustenção com três parafusos e porcas em cada lateral.  A
cama deve ser pintada com tinta esmalte sintético a base de água. cor a definir com a unidade hospitalar.

021873005 Cama de solteiro em madeira, na cor branca, medindo 90x200x50 PECA 22 Mobiliário ativo
021890006 CONJUNTO DE MOVEIS DOMESTICO ESTOFADO 3X2 LUGARES EM TECIDO JOGO 22 Mobiliário ativo
021920002 Criado mudo confeccionado em MDF PECA 22 Mobiliário ativo
021938002 Espelho com moldura para vestiário com 50 cm de diâmetro, metálico PECA 22 Mobiliário ativo
021938004 Espelho com modura e rodizio, c/uma face, moldura de madeira envernizada, espelho em cristal lapidado

de 4mm espessura, medindo aprox. 1,90x0,60m, espelho 1,70x0,60m
PECA 22 Mobiliário ativo

021938007 Espelho convexo fixado em anel - moldura de alumínio. Com diâmetro de 40 cm, com suporte de fixação
na parede e características de antiestilhaçamento.

PECA 22 Mobiliário ativo

021938008 Espelho com moldura metálica PECA 22 Mobiliário ativo
021938009 Espelho com moldura medindo 150x0.4x80 PECA 22 Mobiliário ativo
021946001 ESPELHO COM MOLDURA EM MADEIRA MEDINDO 130 X 21,5 PECA 22 Mobiliário ativo
021946004 ESPELHO COM MOLDURA EM MADEIRA MEDINDO 60X40 CM PECA 22 Mobiliário ativo
021962003 Mesa de uso geral (simples) de madeira medindo 80x80 cm. PECA 22 Mobiliário ativo
021962038 Mesa para para cozinha com 4 cadeiras, com tampa de mármore. Jogo permanente PECA 22 Mobiliário ativo
021962048 Mesa para cozinha do tipo lanchonete com lugar para 04 assentos, em madeira aglomerada melamínica

na cor a definir com 25mm de espessura, com acabamento em perfil de PVC arredondado em 180º, com
fita de PVC de 1,50mm nas bordas laterais, na cor a definir. Medidas 1,20 x 0,80 m.

PECA 22 Mobiliário ativo

021962052 Mesa de uso geral (simples) retangular medindo 1700 x 800 x 740 mm. PECA 22 Mobiliário ativo

021962056 Mesa 140X60X74 com duas gavetas cor branca com estrutura em alumínio. Móvel em MDF PECA 22 Mobiliário ativo
021962057 Mesa 120X60X74 com duas gavetas cor branca com estrutura de alumínio. Móvel em MDF PECA 22 Mobiliário ativo
021962061 Mesa de uso geral (simples) redonda PECA 22 Mobiliário ativo
021962062 Mesa de uso geral (simples) retangular PECA 22 Mobiliário ativo
021962063 Mesa de uso geral (simples) medindo 140x70x75 PECA 22 Mobiliário ativo
021970001 Mesa de centro em estrutura de madeira PECA 22 Mobiliário ativo
021970003 Mesa de centro de madeira,tampo em vidro,med.110x60 cm PECA 22 Mobiliário ativo
022020001 Puff estofado,revestido em corino PECA 22 Mobiliário ativo
022047001 Móvel para TV 29", volante , medindo 0.95 x 0.85 x 0.70 m , com 04 prateleiras com espaço entre elas de

aproximadamente 0.18 m sem porta , rodízios reforçados para suportar peso da TV com trava de
segurança , confeccionado com laterais, prateleiras, base inferior e fundo em madeira termoestabilizada
18mm com revestimento melamínico BP na cor marfim Montreal com perfil em ABS monocromático  .
Tampo no sistema espessura 25mm com revestimento  com revestimento melamínico BP na cor marfim
Montreal com perfil em ABS monocromático colado em máquinas especiais a 180º no sistema Hot Melt.
Portas em madeira termoestabilizada 18mm com revestimento interno da mesma cor e fechadura do tipo
hiale em aço inox com dupla extração e dobradiças de aço estampado, tipo caneco, com pressão.
Corrediças das portas  com suave deslizamento . Todas as peças em melaminico BP, tem suas
extremidades revestidas em PVC 2mm de espessura, colada em máquinas especiais a 130º no sistema
Hot Melt, chanfrado no sentido arredondado a 45º. Deverá ser conferido medidas no local bem como

PECA 22 Mobiliário ativo
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detalhes da fabricação.

022047004 Sofa  de dois lugares,para sala de estar,revestido em courvim PECA 22 Mobiliário ativo
022047005 Sofá de 2 lugares, com braços, revestidos em tecido PECA 22 Mobiliário ativo
022047006 Sofá para 01 lugar com braço , estrutura em madeira de lei , com revestimento em couríssimo ( couro

ecológico ) na cor preta confeccionado com 100% polímeros e com suporte de 70% algodão e 30%
poliéster, com espuma expandida com densidade controlada , medindo 930 mm de largura x 1000 mm de
altura , espaço entre os braços de 590 mm , largura de cada braço de 180 mm ,com fino acabamento
com sapatas em cromadas com forro na parte inferior. 

PECA 22 Mobiliário ativo

022047008 Sofa de 3 lugares, com braços fechados revestido em couro PECA 22 Mobiliário ativo
022047009 Sofá de 03 lugares, para sala de estar, revestido em courvim PECA 22 Mobiliário ativo
022047024 Sofá de 01(um) lugar PECA 22 Mobiliário ativo
022047029 Sofa funcional, 2 lugares, med. 150x89x36, revestimento courvim na cor azul marinho, parte estrutural

confeccionada em madeira maciça cedro, sarrafeada com 50, 70, 100mm, com uma polegada de
espessura, com tratamento ante fungos e secagem em estufa, para evitar empenamentos. A junção dos
quadros estruturais e realizada com cola pva e grampos metálicos 14x50, com auxilio de gabaritos para
montagem, garantindo efeito esquadro, espuma de poliuretano laminada de 80mm de espessura e
densidade controlada de 33kg/m3 com borda frontal semi arrendondadas. O angulo de abertura entre
assento e encosto é de aproximadamente 100 graus, conforme especificação da abnt.

PECA 22 Mobiliário ativo

022047030 Sofá funcional, 3 lugares, med. 220x89x76, revestimento courvim na cor azul marinho PECA 22 Mobiliário ativo
022071001 ARMÁRIO CLÍNICO COM 07 GAVETAS COM TAMPO INOX, SOBRE RODÍZIOS PECA 22 Mobiliário ativo
022101013 ARMÁRIO PARA GUARDA DE MATERIAL EM MDF, REVEST. EM LAMINADO METÁLICO C/ 4

PORTAS
PECA 22 Mobiliário ativo

022101014 ARMÁRIO PARA GUARDA DE MATERIAL EM MDF, REVEST. EM LAMINADO METÁLICO C/ 5
PORTAS

PECA 22 Mobiliário ativo

022101015 ARMÁRIO PARA GUARDA DE MATERIAL EM MDF, REVEST. EM LAMINADO METÁLICO C/ 6
PORTAS

PECA 22 Mobiliário ativo

022101016 Armário para guarda de material com Aaltura total de 0,82cm, profundidade de 50cm e largura de 120cm,
em mdf, com revestimento em formica, tampo em inox, puxadores em inox, , 3 gavetas com alturas de
15cm, com ótimo deslizamento, abaixo das gavetas 2 portas.

PECA 22 Mobiliário ativo

022101017 Armário duas portas com 4 prateleiras com chave, na cor branca. Móvel em MDF. Dimensões
80x50x160cm

PECA 22 Mobiliário ativo

022101018 Armário com chave fabricado totalmente em no mínimo aço inoxidável  aisi 304 com padrão modulado,
constituída por: contém 4 prateleiras para um melhor armazenamento de utensílios portas com chaves
independentes. Todos os ângulos, internos e externos, que possivelmente estarão em contato com as
pessoas, mesmo nas operações de limpeza, serão arredondados e será evitada a presença de chapa não
dobrada nas bordas em todas as zonas atingíveis. Dimensões mínimas:(l x h x p)  / 1000 x 2000 x 450
mm; garantia mínima de 12 meses.

PECA 22 Mobiliário ativo

022110004 Armário balcão, suspenso com 5 portas, medindo 1,40 x 2,30 x 0,40 m, com as seguintes características:
corpo do armário em madeira termoestabilizada bp 18mm, tampo superior em madeira com espessura de
33 mm, revestida em  laminado melamínico (fórmica) 08mm, topo com acabamento em abs colado a
quente a 130 graus na cor do revestimento ou preto, portas em post forming 90 graus com fechaduras
individuais.

PECA 22 Mobiliário ativo

022110010 Balcão de 8 gavetas medindo 200 x 90 x 40 cm confeccionada em mdf com revestimento em fórmica
branca.

PECA 22 Mobiliário ativo

022110011 Armário para guarda de medicamentos em mdf 18mm dupla face na cor branco, dimensões: 160x64x50
cm. o mesmo deve possuir uma porta com vidro e fechadura, duas prateleiras internas e duas gavetas

PECA 22 Mobiliário ativo
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com fechadura com 30cm de altura

022136002 Bancada em "l" em okamax interno, branco, externo branco, com puxadores e tampo em pedra de granito
andorinha.

PECA 22 Mobiliário ativo

022136008 Bancada de suporte móvel em madrefibra bp na cor branca, com espessura de 18 mm. Puxador tipo alça
em aço escovado, com rodas em silicone com travas. Ver detalhes no projeto. Dimensões: 55x40x42cm.

PECA 22 Mobiliário ativo

022136009 Bancada de trabalho em madeira com prateleiras e tampo em granito (com sistema de barra metálica
para fixação do tampo na alvenaria) e painel em vidro fixo temperado e transparente. Móvel em Madefibra
nas cores Branca e Imbuia Pomelle, com espessura de 18mm.Tampo em granito Branco Sienna. Vidro
fixo temperado transparente 8mm. Ver detalhes no projeto.

PECA 22 Mobiliário ativo

022136010 Bancada em mdf com tampo em formica para copa de pacientes (área limpa), conforme projeto, tamanho
2150 x 600mm na cor argila. Icsc

PECA 22 Mobiliário ativo

022136011 Bancada em mdf de 18 mm com tampo em formica para copa de pacientes (área suja), conforme projeto.
Tamanho 2820x600mm na cor argila. Icsc

PECA 22 Mobiliário ativo

022136012 Bancada em aço inox, medindo 1750 x 600 mm e rodopia com pés em aço inox e fixados em alvenaria,
conforme detalhes do projeto. Icsc.

PECA 22 Mobiliário ativo

022136013 Balcada em aço inox, com 1700 x 550 mm, altura de 900 mm em relação ao piso, rodapia e 02 pés em
aço inox de um lado e fixado na alvenaria, conforme detalhes do projeto.

PECA 22 Mobiliário ativo

022136019 Bancada para laboratório em aço inox PECA 22 Mobiliário ativo
022136020 Bancada para laboratório em madeira, 262.5x80x75 PECA 22 Mobiliário ativo
022136021 Bancada para laboratório em madeira, medindo 130x60x75 PECA 22 Mobiliário ativo
022136022 Bancada para laboratório em madeira, medindo 147x70x75 PECA 22 Mobiliário ativo
022136023 Bancada para laboratório em madeira, medindo 382.5x80x75 PECA 22 Mobiliário ativo
022136024 Bancada para laboratório em aço inox, medindo 219.5x60x4 PECA 22 Mobiliário ativo
022136025 Bancada para laboratório em aço inox, medindo 275x60x4 PECA 22 Mobiliário ativo
022136026 Bancada para laboratório em aço inox, medindo 284x60x90 PECA 22 Mobiliário ativo
022136027 Bancada em aço inox(tampo e=40mm),med.120x50x4 PECA 22 Mobiliário ativo
022136028 Bancada em "L",em aço inox, med. 255x60 + 178x50x4 PECA 22 Mobiliário ativo
022136029 Bancada em aço inox, med. 240x60x4 PECA 22 Mobiliário ativo
022136030 Bancada em aço inox:

- tampo em aço inox e= 40mm;
- rodapia em aço inox h=20cm;
- cuba em aço inox (50x40x21cm - lxpxa);
 - torneira de mesa bica alta pertutti da docol ou similar;
- sifão cromado;
- 220x60x4

PECA 22 Mobiliário ativo

022136031 Tampo em aço inox,cuba redonda,torneira pressmatic,145x50x4 PECA 22 Mobiliário ativo
022136032 Bancada em granito,cuba redonda, med. 100x60x4 PECA 22 Mobiliário ativo
022136033 Bancada para laboratório em aço inox medindo 348 x 60 x 4 PECA 22 Mobiliário ativo
022136034 Bancada para laboratório em madeira PECA 22 Mobiliário ativo
022136035 Bancada para laboratório em aço inox, medindo 380x55x4 PECA 22 Mobiliário ativo
022136036 Bancada para laboratório em aço inox, medindo 135x55x4 PECA 22 Mobiliário ativo
022136037 Bancada para laboratório formato l, em aço inox, 180x55+247x60x4 PECA 22 Mobiliário ativo
022136038 BANCADA PARA LABORATORIO EM MADEFIBRA, MEDINDO 120X60X75 PECA 22 Mobiliário ativo
022136039 BANCADA PARA LABORATORIO EM MADEFIBRA, MEDINDO 150X70X75 PECA 22 Mobiliário ativo
022144010 Balcão baixo (0,90 de largura x 0,44 de profundidade x 0,76 de altura; 02 portas com chaves, 01 prateleira

em cada lado, com divisão central; em post-forming; com topo e portas em post formins 180 graus.
PECA 22 Mobiliário ativo
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022144012 Balcão de apoio móvel (grande) com gaveteiro e porta de abrir com prateleiras internas em Madefibra BP

nas cores Branca e Imbuia Pomelle, , com espessura de 18mm. Puxador tipo ALÇA em aço escovado ,
com rodas em silicone com travas. Ver detalhes no projeto. Dimensões 100x45x82 cm 

PECA 22 Mobiliário ativo

022144013 Balcão de apoio móvel (pequeno) com gaveteiro e porta de abrir com prateleiras internas em Madefibra
BP nas cores Branca e Imbuia Pomelle, com espessura de 18mm. Puxador tipo ALÇA em aço escovado,
com rodas de silicone com travas. Ver detalhes no projeto. Dimensões 70x45x82 cm

PECA 22 Mobiliário ativo

022144014 Balcão de uso hospitalar em L med. 342,5 X 406 X 87 X 56 cm, c/ tampo granito, uma cuba. PECA 22 Mobiliário ativo
022144016 Balcão de uso hospitalar em madefibra bp.,tampo em granito, med.250x70x90 PECA 22 Mobiliário ativo
022144017 Balcão de uso hospitalar em madefibra bp.,tampo em granito, med.230x70x75 PECA 22 Mobiliário ativo
022144018 Balcão de uso hospitalar em madefibra bp.,tampo em granito, med.337,5x80x75 PECA 22 Mobiliário ativo
022144019 BALCAO DE USO HOSPITALAR EM MADEFIBRA BP. MEDINDO 267X70X75 PECA 22 Mobiliário ativo
022144020 BALCAO DE USO HOSPITALAR EM MADEFIBRA BP. MEDINDO 349.5X80X75 PECA 22 Mobiliário ativo
022160002 Biombo de leito revestido com blindagem de chumbo de 2mm, para proteção do operador,medindo 1,20

mx 1,20m de altura com 70 cm de vão em baixo com rodas.
PECA 22 Mobiliário ativo

022179001 Cabine de parede em aço inox, com 5 ganchos PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
022179002 Cabide de parede em aço esmaltado com 4 ganchos PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
022195002 CADEIRA OTORRINOLÓGICA.

1. GENERALIDADES:
CADEIRA OTORRINOLÓGICA PARA ACOMODAÇÃO DE PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS.
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
2.1 DEVE PERMITIR O MOVIMENTO DE ENCOSTO E PERNEIRA, COM  POSIÇÃO FINAL EM 180
GRAUS (TIPO MACA);
2.2 SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELÉTRICO COM COMANDO NO ENCOSTO;
2.3 ENCOSTO DE CABEÇA ESCAMOTEÁVEL, COM ADAPTADOR PARA  ATENDIMENTO DE
CRIANÇAS;
2.4 APOIO DO BRAÇO DIREITO ESCAMOTEÁVEL COM TRAVA;
2.5 MATERIAL CONSTRUÍDO EM AÇO, PINTADO COM TINTA EPÓXI;
2.6 LEITO ESTOFADO COM REVESTIMENTO;
3. ALIMENTAÇÃO:
3.1 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/60HZ;
O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM
LÍNGUA PORTUGUESA. O LICITANTE DEVE FORNECER TREINAMENTO ADEQUADO AOS
USUÁRIOS, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO.

PECA 22 Mobiliário ativo

022209001 CADEIRA OFTALMÓLOGICA ESTRUTURA METÁLICA
1. Generalidades
Cadeira oftalmológica para acomodação de pacientes adultos e pediátricos
2. Características técnicas mínimas
2.1 Deve permitir o movimento de encosto e perneira, com posição final em 180 graus (tipo maca)
2.2 Sistema de elevação elétrico com comando no encosto
2.3 Encosto de cabeça escamoteável, com adaptador para atendimento de crianças
2.4 Apoio do braço direito escamoteável com trava
2.5 Material construído em aço, pintado com tinta epóxi e revestimento em couro
 3. Alimentação
3.1 Alimentação elétrica: 220v / 60hz

O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo
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licitante deve fornecer  treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

022209002 CADEIRA OFTALMOLÓGICA
1. Generalidade:
1.1 Cadeira oftalmológica para acomodação de pacientes adultos.
2. Características Técnicas Mínimas:
2.1.Deve permitir o movimento de encosto e perneira, com posição final em 180 graus (tipo maca);
2.2.Sistema de elevação elétrico com comando no encosto;
2.3.Encosto de cabeça escamoteável;
2.4.Apoio do braço direito escamoteável com trava;
2.5.Material construído em aço com tratamento antiferrugem;
3. Alimentação:
3.1.Alimentação elétrica: 220 V / 60 Hz;
4. A empresa vencedora deve se responsabilizar pela instalação completa do equipamento, sem ônus a
administração.O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua
portuguesa.          

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

022217001 Cadeira com assento tipo privada estrutura metalica,sem rodas sem barras laterais e conter Registro do
MS.

PECA 22 Mobiliário ativo (bloqueado)

022225001 Poltrona hospitalar para acomodação de paciente adulto
1.Características técnicas mínimas:
1.1 Encosto reclinável;
1.2 Suporte para os pés;
1.3 Apoios articuláveis dos braços;
1.4 Estrutura em aço inxidável.

peca 22 Mobiliário ativo

022225002 Poltrona hospitalar para acomodação de paciente adulto.
1. Características técnicas mínimas:
1.1 Encosto reclinável;
1.2 Suporte para os pés;
1.3 Apoios articuláveis dos braços;
1.4 Estrutura em aço carbono com tratamento anti-ferrugem e pintura epoxi.

peca 22 Mobiliário ativo

022225003 Poltrona reclinável, possui estrutura feita com madeira de eucalipto, pinus e MDF (fibra de média
densidade), e pés de madeira revestidos com alumínio. Tem de ser reclinável, pode ser ajustada em 2
posições. Assento densidade D23, encosto densidade D16 e reclinável em duas posições (sentado e
deitado), braço densidade D20. Dimensões aproximadas LXAXP, 82x86x78cm. 

PECA 22 Mobiliário ativo

022233001 Cadeira para bancada, altura máxima 0,60 m, com rodízio, assento e encosto regulável, estofada PECA 22 Mobiliário ativo
022233002 Cadeira para microscopia estrutura metálica, estofada, assento e encosto regulável. PECA 22 Mobiliário ativo
022241002 Cama de recuperação para pacientes adultos.

2. Características técnicas mínimas:
2.1 estrutura em aço pintado com tratamento anti-corrosivo;
2.2 cabeceira e peseira removíveis em aço inox ou material termoplástico de alta resistência;
2.3 grades escamoteáveis em toda a lateral em aço inox ou material termoplástico de alta resistência;
2.4 estrutura do estrado construída em chapa de aço dobrada;
2.5 leito com chapa de material radiotransparente;
2.6 quatro(04) rodízios giratórios de 6",no mínimo, com freios na diagonal;
2.7 movimentos acionados por três (03)manivelas ou por motor;
2.8 suporte de soro em aço inoxidável; anivelas ou por motor;
2.9 movimentos:

PECA 22 Mobiliário ativo
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2.9.1 fawler;
2.9.2 trendelemburg;
2.9.3 reverso de trendelemburg;
2.9.4 dorso;
2.9.5 pernas;
2.10 dimensões:
2.10.1 total: de 2,10 a 2,16m de comprimento por 0,85m (+/- 0,05m) de largura;
2.10.2 leito: de 1,90a 2,00m de comprimento por no mínimo 0,65 m de largura
2.10.3 altura de 0,75 m(+-0,05);
2.11 colchão de no mínimo 14cm de altura, feito de poliuretano, densidade 33 e revestido de material
impermeável;
2.12 deve possuir porta-chassis de rx ou similar;
2.13 deve suportar pacientes de até 200kg;
2.14 no caso de elétrica a tensão deverá ser de 220v/60hz;
2.15 na entrefa do produto a empresa deve apresentar o cerificado do fabricante, atestando a
conformidade da densidade solicitada para o colchão.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa
(Brasil) e serviço em língua portuguesa (Brasil) ou inglesa.

022241003 1. Cama de recuperação para pacientes adultos
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Estrutura em aço pintado com tratamento anti-corrosivo;
2.2. Cabeceira e peseira em poliuretano injetado e removíveis;
2.3. Duas grades em cada lateral, escamoteáveis, fabricadas em poliuretano injetado, com sistema de
travas;
2.4. Estrado articulado construído em chapa de aço dobrada;
2.5. Quatro rodízios giratórios de 5'' no mínimo com freios na diagonal;
2.6. Movimentos acionados por três manivelas;
2.7. Suporte de soro em aço inoxidável;
2.8. Cama deve suportar peso de até 180kg;
2.9. Movimentos:
2.9.1. Fawler;
2.9.2. Trendelemburg;
2.9.3. Dorso;
2.10. Comprimento total: de 2,10 a 2,16m;
2.11. Largura total: mínima de 0,95 e máxima de 1,05m;
2.12. Colchão com densidade 33, espuma anti-escara e tecido à prova de água;
2.13. Cor: a definir pela contratante.

PECA 22 Mobiliário ativo

022241005 Cama hospitalar para recuperacao pos-anestesia (fowler) c/protecao lat. PECA 22 Mobiliário ativo
022241006 Cama hospitalar Recuperação para Paciente Obeso

1. Generalidades: Cama elétrica hospitalar para Recuperação paciente Obeso
2. Características técnicas mínimas da cama:
2.1. estrutura em tubos de aço pintado com tratamento antiferrugem;
2.2. articulação para movimentos fowler, elevação horizontal trendelemburg e reverso de trendelemburg,
motorizados, acionados por controle remoto: ou por controles nas laterais/peseira;
2.3 protetor contra choques mecânicos nos quatro cantos da cama;
2.4.cabeceiras e peseiras removíveis com dispositivo de encaixe com travas para evitar a retirada dos

PECA 22 Mobiliário ativo
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mesmos durante o manuseio da cama;
2.5. grades laterais bipartidas e escamoteáveis;
2.6. suporte de soro;
2.7. quatro rodizios giratórios de 5" no mínimo, com freios nas quatro rodas;
2.8.controles facilmente acessados pelo paciente e com opção para desabilitar os mesmos;
2.9. estrado articulado com estrutura em aço ou material de resistência equivalente;
2.10.estrado radiotransparente, no mínimo para o dorso ou parte dele;
2.11.alavanca de emergência"CPR"(reanimação cardiopulmonar);
2.12.alarme de alerta para saída de paciente da cama;
2.13.indicação de freios ativado/desativado;
2.14.comprimento mínimo de 2,00 metros;
2.15.largura mínima de 0,80 metros;
2.16. deve suportar pacientes de até 200kg
2.17.Colchão no mínimo 12cm de altura, em poliuretano e viscoelastico (ou elastomero), revestido de
material impermeável e com tratamento bactericida, indicado para pacientes de até 200kg;
2.18 realizar os movimentos mínimos;
2.18.1 Fowler: 0 a 65º
2.18.2 trendelemburg/reverso de trendelemburg: + ou – 12º;
2.18.3 angulo da articulação do joelho: 0 a 20º;
3. Alimentação:
Elétrica: 220V/60Hz..
 O equipamento deve possuir registro na ANVISA e ser acompanhado pelos manuais de operação em
língua portuguesa (Brasil) e serviço em língua portuguesa (Brasil) ou inglesa.a empresa deverá fornecer
treinamento aos usuários, sem ônus para a administração da SES.

022241008 Estrutura em aço pintado com tratamento anti - ferrugem;
Articulação para movimentos fowler, elevação horizontal Trendelemburg e reverso de Trendelemburg,
motorizados, acionados por controle remoto ou por controles nas laterais/peseira;
Protetor contra choques mecânicos nos quatro cantos da cama;
Cabeceiras e peseiras removíveis com dispositivo de encaixe com travas para evitar a retirada dos
mesmos
durante o manuseio da cama;
Grades laterais bipartidas e escamoteáveis;
Suporte de soro;
Quatro rodízios giratórios de 15±1 cm no mínimo, com freios nas quatro rodas;
Controles facilmente acessados pelo paciente e com opção para desabilitar os mesmos;
Estrado articulado com estrutura em aço ou material de resistência equivalente ;
Estrado radiotransparente, no mínimo para o dorso ou / ou parte dele, que deve dispor de suporte (ou
gaveta) para / chassis de raio-x, ou possuir sistema que possibilite a instalação do chassi de raio-x sem
deslocamento do paciente do leito;
Deve possui sistema para posicionamento de emergência "CPR" (reanimação cardiopulmonar);
Comprimento mínimo de 2,00 metros;
Largura mínima de 0,80 metros;
Deve suportar pacientes de até 200kg;
Colchão no mínimo 15cm de altura, em poliuretano e viscoelastico (ou elastômero), revestido de material
impermeável e com tratamento bactericida, indicado para pacientes de minimo 150kg;

PECA 22 Mobiliário ativo
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Realizar os movimentos mínimos;
Fowler: 0 a 60° com indicação de ângulo de inclinaç ão
Trendelembrug/reverso de Trendelemburg: + ou - 12°;
Angulo da articulação do joelho: 0 a 20°;
A cama deverá abaixar até no mínimo 40cm do chão até o estrado da cama;
A cama deverá subir até no mínimo 70cm do chão até o estrado da cama;
Deve possuir bateria interna recarregável;

Alimentação elétrica: 220 V / 60 Hz;
022241010 Cama fawler com acionamento manual

1. Generalidades:
Cama com rodas, grade lateral e suporte de soro, para recuperação de pacientes.
2.características técnicas mínimas:
2.1 grades laterais escamoteáveis em aço inox;
2.2 cabeçeiras removíveis;
2.3 quatro rodízios giratórios de 3 polegadas, no mínimo, com freios na diagonal;
2.4 deve realizar, no mínimo, os seguintes movimentos, acionados por manivela;
2.4.1 fowler;
2.4.2 pernas;
2.4.3 elevação;
2.5 estrado com dimensões: (comprimento 190 +/- 10) x (largura 80+/-10)cm;
2.6 colchão de altura mínima de 10cm, feito de poliuretano, densidade 33 e revestido em courvin com
zíper;
2.7 estrutura em aço pintado com tratamento anticorrosivo
2.8 protetores laterais emborrachados;
2.9 suporte para soro;
2.10 na entrega do produto a empresa deve apresentar o certificado do fabricante, atestando a
conformidade da densidade solicitada para o colchão.

PECA 22 Mobiliário ativo

022241011 Cama hospitalar tipo Fawler elétrica
1. Generalidades: Cama hospitalar para UTI com balança.
2.Características tecnicas mínimas da cama:
2.1. Estrutura em tubos de aco pintado com tratamento anti-ferrugem;
2.2. Articulação para movimentos Fowler, elevação horizontal trendelemburg e reverso de trendelemburg,
motorizados, acionados por controle remoto; ou por controles nas laterais/ peseira;
2.3. Protetor contra choques mecânicos nos quatro cantos da cama;
2.4. Cabeceiras e peseiras removíveis com dispositivo de encaixe com travas para evitar a retirada dos
mesmos durante o manuseio da cama;
2.5. Grades laterais bipartidas e escamoteáveis;
2.6. Deve acompanhar suporte de soro;
2.7. Quatro rodízios giratórios de 6 polegadas no mínimo, com freios nas quatro rodas ou sistema de
travamento central;
2.8.Controles facilmente acessados pelo paciente e com opção para desabilitar os mesmos;
2.9. Estrado articulado construído em material plástico injetado ou termoplástico, de alta resistência a
impacto, dorso em material radiotransparente com suporte para chassis de raio-x;
2.10. Botão para acionamento automático de posição de cadeira cardíaca;
2.11. Alavanca de emergência CPR (reanimação cardio-pulmonar);

PECA 22 Mobiliário ativo
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2.12 Comprimento mínimo de 2,00 metros;
2.13.Largura mínima de 0,80 metros;
2.14. Deve suportar pacientes de até 200 kg;
2.15. Balança eletrônica digital embutida no estrado do leito, com capacidade de no mínimo 200 kg, para
observação do aumento/perda de peso do paciente;
2.16.Colchão de no mínimo 14 cm de altura, espuma com redução de pressão (densidade 33, no
mínimo), ou bidensidade (espuma e viscoelástico), revestido de material impermeável e tratamento
anti-bactericida, indicado para pacientes de até 200kg;
2.17 Realizar os movimentos mínimos:
2.17.1. Fowler: 0 a 60º;
2.17.2. Trendelemburg/reverso de trendelemburg: + ou -12º
2.17.3. Ângulo da articulação do joelho: 0 a 20º;
2.17.4. Cadeira cardíaca;
2.17.5. Ajuste da altura do leito;
2.18. Alimentação: 220 vac / 60 hz.
O equipamento deve possuir registro na ANVISA e ser acompanhado pelos manuais de operação em
língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento
adequado aos usuários sem ônus para a administração.  

022241014 Cama de recuperação motorizada
1. Generalidades: cama de recuperação motorizada para pacientes adultos
2.Características técnicas mínimas
2.1. Grades laterais escamoteáveis
2.2. Quatro rodízios giratórios de 6 polegadas, no mínimo, com freio central;
2.4 Cabeceiras e peseiras removíveis com dispositivo de encaixe com travas para evitar a retirada dos
mesmos durante o manuseio da cama;
2.5 Movimentos motorizados;
2.5.1 Fawler
2.5.2 Trendelemberg;
2.5.3 Posicionamento de cadeira cardíaca
2.6 dimensões mínimas: 1,90 m de comprimento e 0,80m de largura;
2.7 Colchão de no mínimo 14cm de altura,feito de poliuretano densidade 33 e revestido de material
impermeavel;
2.8 Alavanca de emergência "cpr"(reanimação cardiopulmonar)
2.9 Suporte lateral para soro em aço inoxidável;
2.10 Superfície radio transparente com gaveta para cassete / radiológico;
2.11 Deve possuir balança digital acoplada a cama;
2.12 Deve possuir comandos de fácil manuseio para;
2.12.1 Fawler;
2.12.2 Tendelemburg;
2.12.3 Cadeira cardíaca
3. Alimentação: elétrica 220v/60hz.
OBS :A cama deverá ter acabamento de forma a não possuir arestas cortantes e falhas de solda o
equipamento deve possuir registro na ANVISA e ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço
em lingua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração.          
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 Generalidades:
 Cama de parto hospitalar para quarto de alojamento conjunto com a finalidade de uso como cama para
pré-parto, transformando-se em cama hospitalar adequada para parto natural e retornando a condição de
cama para a manutenção do paciente no quarto após parto.
2. Características Técnicas Mínimas
2.1 Colchão tripartido
2.2 A estrutura deve ter capacidade para até 180 Kg;
2.3 Deve possuir 4 rodas com freios;
2.4 Deve incluir um par de porta-coxas;
2.5 Deve apresentar arco e barras de esforço;
2.6 Deve apresentar tanque para placenta em aço inoxidável;
2.7 Deve possuir encosto basculante ajustável para 9 posições, no mínimo;
2.8 A cabeceira deve ser removível;
2.9 Deve incluir um suporte lombar dobrável adicional.
 O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

022241019 Cama fawler para recuperação

1. Generalidades:
    Cama de recuperação para pacientes adulto.

2. Características técnicas mínimas:
2.1  Estrutura em aço pintado com tratamento anti-corrosivo;
2.2  Cabeceira e Peseira removíveis construídas em poliuretano ou material leve e resistente de fácil
remoção;
2.3 Grades laterais escamoteáveis em aço inoxidável;
2.4 Base em tubo com pés recuados totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência;
2.5 Quatro rodízios giratórios de 6 polegadas ou 150 mm, no mínimo, com freios na diagonal;
2.6 Estrutura do estrado perfurado construído em longarinas de aço de 3,2mm perfilados em U;
2.7 Estrado articulado em chapa de aço 1,5mm, no mínimo;
2.8 Pára-choque de borracha redondo nos 4 cantos da cama;
2.9 Suporte de soro em aço inoxidável;
2.10 Colchão com densidade 33 revestido em courvin com zíper na lateral;
2.11 Movimentos acionados por 03 manivelas;
2.12 Sistema de acionamento dos movimentos em tubo redondo de 35 x 1,5mm, no mínimo;
2.13 No mínimo deve apresentar os seguintes movimentos:
2.13.1 Dorso;
2.13.2 Pernas;
2.13.3 Fawler;
2.13.4 Trendelemburg;
2.13.5 Reverso de Trendelemburg;
2.14  Dimensões: de 2,10 a 2,16m de comprimento por 0,85 (  0,05)m de largura.

PECA 22 Mobiliário ativo

022241020 Cama de internação motorizada para pacientes adultos e pediátricos, grades laterais escamoteáveis em
aço inox, estrado articulado em aço, quatro rodízios giratórios de 6" no mínimo com freios na
diagonal,cabeceira e peseira removíveis dispositivo de encaixe com travas,movimento motorizado: Fowler
Terndelemburg; dimensões  mínimas: 1,90x0,80m; colchão mínimo 14cm de altura, de poliuretano,

PECA 22 Mobiliário ativo
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densidade 33, revestido de material impermeável bege ou azul; suporte lateral para soro em aço inox;
cama não deve possuir saliências que possam ferir o paciente(parafusos expostos); comandos de fácil
manuseio para Fowler Trendelemburg. Alimentação elétrica 220V/60Hz.

022241021 CAMA DE INTERNAÇÃO
1. GENERALIDADES:
CAMA DE INTERNAÇÃO PARA PACIENTES ADULTOS.
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
2.1 ESTRUTURA EM AÇO PINTADO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO;
2.2 CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO
LAMINADO OU ABS;
2.3 GRADES LATERAIS ESCAMOTEÁVEIS, RETRÁTEIS OU DE BAIXAR;
2.4 ESTRADO ARTICULADO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA;
2.5 QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 4" NO MÍNIMO COM FREIOS
2.6 MOVIMENTOS ACIONADOS POR MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS;
2.7 MOVIMENTOS:
2.7.1 FAWLER
2.7.2 TRENDELEMBURG
2.8 DIMENSÕES: DE 2,10 A 2,16 DE COMPRIMENTO POR 0,90(+-0,02)M DE LARGURA;
2.9 COLCHÃO DENSIDADE 26, EM ESPUMA, REVESTIDO EM NAPA COM ZÍPER;
2.10 SUPORTE LATERAL PARA SORO;
2.11 COR GERAL: BEGE;                                   
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022241022 1. GENERALIDADES:
    CAMA DE INTERNAÇÃO PARA ADOLESCENTES.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
2.1 ESTRUTURA EM AÇO PINTADO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO;
2.2 GRADES LATERAIS ESCAMOTEÁVEIS, RETRÁTEIS OU DE BAIXAR EM AÇO INOX;
2.3 ESTRADO VAZADO E ARTICULADO CONSTRUÍDO EM AÇO DOBRADO;
2.4 QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 3" NO MÍNIMO COM FREIOS NA DIAGONAL;
2.5 MOVIMENTOS ACIONADOS POR MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS;
2.6 MOVIMENTOS MÍNIMOS:
2.6.1 FAWLER;
2.7 DIMENSÕES: (2,10 + - 0,03)M DE COMPRIMENTO POR (0,80 + - 0,02)M DE LARGURA;
2.8 COLCHÃO DENSIDADE 26, EM ESPUMA, REVESTIDO EM NAPA COM ZÍPER;
2.9 SUPORTE LATERAL PARA SORO;
2.10 COR GERAL: BEGE.                                                                        

PECA 22 Mobiliário ativo

022241024 Cama de Internação com quadro balcânico
Generalidades:
-Cama de Internação com quadro balcânico para ortopedia.
Características técnicas mínimas:
-Grades laterais escamoteáveis, retráteis ou de baixar em aço inox;
-Estrado vazado e articulado construído em aço dobrado;
-Quatro rodízios giratórios de 3"no mínimo, com freios na diagonal;
-Movimentos acionados por manivelas escamoteáveis;
-Movimentos mínimos:
-Fawler e trendelemburg
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-Dimensões: de 2,05 a 2,16m de comprimento por 0,90 a 1,05m de largura;
-Colchão densidade 26, em espuma, revestido em napa com zíper;
-Cor geral: bege;
-Quadro Balcânico para ortopedia;

022241025 CAMA DE INTERNACÃO SEM GRADES
1. GENERALIDADES:
CAMA DE INTERNACÃO SEM GRADES PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS
2.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
2.1 ESTRADO ARTICULADO CONSTRUÍDO EM AÇO;
2.2 COR GERAL: BEGE;
2.3 QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 4" NO MÍNIMO COM FREIOS NA DIAGONAL;
2.4 CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS;
2.5 MOVIMENTO ACIONADO POR MANIVELA ESCAMOTEÁVEL;
2.6 MOVIMENTO:
2.6.1 FOWLER
2.7 DIMENSÕES: DE 2,0 A 2,16M DE COMPRIMENTO POR 0,80 A 0,90 METROS DE LARGURA;
2.8 COLCHÃO DENSIDADE 26, EM ESPUMA, REVESTIDO EM NAPA COM ZÍPER;
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022241027 Cama de internação pediatrica
1. generalidades:
cama de internação para pacientes pediátricos.
2. características técnicas mínimas:
2.1 grades laterais escamoteáveis, retrátil ou de baixar em aço inox
2.2 estrado vazado e articulado construído em aço
2.3 quatro rodizios giratorios de 3" no minimo, com freios na diagonal;
2.4 movimentos acionados por manivelas escamoteveis;
2.5 movimentos mínimos:
2.5.1 fawler
2.6 colchão densidade 26, em espuma, revestido em napa com ziper;
2.7 dimensoes da cama: 1,50(+-0,02)m de comprimento por 0,65(+-0,02)m de largura;
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022241028 CAMA DE INTERNAÇÃO COM ARCO DE PROTEÇÃO.
1. GENERALIDADES:
CAMA DE INTERNAÇÃO COM ARCO DE PROTEÇÃO PARA QUEIMADOS.
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
2.1 ESTRUTURA EM AÇO PINTADO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO;
2.2 CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO LAMINADO OU ABS;
2.3 GRADES LATERAIS ESCAMOTEÁVEIS, RETRATEIS OU DE BAIXAR;
2.4 ESTRADO ARTICULADO CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA;
2.5 QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 4" NO MÍNIMO COM FREIOS NA DIAGONAL;
2.6 MOVIMENTOS ACIONADOS POR MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS;
2.7 MOVIMENTOS:
2.7.1 FAWLER;
2.7.2 TRENDELEMBURG;
2.8 DIMENSÕES: 2,10 A 2,16M DE COMPRIMENTO POR 0,90(+-0,02)M DE LARGURA;
2.9 COLCHÃO DENSIDADE 26, EM ESPUMA, REVESTIDO EM NAPA COM ZIPER;
2.10 SUPORTE LATERAL PARA SORO;
2.11 SUPORTE PARA ARCO DE PROTEÇÃO;
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2.12 COR GERAL: BEGE;
2.13 ARCO DE PROTEÇÃO PARA QUEIMADOS.

022241029 CAMA DE RECUPERAÇÃO
1. GENERALIDADES:
CAMA DE RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICA.
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
2.1 ESTRUTURA EM AÇO PINTADO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO;
2.2 GRADES LATERAIS EM AÇO INÓX RETRÁTEIS OU DE BAIXAR;
2.3 ESTRADO ARTICULADO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA
2.4 QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 4 NO MÍNIMO COM FREIOS NA DIAGONAL;
2.5 MOVIMENTOS ACIONADOS POR MANIVELAS ESCAMOTEAVEIS;
2.6 MOVIMENTOS:
2.6.1 FAWLER;
2.6.2 TRENDELEMBURG;
2.7 DIMENSÕES: DE 2,05 A 2,16M DE COMPRIMENTO POR 0,80 A 0,90M DE LARGURA;
2.8 COLCHÃO DENSIDADE 26, EM ESPUMA, REVESTIDO EM NAPA COM ZÍPER;
2.9 SUPORTE LATERAL PARA SORO;
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022241032 Cama para parto
Generalidades
Cama de parto hospitalar para quarto de alojamento conjunto com a finalidade de uso como cama para
pré-parto, transformando-se em cama hospitalar adequada para parto natural e retornando a condição de
cama para a manutenção do paciente no quarto após parto.
2. Características Técnicas Mínimas
-Colchão da alta densidade, deve permitir o uso confortável como cama e procedimento de parto;
- Deve possuir 4 rodízios com freio;
- Deve incluir um par de apoio para os pés, ajustáveis;
- Deve apresentar arco removível e barras de esforço ajustáveis;
- Deve apresentar tanque para placenta em aço inoxidável;
-Deve possuir encosto ajustável para 8 posições, no mínimo;
-A cabeceira deve ser removível;
-Deve incluir um suporte lombar dobrável adicional;
-Elétrica: 220V / 60Hz;
3. Acessórios:
-Um assento ativo;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração .
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022241033 Cama hospitalar Fawler de recuperação
1. Generalidades:
Cama de recuperação para pacientes adulto.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Estrutura em aço pintado com tratamento anti-corrosivo;
2.2. Cabeceira e peseira removíveis construídas em poliuretano ou material leve e resistente de fácil
remoção;
2.3 grades laterais escamoteáveis em aço inox;
2.4 base em tubo com pés recuados totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência;
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2.5. Quatro rodízios giratórios de 3 polegadas ou 75mm, no mínimo, com freios na diagonal;
2.6. Estrutura do estrado perfurado construído em longarinas de aço de 3,2mm perfilados em u;
2.7. Estrado articulado em chapa de aço 1,5mm, no mínimo;
2.8. Pára-choque de borracha redondo nos 4 cantos da cama;
2.9. Suporte de soro em aço inoxidável;
2.10. Colchão com densidade 33 revestido em courvin com zíper lateral;
2.11. Movimentos acionados por 03 manivelas;
2.12. Sistema de acionamento dos movimentos em tubo redondo de 35 x 1,5mm, no mínimo;
2.13. No mínimo deve apresentar os seguintes movimentos:
2.13.1. Dorso;
2.13.2. Pernas;
2.13.3. Fawler;
2.13.4. Trendelemburg;
2.13.5. Reverso de trendelemburg;
2.14. Dimensões: de 2,10 a 2,16m de comprimento por 0,85  (+/- 0,05)m de largura;

022241034 1. Generalidades:
Cama elétrica hospitalar para UTI com balança;
2. Caracteristicas técnicas mínimas da cama:
2.1 estrutura em tubos de aço pintado com tratamento antiferrugem;
2.2 articulação para movimentos fowler, elevação horizontal trendelemburg, motorizados, acionados por
controle remoto ou por controle nas laterais/peseira;
2.3 protetor contra choques mecânicos nos quatro cantos da cama;
2.4 cabeceiras e peseiras removiveis com dispositivo de encaixe com travas para evitar a retirada dos
mesmos durante o manuseio da cama;
2.5 grades laterais bipartidas e escamoteaveis;
2.6 suporte de soro;
2.7 quatro rodizios giratórios de ''5'' no minimo, com freios nas quatro rodas;
2.8 controles facilmente acessados pelo paciente e com opção para desabilitar os mesmos;
2.9 estrado articulado com estrutura em aço ou material de resistência equivalente;
2.10 estrado radiotransparente, no minimo para o dorso ou parte dele;
2.11 alavanca de emergência CPR( reanimação cardio pulmonar);
2.12 alarme de alerta para saída de paciente da cama;
2.13 indicação de freios ativado/desativado;
2.14 comprimento mínimo de 2,00 metros;
2.15 largura mínima de 0,80 metros;
2.16 deve suportar pacientes de até 200Kg;
2.17 balança eletrônica digital embutida no estrado do leito, com capacidade de no mínimo 200Kg, para
observação do aumento/perda de peso do paciente; colchão no mínimo 12 cm de altura, em poliuretano e
viscoelástico(ou elastômero), revestido de material impermeável e com tratamento bactericida, indicado
para pacientes de até 200Kg;
2.18 realizar os movimentos mínimos;
2.18.1 fowler: 0 a 65 graus.
2.18.2 trendelemburg/ reverso de trendelemburg: + ou – 12 graus
2.18.3 ângulo de articulação do joelho: 0 a 20 graus;
3. alimentação: elétrica: 220V/60Hz.
O equipamento deve possuir registro na ANVISA e ser acompanhado pelos manuais de operação em
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língua portuguesa(Brasil) e serviço em língua portuguesa(Brasil) ou inglesa. A empresa deverá fornecer
treinamento aos usuários, sem ônus para a administração.

022241035 Cama fawler com acionamento manual
1. Generalidades:
Cama com rodas, grade lateral e suporte de soro, para recuperação de pacientes.
2.características técnicas mínimas:
2.1 grades laterais escamoteáveis em aço inox;
2.2 cabeceiras removíveis;
2.3 quatro rodízios giratórios de 3 polegadas, no mínimo, com freios na diagonal;
2.4 deve realizar, no mínimo, os seguintes movimentos, acionados por manivela;
2.4.1 fowler;
2.4.2 pernas;
2.4.3 elevação;
2.5 estrado com dimensões: (comprimento 190 +/- 10) x (largura 80+/-10)cm;
2.6 colchão de altura mínima de 10cm, feito de poliuretano, densidade 33 e revestido em courvin com
zíper;
2.7 estrutura em aço pintado com tratamento anticorrosivo
2.8 protetores laterais emborrachados;
2.9 suporte para soro;
2.10 Capacidade de carga, mínimo 150 kg;
2.11 na entrega do produto a empresa deve apresentar o certificado do fabricante, atestando a
conformidade da densidade solicitada para o colchão.
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022241037 Cama hospitalar de recuperação motorizada p/pacientes adultos, para obesos com colchão
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Estrutura reforçada em aço pintado com tratamento anticorrosivo;
2.2. Cabeceira e peseira em poliuretano injetado e removíveis;
2.3. Dois pares de grades laterais retráteis, em poliuretano injetado, com sistema de travas;
2.4. Estrado articulado construído em chapa de aço dobrada;
2.5. Quatro rodízios giratórios de 5" no mínimo com freios na diagonal;
2.6. Leito com chapas de aço perfuradas;
2.7. Movimento do dorso, Tredelemburg, Fawler e elevação, acionados por motores, com controle remoto;
2.8. Suporte de soro em aço inoxidável;
2.9. Colchão de alta densidade;
2.10. Deve suportar pacientes ate 250kg;
2.11 movimentos:
2.11.1. Fawler;
2.11.2. Tredelemburg;
2.11.3. Dorso;
2.11.4. Elevação;
2.12. Comprimento total: de 2,10 a 2,16m;
2.13. Largura total: mínima de 0,95 e máxima de 1,05m;
2.14. Colchão com densidade 33, espuma anti-escara e tecido a prova d'água;
2.15. Cor: a definir pela contratante.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviços em língua portuguesa
(Brasil). O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários,sem ônus para  a administração.
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1. Generalidades:
Cama elétrica hospitalar para UTI com balança;
2. Características técnicas mínimas da cama:
2.1. estrutura em tubos de aço pintado com tratamento antiferrugem;
2.2. articulação para movimentos fowler, elevação horizontal trendelemburg e reverso de trendelemburg,
motorizados, acionados por controle remoto: ou por controles nas laterais/peseira;
2.3 protetor contra choques mecânicos  nos quatro cantos da cama;
2.4.cabeceiras e peseiras removíveis com dispositivo de encaixe com travas para evitar a retirada dos
mesmos durante o manuseio da cama;
2.5. grades laterais bipartidas e escamoteáveis;
2.6. suporte de soro;
2.7. quatro rodizios giratórios de "5" no mínimo, com freios nas quatro rodas ou sistema central;
2.8.controles facilmente acessados pelo paciente e com opção para desabilitar os mesmos;
2.9. estrado articulado com estrutura em aço ou material de resistência equivalente ;
2.10.estrado radiotransparente, no mínimo para o dorso ou parte dele;
2.11.alavanca de emergência"CPR"(reanimação cardiopulmonar);
2.12.alarme de alerta para saída de paciente da cama;
2.13.indicação de freios ativado/desativado;
2.14.comprimento mínimo de 2,00 metros;
2.15.largura mínima de 0,80 metros;
2.16. deve suportar pacientes  de até 200kg
2.17. balança eletrônica digital embutida no estrado do leito, com capacidade de no mínimo 200kg, para
observação do aumento/perda de peso do paciente; colchão no mínimo 12cm de altura, em poliuretano e
viscoelastico (ou elastomero), revestido de material impermeável e com tratamento bactericida, indicado
para pacientes de até 200kg;
2.18 realizar os movimentos mínimos;
2.18.1 fowler: 0 a 60¢
2.18.2 trendelembrug/reverso de trendelemburg: + ou - 12¢
2.18.3 angulo da articulação do joelho: 0 a 20¢;
3. Alimentação: Eletrica: 220V/60Hz.
O equipamento deve possuir registro na ANVISA e ser acompanhado pelos manuais de operação em
língua portuguesa (Brasil) e serviço em língua portuguesa (Brasil) ou inglesa.a empresa deverá fornecer
treinamento aos usuários, sem ônus para a administração da SES.

022241039 Estrutura em aço pintado com tratamento anti - ferrugem;
Articulação para movimentos fowler, elevação horizontal Trendelemburg e reverso de Trendelemburg,
motorizados, acionados por controle remoto ou por controles nas laterais/peseira;
Protetor contra choques mecânicos nos quatro cantos da cama;
Grades laterais bipartidas e escamoteáveis;
Suporte de soro;
Quatro rodízios giratórios de 15±1 cm no mínimo, com freios nas quatro rodas;
Controles facilmente acessados pelo paciente e com opção para desabilitar os mesmos;
Estrado articulado com estrutura em aço ou material de resistência equivalente ;
Estrado radiotransparente, no mínimo para o dorso ou / ou parte dele, que deve dispor de suporte (ou
gaveta) para / chassis de raio-x, ou possuir sistema que possibilite a instalação do chassi de raio-x sem
deslocamento do paciente do leito;
Comprimento mínimo de 2,00 metros;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
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Largura mínima de 0,80 metros;
Deve suportar pacientes de até 200kg Colchão no mínimo 15cm de altura, em poliuretano e viscoelastico
(ou elastômero), revestido de material impermeável e com tratamento bactericida, indicado para pacientes
de minimo 150kg;

Realizar os movimentos mínimos;
Fowler: 0 a 60° com indicação de ângulo de inclinaç ão
Trendelembrug/reverso de Trendelemburg: + ou - 12°;
Angulo da articulação do joelho: 0 a 20°;

Alimentação elétrica: 220 V / 60 Hz;
022241040 Cama hospitalar tipo Fawler elétrica de recuperação.

1.generalidades:
Cama de recuperação motorizada para pacientes adultos.
2.características técnicas mínimas:
2.1 grades laterais escamoteáveis em aço inoxidável;
2.2 estrado articulado construído em aço;
2.3 quatro rodízios giratórios de 6 polegadas no mínimo com freios na diagonal;
2.4 cabeceiras e peseiras removíveis com dispositivo de encaixe com travas para evitar a retirada dos
mesmos durante o manuseio da cama
2.5 movimentos motorizados:
2.5.1 Fawler
2.5.2 Trendelemberg;
2.5.3 posicionamento de cadeira cardíaca
2.6 dimensões mínimas; 1,90 m de comprimento e 0,80m de largura;
2.7 colchão de no mínimo 14 cm de altura, feito de poliuretano, densidade 33 e revestido de material
impermeável;
2.8 alavanca de emergência CPR (reanimação cardiopulmonar)
2.9 suporte lateral para soro em aço inoxidável;
2.10 deve possuir comandos de fácil manuseio para;
2.10.1 Fawler;
2.10.2 Trendelemberg
2.10.3 cadeira cardíaca.
3. Alimentação: elétrica: 220v/ 60 hz.

PECA 22 Mobiliário ativo

022241041 Cama hospitalar tipo fawler elétrica
1. Generalidades:
Cama hospitalar para uti com balança.
2. Características técnicas mínimas da cama:
2.1. Estrutura em tubos de aço pintado com tratamento anti- ferrugem;
2.2. Articulação para movimentos fowler, elevaçao horizontal trendelemburg e reverso de trendelemburg,
motorizados, acionados por controle remoto; ou por controles nas laterais peseira;
2.3. Protetor contra choques mecânicos nos quatro cantos da cama;
2.4. Cabeceiras e peseiras removiveís com dispositivo de encaixe com travas para evitar a retirada dos
mesmos durante o manuseio da cama;
2.5. Grades laterais bipartidas e escamoteáveis;
2.6. Suporte de soro;

PECA 22 Mobiliário ativo
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 2.7. Quatro rodízios giratórios de 6" no mínimo, com freios nas quatro rodas;
2.8. Controles facilmente acessados pelo paciente e com opção para desabilitar os mesmos;
2.9. Estrado articulado. deve ser construído em aço inoxidável ou polipropileno injetado de alta densidade
ou material anti ferrugem com capacidade de suportar a carga exigida no item 2.14, permitindo a
radiotransparencia na região do dorso e com suporte para chassis de raio -x na região do dorso.
2.10. Botão para acionamento automático de posição de cadeira cardíaca;
2.11. Alavanca de emergência "cpr" (reanimação cardio-pulmonar);
2.12 Comprimento mínimo de 2,00 metros;
2.13. Largura mínima de 0,80 metros;
 2.14. Deve suportar pacientes de até 200 kg;
2.15. Balança eletrônica digital embutida no estrado do leito, com capacidade de no mínimo 200 kg, para
observação do aumento/perda de peso do paciente;
2.16. Colchão de no mínimo 15 cm de altura, espuma com redução de pressão (densidade 33), ou
bidensidade (espuma e viscoelastico), revestido de material impermeável e tratamento anti-bactericida,
indicado para pacientes de até 200kg;
2.17 realizar os movimentos mínimos:
2.17.1. fowler: 0 a 65º;
2.17.2. trendelemburg/reverso de trendelemburg: + ou -12º
2.17.3. Ângulo da articulação do joelho: 0 a 30º;
2.17.4. Cadeira cardíaca;
2.17.5. Ajuste da altura do leito;
2.18. Alimentação: 220 vac / 60 hz.
O equipamento deve possuir registro na ANVISA e ser acompanhado pelos manuais de operação em
língua portuguesa e ser so em língua portuguesa ou inglesa. o licitante deve fornecer treinamento
adequado aos usuários sem ônus para a administração.

022276001 CARRO PARA TRANSPORTE DE EXCEPCIONAL RECLINÁVEL, POSIÇÃO SENTAR/ DEITAR,
ESTRUTURA METÁLICA

PECA 22 Mobiliário ativo

022284001 carro para deficiente físico reclinável, estrutura metálica PECA 22 Mobiliário ativo
022292002 CARRO PARA PRONTUARIO COM CAPACIDADE PARA 30 PRONTUARIOS

1. CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS:
             1.1 CARRINHO TIPO ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA COM CAPACIDADE PARA 30
PASTAS;
             1.2 ESTRUTURA TUBULAR EM ALUMINIO DE 1 POLEGADA;
             1.3 UMA PRATELEIRA MEDINDO 70CM X 45CM;
             1.4 QUATRO RODIZIOS COM PROTECAO DE LIGA DE PLASTICO DURO MEDINDO 3
POLEGADAS;

2. ACESSORIOS:
             2.1 TRINTA PASTAS EM ALUMINIO MEDINDO 36CM X 23CM.

PECA 22 Mobiliário ativo (bloqueado)

022306001 Perfis estruturais laterais em alumínio extrudado.
Fechamento em chapa de aço fosfatizada e bandeja superior em chapa de aço fosfatizada com laterais
em
alumínio injetado, frontal e traseiro em alumínio extrudado, com puxador dianteiro em alumínio extrudado,
com grade de proteção.
Bandejas intermediárias para armazenamento de caixinhas para medicação, em chapa de aço

PECA 22 Mobiliário ativo
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fosfatizada.

Deve acompanhar:
1 Gaveta de 147mm de altura em chapa de aço fosfatizada com laterais internas em alumínio, com
trilho telescópico e com puxador em plástico injetado.
Cesto inferior em chapa de aço fosfatizada.
Gaveta lateral embutida, em chapa de aço fosfatizada com puxador em plástico injetado com uma tampa
de acabamento em plástico cromado.
Bandeja inferior em chapa de aço fosfatizada com laterais em alumínio injetado, frontal e traseiro em
alumínio extrudado.
Rodízios, montados na bandeja inferior, de 100mm de diâmetro com garfo em zamak e banda de
rodagem em poliuretano, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento.
Deve possuir porta frontal com corrediça tipo esteira, em chapa de aço fosfatizada, com visor em acrílico
e com chave.
Dimensões; A 1000mm x L 656mm x P 590mm

022349001 1. Generalidades:
Maca hospitalar para transporte de pacientes adultos obesos.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 Capacidade mínima de 300kg;
2.2 Estrutura em tubos de aço pintado com tratamento anti-ferrugem;
2.3 Tampo em aço pintado com tratamento anti-ferrugem;
2.4 Conjunto de rodízios giratórios de 6", no mínimo, com rodas de borracha;
2.5 Freio-trava em diagonal;
2.6 Pára-choque em toda volta;
2.7 Grades laterais em aço inox,retrátil,abaixo do nível do leito;
2.8 Movimento de elevação hidráulica;
2.9 Suporte de soro;
2.10 Suporte para cilindro de oxigênio
2.11 Apoio de cabeça regulável;
2.12 Colchão de 0,10 metros de altura, no mínimo, revestido em Courvim;
2.13 Comprimento interno, mínimo de 1,90 metros;
2.14 Largura interna, mínima de 0,80 metros;
2.15 Altura do leito: máxima de 0,95 metros(+- 5cm), mínima de 0,65 metros(+- 5cm).

PECA 22 Mobiliário ativo

022349002 Maca
1. Especificação mínimas:
    1.1 Maca com rodizios em tubo esmaltado com manivela para controlar cabeceira;
    1.2 Grades de proteção, dimensão 190cm de comprimento por 70cm de largura;
    1.3 Estrado rigido para massagem cardiaca;
    1.4 Suporte para colocação de cilindro de o2;
    1.5 Soro e respirador.

PECA 22 Mobiliário ativo

022349003 Maca estrutura tubular,c/grades laterais,cabec.movel,com rodas. PECA 22 Mobiliário ativo
022349005 Maca de transferência, simples transferidos de pacientes, estrutura de alumínio, de 10 a 14 rolamentos,

revestido em courvin ou nylon de alta resistência, com tirantes de sustentação em aço, nas dimensões
0,40 x 0,80m, peso até 3kg, que suporte até 120kg, que seja de fácil limpeza.

PECA 22 Mobiliário ativo

022349010 Maca rígida
 

PECA 22 Mobiliário ativo
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022349011 Maca hospitalar para transporte de pacientes adultos.

2. características técnicas mínimas:
2.1 construída em aço inóx;
2.2 freio-trava em diagonal;
2.3 rodízios de no mínimo de 5'';
2.4 leito estofado revestido (não devendo ter colchão removível);
2.5 comprimento mínimo de 1,90 metros;
2.6 largura mínima de 0,50 metros;

PECA 22 Mobiliário ativo

022349013  MACA RIGIDA DE MADEIRA ADULTO,MEDINDO 1,85MX45CMX18MM PECA 22 Mobiliário ativo
022349014 Maca com colchão e rodas, para transporte de pacientes

2. Características técnicas mínimas:
2.1 - Dimensões:
2.1.1 Largura 65 cm (mais ou menos 10 cm);
2.1.2 Comprimento 190 cm(mais ou menos 10 cm);
2.1.3 Altura: 70 cm (mais ou menos 15 cm);
2.2 - Grades lateral rebatíveis, em aço inox;
2.3 - Colchão de 5 cm de altura, não - inflamável, antialérgico e resistente a bactérias;
2.4 - Quatro rodízios pelo menos dois dos quais dotados de travas tamanho no mínimo 5 polegadas;
2.5 - Suporte de soro;
2.6 - Protetores laterais contra choques, emborrachados;
2.7 - Deve permitir elevação de cabeceira;
2.8 - Estrutura confeccionada em aço inoxidável;
2.9 -Suporte para cilindro de oxigênio;
2.10 - Capacidade carga, no mínimo 150 kg;
3. Acessórios:
3.1 Cilindro de oxigênio de 1 m3;
3.2 Válvula redutora para cilindro de 02;
3.3 Tomada dupla para oxigênio;
3.4 Fluxômetro.

PECA 22 Mobiliário ativo

022349016 MACA PARA USO EM CONSULTÓRIO MÉDICO, METAL, MED. APROX. 0.80 X 0.60 X 2.00, PARA USO
EM CONSULTÓRIO MÉDICO CONSTRUÍDO EM ARMAÇÃO TUBULAR, ESMALTADO, LEITO COM
COLCHONETE DE ESPUMA COM DENSIDADE 33, COM 12 CM DE ESPESSURA NAS DIMENSÕES
DA MACA, REVESTIDO EM COURVIN, CABECEIRA ARTICULÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE
0,80 X 0,60 X 2,0.

PECA 22 Mobiliário ativo

022349018 Maca retratil com rodas para ambulância com pernas retrateis trava de segurança. PECA 22 Mobiliário ativo
022349019 MACA TIPO RETRÁTIL CONFECCIONADA EM ESTRUTURA DE DURALUMÍNIO ENCAIXADO E

FIXADO POR PUNHOS. DEVE PERMITIR OPERAÇÃO COM NO MÍNIMO DUAS PESSOAS. DEVE
POSSUIR PESO MÁXIMO 33KG. DEVERÁ TER PERNAS RETRÁTEIS REGULÁVEIS EM 03 NÍVEIS
(TOTALMENTE EMBAIXO, NO MEIO, EM CIMA). DEVE POSSUIR SISTEMA PNEUMÁTICO PARA
REGULAR A ALTURA. A BASE DEVE SER MONTADA SOBRE QUATRO RODAS DE BORRACHA. O
PONTO ONDE FICA DEITADA A VÍTIMA DEVERÁ POSSUIR COLCHÃO REVESTIDO COM TECIDO
SINTÉTICO, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL COM PRODUTOS QUÍMICOS, E QUE SEJA  APOIADO
SOBRE GRADE (ESTRADO) DE NYLON. O COLCHÃO DEVE PROPORCIONAR CONFORTO A
VÍTIMA. A MACA TAMBÉM DEVERÁ POSSUIR DOIS CINTOS DE SEGURANÇA, COM SISTEMA DE
ENGATE RÁPIDO PARA  FIXAÇÃO DA VÍTIMA E DA MACA RÍGIDA COM SISTEMA DE ENGATE
RÁPIDO.

PECA 22 Mobiliário ativo
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022349020 MACA DE EXAMES ESTOFADA EM COURVIM SEM RODÍZIOS PECA 22 Mobiliário ativo
022349023 Maca hospitalar para transporte de pacientes adultos.

1. Características técnicas mínimas:
1.1 - construída em aço inox, ou similar;
1.2 - freio-trava em diagonal;
1.3 - rodízios de no mínimo de 5";
1.4 - leito estofado revestido (não devendo ter colchão removível);
1.5 - comprimento mínimo de 1,90 metros;
1.6 - largura mínima de 0,50 metros.

PECA 22 Mobiliário ativo

022349024 Maca hospitalar de transporte;estrutura em aço pintado com tratamento anti-ferrugem;conjunto de
rodízios giratórios com rodas de borracha; freio-trava em diagonal;  pára-choque em toda volta;grades
laterais em aço inox; leito estofado revestido; suporte de soro;apoio de cabeça regulável comprimento
mínimo 1,90 metros;largura mínima 0,60 metros; altura mínima 0,80 metros.registro do MS.

PECA 22 Mobiliário ativo

022349025 Carro maca de transferência de paciente em centro cirúrgico (02 carros e 01 leito)
Dois (02) carros com estrutura em tubo de aço inox
Leito: em aço inox,com pára-choques em todo volta com grades laterais em tubo de aço inox,com trava
rodízios do carro:rodas giratórias de 5" a 6" de diâmetro com aro de borracha,freio na diagonal;sistema de
engate que permite acoplagem dos carros entre si nos dois lados
Altura do carro: 0,80m mais ou menos0,10m;
Comprimento:2,0m mais ou menos 0,10m;
Comprimento:2,0m mais ou menos 0,10m;largura:0,60m mais ou menos 0,10m.
Acessórios:01 suporte de soro adaptável ao leito em aço inox

PECA 22 Mobiliário ativo

022349027 Maca fixa para pacientes adultos.
1. características técnicas mínimas:
1.1 pés em borracha;
1.2 cabeceira reclinável;
1.3 fabricada em aço inox;
1.4 leito estofado com revestimento de fácil limpeza;
1.5 dispositivo de regulagem da cabeceira;
1.6 suporte de soro em aço inox
1.7 Dimensões:
comprimento: 1,90 + ou - 10cm;
largura: 55cm + ou - 05 cm;

PECA 22 Mobiliário ativo

022349028 Maca hospitalar para transporte de pacientes adultos.
2. características técnicas mínimas:
2.1 construída em aço carbono, pintura com sistema anti-ferrugem;
2.2 freio-trava em diagonal;
2.3 rodízios de no mínimo de 5";
2.4 leito estofado revestido (não devendo ter colchão removível);
2.5 Grades laterais rebativeis;
2.6 comprimento mínimo de 1,9 metros;
2.7 largura mínima de 0,50 metros

peca 22 Mobiliário ativo

022349029 Maca hospitalar de transporte
1. Generalidades:
Maca hospitalar de transporte

PECA 22 Mobiliário ativo
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2. Características técnicas mínimas
-estrutura confeccionada em aço inoxidável
-conjunto de rodízios giratórios com rodas de borracha, tamanho no mínimo 5 polegadas;
-freio trava em diagonal
-pára choque em toda volta
-grades laterais rebatíveis em aço inox;
-suporte de soro
-apoio de cabeça regulável
-comprimento mínimo de 1,90 metros
-largura mínima de 0,60 metros
-altura mínima de 0,80 metros
Suporte para cilindro de oxigênio
Capacidade de carga, mínimo 150 kg
3. Acessórios
3.1 Válvula redutora para cilindro de o2
3.2 Tomada dupla para oxigênio
3.3 Fluxômetro.

022349030 Maca para higienização com rodas carro maca de higienização de pacientes politraumatizados, com
tampo confeccionado em fiberglass o qual possui com dreno para escoamento de líquidos. Estrutura
confeccionada em aço inox. Rodízios tamanho mínimo de 5 pol e freios na diagonal.

PECA 22 Mobiliário ativo

022349034 Macas para exames clinicos com cabeceira regulavel 180 x 70 x 80 cm,com leito estofado,armação
tubular esmaltada,cabeceira ajustavel, com estofamento em corvin e estrutura metalica

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

022349035 Maca para transporte de paciente obeso com suporte para cilindro de O2. Altura reajustável, dorso
reclinável, grades de segurança, elevação hidráulica, suporte para cilindro de O2, deve suportar até
300kg.

PECA 22 Mobiliário ativo

022349036 Maca hospitalar de transporte
1. Generalidades:
Maca para transporte de pacientes adultos comsuporte para cilindro de o2.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 altura ajustável;
2.2 dorso reclinável;
2.3 grades de segurança;
2.4 elevação hidráulica;
2.5 suporte para cilindro de o2
2.6 deve suportar até 220Kg
2.7 suporte para soro
2.8 suporte para ventilador pulmonar
2.9 suporte para monitor multiparâmetros.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários sem ônus para a administração.

peca 22 Mobiliário ativo

022349037           1.características técnicas mínimas:
          1.1 sustentação para no mínimo 150 quilogramas;
          1.2 armação de sustentação dobrável para facilitar transp.
          1.3 leito estofado com revestimento de fácil limpeza;
          1.4 dimensões com a armação aberta:
          1.4.1. comprimento mínimo de 180 cm.

PECA 22 Mobiliário ativo
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          1.4.2. largura mínima de 50 cm.
          1.4.3. altura: 80 cm, ± 10 cm.
          2.5 dimensões com a armação fechada (dobrada):
          2.5.1. altura máxima de 20 cm.

022349039 MACA EM MADEIRA, COM GAVETEIRO PECA 22 Mobiliário ativo
022349042 Maca para transporte de paciente obeso com suporte para cilindro de O2. Altura reajustável, dorso

reclinável, grades de segurança, elevação hidráulica, suporte para cilindro de O2, deve suportar até
300kg.
- sistema de freios nas quatro rodas com acionamento traseiro e dianteiro
- sistema ativo de controle de freios para controle da velocidade da maca
- grades laterais escamoteaveis
- suporte de soro
- deve posuir movimentos pneumaticos de Trendelenburg e reverso de Trendelenburg com inclinação de
no minimo 15°
- movimento pneumatico de elevação com altura ajustavel de 60cm a 85cm, no
minimo
- emcosto com inclinação auxiliada por pistao hidraulico de até 70°, no minimo
- deve possuir rodizios de no minimo 6 polegadas
- deve possuir quinta roda para auxilio em movimentos de curva,
- comprimento minimo de 210cm
- largura minima da plataforma de repouso de 60cm
- largura maxima com as grades levantadas de 95cm
- Colchão em densidade compativel com pacientes
obesos e com no minimo 12cm de altura
- deve possuir suporte para ventilador pulmonar
- o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em lingua portuguesa
- o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuarios, sem onus para a administração

PECA 22 Mobiliário ativo

022357001 Mesa Cirúrgica Geral
Generalidades: Mesa radiotransparente para procedimentos cirúrgicos, uso geral.
1. Características técnicas mínimas:
1.1. Tipo de acionamento: elétrico ou eletro-hidráulico para os movimentos descritos no item 2.3;
1.2. Através de controle remoto e painel da base;
1.3. Movimentos da mesa:
1.3.1. Altura ajustável: 75 cm a 95 cm, no mínimo (valor considerando o tampo sem colchonete);
1.3.2. Trendelenburg: 15 graus, no mínimo;
1.3.3. Reverso do trendelemburg: 10 graus, no mínimo;
1.3.4. Semi-sentado: 70 graus, no mínimo;
1.3.5. Lateral: 20 graus, no mínimo;
1.4. Dimensões da mesa (tampo):
1.4.1. Comprimento (considerando a cabeceira): 200cm, no mínimo;
1.4.2. Largura: 50 cm, no mínimo (sem extensores laterais);
1.5. Perneira inteiriça (com sistema de movimentação elétrico ou manual com amortecedor);
1.6. . Material:
1.6.1. Mesa: radiotransparente, permitindo utilização do intensificador de imagem;
1.6.2. Coluna e base: devem ser constituídas de material resistente e protegido contra corrosão,
revestidas em aço inoxidável ou material plástico, polímero ou equivalente resistente a choque mecânico;
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1.6.3. Base: deve ser provida de sistema de movimentação e fixação através de rodas de fácil
acionamento;
1.7. Deve ter capacidade de suportar paciente até 200 kg para o movimento de elevação, no mínimo;
1.8. Deve permitir o acionamento dos movimentos elétricos em painel disponível na estrutura da mesa,
além do controle remoto;
2. Acessórios:
2.1. 01 (um) par de suporte de braços
2.2. 01 (um) par de porta coxas;
2.3. 01 (um) conjunto de extensores laterais (direita e esquerda);
2.4. 02 (dois) conjuntos de colchonetes;
2.5. 01 (um) controle remoto;
3. Alimentação elétrica: 220V/60Hz.
4. Documentação:
4.1. O equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação impresso em língua portuguesa e
serviço em língua portuguesa ou inglesa;
5. Instalação e Treinamento:
A empresa vencedora deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração,
com no mínimo duas aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de instalação do sistema. 

022357004 Mesa cirurgica ortopedica
1. generalidades:
Mesa radiotransparente para procedimentos cirurgicos ortopedicos
2.  caracteristicas tecnicas:
     2.1. tipo de acionamento: hidraulico-elétrico para todos os movimentos com controleremoto.
     2.2. movimentos da mesa:
     2.2.1. altura ajustavel: 80 cm a 100 cm no mínimo;
     2.2.2. trendelenburg: 15 graus no mínimo;
     2.2.3 Reverso do trendelenburg: 15° no mínimo;
     2.2.4 Lateral esquerda e dreita: 10 ° no mínim o;
     2.2.5 Semisentado: 70° no mínimo;
     2.2.6 Movimento longitudinal do tampo.
     2.3. dimensoes da mesa:
     2.3.1. comprimento: 190 cm no mínimo;
     2.3.2. largura: 60 cm no mínimo;
     2.4. material:
     2.4.1. mesa: radiotransparente, permitindo utilizacao do instensificador de imagens;
     2.4.2. coluna a base: devem ser constituidas de material resistente e protegido contra corrosão através
de pintura indelével em epoxi ou poliuretano, ou revestida ou constituida completamente de aco
inoxidavel;
     2.4.3. base: deve ser provida de sistema de movimentacao e fixacao.
     2.5 tração
     2.5.1 tração inferior deve ter sistema de corrediças rente ao solo
3. acessorios:
      3.1. assento para cabeca;
      3.2. extensor de pernas;
      3.3. tabuas para extensao lateral;
      3.4. tabua para apoio de braco;
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      3.5. dispositivo para fixacao intramedular (posicao lateral)
      3.6. arco de narcose;
      3.7. dispositivo para suporte de braco;
      3.8. dispositivo para tracao de membros superiores;
      3.9. dispositivo para tracao de mao;
      3.10. suporte para espinha;
      3.11. sapata para apoio de pe infantil.
      3.12. dispositivo para tracao de membros inferiores;
      3.13. carro para colocação de acessórios de mesa ortoédica, construído de tubos de aço inoxidável
      3.14.  jogo de colchonete

022357006 Mesa Cirúrgica – Características técnicas mínimas:
2.1 Tipo de acionamento: hidráulico
2.2 Movimentos da Mesa:
2.2.1 Altura ajustável: 90 cm a 100 cm, no mínimo
2.2.2 Trendelemburg: 30 graus, no mínimo
2.2.3 Reverso do trendelemburg: 30 graus, no mínimo
2.2.4 Lateral esquerda e direita: 15 graus, no mínimo
2.2.5 Flexão abdominal: 10 graus, no mínimo
2.2.6 Extensão abdominal: 8 graus, no mínimo
2.2.7 Semi-sentado: 70 graus, no mínimo
2.2.8 Renal: 15 cm, no mínimo
2.3 Deve suportar pacientes de até 240 Kg
2.4 Dimensões da mesa:
2.4.1 Comprimento: 185 cm, no mínimo
2.4.2 Largura: 80 cm, no mínimo
2.5 Material:
2.5.1 Mesa: Radiotransparente, permitindo a utilização do intensificador de imagem
2.5.2 Coluna e base: devem ser construídas de material resistente e protegido contra corrosão através de
pintura indelével em epóxi ou poliuretano, constituída completamente de aço inoxidável
2.5.3 base: deve ser provida de sistema de movimentação e fixação
3 Acessórios:
3.1 1 (um) arco de narcose
3.2 1 (um)par de suporte lateral
3.3 1 (um)par de porta coxas
3.4 1 (um) par de munhequeiras
3.5 1 (um) jogo de colchonete
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022357007 MESA CIRURGICA.
1. GENERALIDADES:
MESA RADIOTRANSPARENTE PARA PROCEDIMENTO DE ALTA CIRURGIA.
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
2.1 TIPO DE ACIONAMENTO: ELÉTRICO OU ELETRO-HIDRÁULICO AO MENOS PARA OS
MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO, TRENDELEMBURG, REVERSO DO TRENDELEMBURG E
LATERALIDADE COM CONTROLE REMOTO;
2.2 MOVIMENTOS DA MESA:
2.2.1 ALTURA AJUSTÁVEL: 80CM A 100CM, NO MÍNIMO;
2.2.2 TRENDELEMBURG: 15 GRAUS, NO MÍNIMO;
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2.2.3 REVERSO DO TRENDELEMBURG: 15 GRAUS, NO MÍNIMO;
2.2.4 LATERAL ESQUERDA E DIREITA: 10 GRAUS, NO MÍNIMO;
2.2.5 SEMI-SENTADO: 70 GRAUS, NO MÍNIMO;
2.2.6 MOVIMENTO LONGITUDINAL DO TAMPO
2.3 DIMENSÕES DA MESA:
2.3.1 COMPRIMENTO: 190CM, NO MÍNIMO
2.3.2 LARGURA: 50CM, NO MÍNIMO
2.4 MATERIAL:
2.4.1 MESA: RADIOTRANSPARENTE, PERMITINDO UTILIZAÇÃO DO INTENSIFICADOR DE IMAGEM;
2.4.2 COLUNA E BASE: DEVEM SER CONTITUíDAS DE MATERIAL RESISTENTE E PROTEGIDO
CONTRA EROSÃO ATRAVÉS DE PINTURA INDELÉVEL EM EPÓXI OU POLIURETANO,
CONSTITUíDA COMPLETAMENTE DE AÇO INOXIDÁVEL;
2.4.3 BASE: DEVE SER PROVIDA DE SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO E FIXAÇÃO;
3. ACESSÓRIOS:
3.1 1 (UM) ARCO DE NARCOSE;
3.2 1 (UM) PAR DE SUPORTE LATERAL;
3.3 1 (UM) PAR DE PORTA COXAS;
3.4 1 (UM) PAR DE MUNHEQUEIRAS;
3.5 1 (UM) JOGO DE CONCHONETE;
3.6 1 (UM) SUPORTE PARA CRÂNIO;
3.7 1 (UM) APOIO PARA JOELHOS PARA CIRURGIA DE COLUNA.

022357008 Mesa cirúrgica ortopédica
1.1. Generalidades:
Mesa radio transparente ortopédica para procedimentos cirúrgicos ortopédicos e traumatológicos.
2.2. Características técnicas mínimas:
2.1. Tipo de acionamento: elétrico ou eletro-hidraulico para os movimentos descritos no item 2.2 Através
de controle remo to e painel da base;
2.2. Movimentos da mesa
2.2.1 Altura ajustável: 75 cm a 95 cm, no mínimo (valor considerando o tampo sem colchonete)
2.2.2 Trendelenburg: 15graus, no mínimo
2.2.3 Reverso do trendelemburg: 10 graus, no mínimo
2.2.4 Semi sentado 70 graus, no mínimo;
2.2.5. Movimento longitudinal do tampo ou coluna deslocada ou coluna deslocada por sistema de placas
extensora para uso do intensificador de imagens;
2.2.6. Lateral: 20 graus, no mínimo;
2.3. Dimensões da mesa (tampo)
2.3.1. Comprimento (considerando a cabeceira): 200cm, no mínimo;
2.3.2. Largura: 50 cm, no mínimo (sem extensores laterais);
2.4. Perneira bipartida (com sistema de movimentação elétrico ou manual com amortecedor);
2.5. Material;
2.5.1. Mesa: radio transparente, permitindo utilização do intensificador de imagem;
2.5.2 Coluna e base: devem ser constituídas de material resistente e protegido contra corrosão,
revestidas em aço inoxidável ou material plástico, polímero ou equivalente resistente a choque mecânico;
2.5.3. Base: deve ser provida de sistema de movimentação e fixação através de rodas de fácil
acionamento;
2.6 Deve ter capacidade de suportar paciente até 200 kg, no mínimo, para movimento de elevação. Com
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uso de extensores para membros inferiores, deve suportar
no mínimo 150kg.
2.7. Deve permitir o acionamento dos movimentos elétricos em painel disponível na estrutura da mesa,
além do controle re moto;
2.8. Tração: tração inferior deve ter sistema de corrediças rente ao solo ou na estrutura do tampo;
2.9. Deve possuir bateria interna recarregável (nobreak), para acionamento de todos os movimentos
elétricos, com autonomia mínima de 30 minutos
3.3.acessórios:
3.1.01(hum) arco de narcose;
3.2. 01(hum) par de suporte de braços
3.3. 01(hum) par de porta coxas;
3.4. 01(hum) par de suporte para apoio de ombros;
3.5. 01(hum) conjunto de extensores laterais (direita e esquerda )
3.6. 02 (dois) suportes para elevação renal; caso suporte do tipo sistema mecânico fornecer no mínimo
01(hum);
3.7. 02 (dois) conjuntos de colchonetes;
3.8. 02(dois) controles remotos;
3.9. 02(dois) assentos para cabeça e face, em gel (ou silicone), caso suporte do tipo sistema mecânico,
fornecer no mínimo 01 (hum)
3.10. 01(hum) kit para fixação intramedular (posição lateral)
3.11. 01(hum) kit para tração de membros superiores com sistema de ajuste fino;
3.12. 01(hum) kit para tração simultânea de membros inferiores, com sistema de ajuste fino para ambos
os membros, possibilidade de uso conjunto;
3.13. 01(hum) kit para artroscopia de joelho e cirurgia de menisco;
3.13.1. 01(hum) kit de pino central de contra tração, com  e sem espuma protetora pudenda, com ajuste
longitudinal e lateral no corpo da mesa ou ajuste equivalente  para posicionamento do paciente.
3.14. 01 (hum) kit para artroscopia de ombro com suporte para apoio e fixação da cabeça;
3.15. 01(hum) kit para cirurgia de coluna;
 3.16. 01(hum) suporte para cirurgia de braço e mão;
3.17. 01(hum) rack para acondicionar acessórios da mesa ortopédica, construído em aço inoxidável, com
rodízios;
3.18. 03(três) conjuntos de cintas para fixação de braço e corpo;
4. Alimentação elétrica: 220v/60hz
5. Documentação:
5.1 O equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação impresso em língua portuguesa e
serviço em língua portuguesa ou inglesa.
6. Instalação e treinamento:
6.1. a empresa vencedora deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração, com no mínimo duas aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de
instalação do sistema.

022357009 Objeto: Mesa Cirúrgica Elétrica
1. Generalidades: mesa radiostransparente para procedimentos cirúrgicos, uso geral.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. tipo de acionamento: elétrico ou eletro-hidráulico para os movimentos descritos no item 2.2 através
de controle remoto e painel da base;
2.2. movimentos da mesa:
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2.2.1 altura ajustável: 75 cm a 95 cm, no mínimo; (valor considerando o tampo sem colchonete
2.2.2 Trendelenburg: 15 graus, no mínimo;
2.2.3 reverso do Trendelemburg: 10 graus, no mínimo;
2.2.4 semi-sentado: 70 graus, no mínimo;
2.2.5. movimento longitudinal do tampo ou coluna deslocada ou coluna deslocada por sistema de placas
extensora para uso do intensificador de imagens;
2.2.6.lateral: 20 graus no mínimo;
2.3. dimensões da mesa (tampo)
2.3.1. comprimento (considerando a cabeceira): 200cm, no mínimo;
2.3.2.largura: 50 cm, no mínimo (sem extensores laterais);
2.4. perneira bipartida (com sistema de movimentação elétrico ou manual com amortecedor);
2.5. material:
2.5.1. mesa: radiotransparente, permitindo utilização do intensificador de imagem;
2.5.2. estrutura da coluna e da base devem ser:
2.5.2.1 constituídas de material resistentes e protegidos contra corrosão;
2.5.2.2 revestidas em aço inoxidável ou material plástico, polímero ou equivalente, resistente a choque
mecânico;
2.6. deve ter capacidade de suportar paciente até 200kg para o movimento de elevação, no mínimo
2.7. deve permitir o acionamento dos movimentos elétricos em painel disponível na estrutura da mesa,
além do controle remoto;
2.8. deve possuir bateria interna recarregável (nobreak) para acionamento de todos os movimentos
elétricos, com autonomia mínima de trinta(30) minutos;
2.9. deve permitir a movimentação por meio de rodízios;
2.10 deve possuir sistema de freios/fixação estacionário;
3.   Acessórios:
3.1. 01 (um) arco de narcose;
3.2. 01(um) par de suporte de braços;
3.3. 01(um) par de porta coxas;
3.4. 01 (um) par de suporte para apoio de ombros;
3.5. 01(um) conjunto de extensores laterais (direita e esquerda);
3.6. 02 (dois) suportes para elevação renal, caso suporte do tipo sistema mecânico, fornecer no mínimo
01(um);
3.7. 02 (dois) conjuntos de colchonetes;
3.8. 02 (dois) controles remotos sobressalentes;
3.9. 02 (dois) assentos para cabeça e face, em gel (ou silicone, caso suporte do tipo sistema mecânico,
fornecer no mínimo 01(um);
3.10. 03 (três) conjuntos de cintas para fixação de braço e corpo;
4. Alimentação elétrica 220v/60hz
5. Documentação;
5.1. o equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação impresso em língua portuguesa e
serviço em língua portuguesa ou inglesa;
6. Instalação e treinamento;
6.1. a empresa vencedora deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração, com no mínimo duas aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de
instalação do sistema

022357010 Mesa para pequenas cirurgias e procedimentos de parto PECA 22 Mobiliário ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 598 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
Generalidades:
Mesa para pequenas cirurgias e procedimentos de parto
Características técnicas mínimas:
-Movimentação exigida:
-Trendelemburg e reverso de trendelemburg 15 graus, no mínimo;
-Lateralidade esquerda e direita 10 graus, no mínimo;
-Renal;
-Altura ajustável: de 840 a 1040mm, no mínimo;
-Retração da perneira: 90 graus. O dispositivo para a movimentação da retração da perneira não deve
interferir nas outras posições da mesa.
-Base:
-Deve ser provida de sistema de movimentação e fixação através de rodas;
-Deve ser constituída em aço inoxidável polido resistente a corrosão;
-Coluna:
-Deve proporcionar movimentação na vertical;
-Deve ser constituída em aço inoxidável polido resistente a corrosão;
-Deve possibilitar a elevação do leito;
-Leito:
-Deve ser dividido em pelo menos 4 seções (cabeça, dorso, quadris e perna), todos com possibilidade de
movimentação por pedal.
-Leito deve ser revestido em aço inoxidável polido resistente a corrosão;
-Dimensões mínimas de 1.800 mm no comprimento e 550 mm na largura;
-Capacidade de carga: 130Kg;
Acessórios:
-Um par de porta coxas
-Um par de ombreiras
-Um suporte de braço
-Um jogo de colchonete
-Um arco de narcose
-  Bandeja coletora em aço inoxidável para líquidos e placenta, tipo gaveta, removível;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

022357011 Mesa de Mayo
1. Generalidades:
Mesa cirúrgica tipo Mayo.
2. características técnicas mínimas:
2.1 estrutura em tubos redondos de aço inoxidável;
2.2 altura regulável;
2.3 bandeja em aço inoxidável;
2.4 base tipo garfo com dois rodízios;
2.5 comprimento: 50 + ou - 5cm;
2.6 largura: 40cm + ou - 5cm;
2.7 altura: variável entre 90cm + ou - 10cm a 140cm + ou -10 cm.
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022357013 Mesa cirurgica obstetrica (mesa ginecologica)
caracteristicas tecnicas minimas
-base construida em chapa de aco
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-rodas e sistema de travas
-elevacao c/ sistema hidraulico
-movimentos acionados por manivela
-capacidade de sustentacao,minima de 150kg
movimentos minimos
-trendelemburg
-reverso
-horizontal
-lito-tomica
acessorios
-um (01)par de porta coxas (perneiras)
-um (01)par de ombreiras
-um (01)arco de narcose
-uma(01) cuba coletora de placenta

022357014 MESA CIRURGICA ELÉTRICA.
1. GENERALIDADES:
MESA PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, RADIOTRANSPARENTE AO RAIO-X E PARA
UTILIZAÇÃO DO INTENSIFICADOR DE IMAGEM.
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
2.1 TIPO DE ACIONAMENTO ELÉTRICO POR CONTROLE REMOTO PARA NO MÍNIMO OS
SEGUINTES MOVIMENTOS: HORIZONTAL, TRENDELEMBUR, REVERSO DO TRENDELEMBURG E
LATERAL ESQUERDA E DIREITA;
2.1.1 MOVIMENTOS DA MESA:
- ALTURA AJUSTÁVEL: 80CM A 100CM, NO MÍNIMO;
- TRENDELEMBURG: 25 GRAUS, NO MÍNIMO;
- REVERSO DO TRENDELEMBURG: 30 GRAUS, NO MÍNIMO;
- LATERAL ESQUERDA E DIREITA: 20 GRAUS, NO MíNIMO;
- SEMI-SENTADO: 70 GRAUS, NO MíNIMO;
- FLEXÃO ABDOMINAL;
- LITOTÔMICA;
2.2 DIMENSÕES DA MESA:
2.2.1 COMPRIMENTO: 190CM, NO MÍNIMO;
2.2.2 LARGURA: 50CM, NO MÍNIMO;
2.3 MATERIAL:
2.3.1 MESA RADIOTRANSPARENTE AO RAIO-X E PARA USO DO INTENSIFICADOR DE IMAGEM,
COM TAMPO DIVIDIDO EM CINCO SEÇÕES: DORSO, CABEÇA, RENAL, PERNAS E FIXA E DOTADO
DE GAVETA PARA COLOCAÇÃO DO CHASSI PARA COLAGIOGRAFIA;
2.3.2 COLUNA E BASE CONSTITUíDAS DE MATERIAL RESISTENTE E PROTEGIDAS CONTRA
CORROSÃO ATRAVÉS DE PINTURA EPÓXI E AÇO INOXIDÁVEL;
2.3.3 BASE NO FORMATO T PROVIDA DE SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO E FIXAÇÃO;
2.3.4 CABECEIRA NA LARGURA DA MESA;
3. ACESSÓRIOS:
3.1.1 01 (UM) CARRO DE EXTENSÃO RADIOTRANSPARENTE, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO A MESA,
PARA ANGIOGRAFIA;
3.1.2 01 (UM) ARCO DE NARCOSE;
3.1.3 01 (UM) PAR DE SUPORTES LATERAIS;
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3.1.4 01 (UM) PAR DE SUPORTES DE BRAÇO COM MUNHEQUEIRA;
3.1.5 01 (UM) PAR DE SUPORTES DE OMBREIRAS;
3.1.6 01 (UM) PAR DE PORTA-COXAS;
3.1.7 01 (UM) PAR DE PERNEIRAS;
3.1.8 01 (UM) ADAPTADOR PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE DE CRÂNIO;
3.1.9 01 (UM) SUPORTE DE CRÂNIO PARA NEUROCIRURGIA;
3.1.10 01 (UM) JOGO DE COLCHONETE LAVÁVEL;

022357016 MESA CIRURGICA RADIOTRANSP.P/PROCED.DE ALTA CIRURGIA EM PACIENTES OBESOS.
1. GENERALIDADES:
MESA RADIOTRANSPARENTE PARA PROCEDIMENTOS DE ALTA CIRURGIA  EM PACIENTES
OBESOS
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
2.1 TIPO DE ACIONAMENTO: HIDRÁULICO;
2.2 MOVIMENTO DA MESA:
2.2.1- ALTURA AJUSTÁVEL: 90CM A 100 CM, NO MÍNIMO;
2.2.2- TRENDELEMBURG: 30 GRAUS, NO MÍNIMO;
2.2.3- REVERSO DOTRENDELEMBURG: 30 GRAUS, NO MÍNIMO;
2.3.3- LATERAL ESQUERDA E DIREITA: 15 GRAUS, NO MÍNIMO;
2.3.4,- FLEXÃO ABDOMINAL: 10 GRAUS, NO MÍNIMO;
2.3.5 EXTENSÃO ABDOMINAL: 8 GRAUS, NO MÍNIMO;
2.3.6 SEMI-SENTADO 70 GRAUS NO MÍNIMO;
2.3.7 RENAL: 15 CM NO MÍNIMO;
2.3.8 DEVE SUPORTAR PACIENTES DE ATE 240KG;
2.3 DIMENSÕES DA MESA:
2.3.1 LARGURA: 80CM, NO MÍNIMO;
2.3.2 COMPRIMENTO: 190 CM, NO MÍNIMO;
2.4 MATERIAL:
2.4.1 MESA: RADIOTRANSPARENTE, PERMITINDO UTILIZAÇÃO DO INTENSIFICADOR DE IMAGEM.
2.4.2 COLUNA E BASE: DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE MATERIAL RESISTENTE E PROTEGIDO
CONTRA CORROSÃO ATRAVÉS DE PINTURA INDELÉVEL EM EPÓXI OU POLIURETANO,
CONSTITUÍDA
COMPLETAMENTE DE AÇO INOXIDÁVEL;
2.4.3 BASE: DEVE SER PROVIDA DE SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO E FIXAÇÃO;
3. ACESSÓRIOS:
3.1 01 (UM) ARCO DE NARCOSE;
3.2 01 (UM) PAR DE SUPORTE LATERAL;
3.3 01 (UM) PAR DE PORTA COXAS;
3.4 01 (UM) PAR DE MUNHEQUEIRA;
3.5 01 (UM) JOGO DE COLCHONETE.

PECA 22 Mobiliário ativo

022357017 Objeto: Mesa para pequenas cirurgias e procedimentos de parto
Generalidades:
Mesa para pequenas cirurgias e procedimentos de parto
1. Características técnicas mínimas:
1.1 Movimentação exigida:
1.1.1. Trendelemburg e reverso de trendelemburg 15 graus, no mínimo;
1.1.2. Lateralidade esquerda e direita 10 graus, no mínimo;

PECA 22 Mobiliário ativo
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1.1.3. Renal;
1.1.4. Altura ajustável: de 840 a 1040 mm, no mínimo;
1.1.5. Retração da perneira: 90 graus. O dispositivo para a movimentação da retração da perneira não
deve interferir nas outras posições da mesa.
1.2 Base:
1.2.1. Deve ser provida de sistema de movimentação e fixação através de rodas;
1.2.2. Deve ser constituída em aço inoxidável polido resistente a corrosão;
1.3 Coluna:
1.3.1. Deve proporcionar movimentação na vertical;
1.3.2. Deve ser constituída em aço inoxidável polido resistente a corrosão;
1.3.3. Deve possibilitar a elevação do leito;
1.4 Leito:
1.4.1. Deve ser dividido em pelo menos 4 seções (cabeça, dorso, quadris e perna), todos com
possibilidade de movimentação por pedal.
1.4.2. Leito deve ser revestido em aço inoxidável polido resistente a corrosão;
1.4.3. Dimensões mínimas de 1.800 mm no comprimento e 550 mm na largura;
1.4.4. Capacidade de carga mínima 180 Kg;
2. Acessórios:
2.1 Um (01) par de porta coxas
2.2 Um (01) par de ombreiras
2.3 Um (01) suporte de braço
2.4 Um (01) jogo de colchonete
2.5 Um (01) arco de narcose
2.6 Bandeja coletora em aço inoxidável para líquidos e placenta, tipo gaveta, removível;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

022357018 1. Generalidades
Sistema de mesas cirúrgicas para 03 salas cirúrgicas de alta complexidade composto por 03 colunas fixas
ao chão, 03 tampos para cirurgias gerais, 01 tampo de fibra de carbono para cirurgias vasculares e
cardiovasculares e 02 carros de transporte.
2. Características técnicas mínimas gerais e da coluna de sustentação:
2.1. Deve realizar intervenções cirúrgicas que atendam todas as disciplinas;
2.2. Sistema de mesa cirúrgica composto por no mínimo três elementos: coluna fixa ao chão, tampo e
carro de transporte;
2.3. Possibilidade de posicionar o tampo da mesa em sentido inverso sobre a coluna com confirmação do
sentido de posição através de botões do controle remoto;
2.4. Acionamento dos movimentos através de controle remoto infravermelho com bateria recarregável e
através de painel na coluna do equipamento;
2.5. Sistema de proteção contra colisão com aviso sonoro e visual no controle remoto;
2.6. Deve possuir bateria interna com duração de 30 minutos, no mínimo;
2.7. Coluna fixa: deve ser constituída de material resistente e protegido contra corrosão revestidas em aço
inoxidável ou material plástico ou em aço cromo-níquel, polímero ou equivalente resistente a choque
mecânico;
2.8. Deve ser compatível com diferentes modelos de tampo, sendo no mínimo, um tampo para cirurgias
gerais e um tampo de fibra de carbono para cirurgias vasculares e cardiovasculares;
2.9. A coluna deve reconhecer o posicionamento correto do carro de transporte no momento da conexão

PECA 22 Mobiliário ativo
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do tampo com a coluna, evitando falhas no encaixe do tampo;
2.10. Deve apresentar movimento motorizado de ajuste de altura de 65 a 100cm, no mínimo;
2.11. Deve suportar pacientes de até 350 Kg com o tampo de cirurgia geral e 180 Kg com o tampo de
fibra de carbono;
2.12. Conexão motorizada da coluna com o tampo após o posicionamento do carro de transporte com a
coluna;
2.13. Deve apresentar movimento de rotação da coluna em no mínimo 300º;
2.14. Deve possuir comando de nivelamento do tampo;
2.15. Deve possuir tecla de segurança para o bloqueio de movimentos;
2.16. Deve possuir no mínimo 5 memórias para pré-posicionamento do paciente;
3. Características técnicas mínimas do tampo de cirurgia geral:
3.1. Tipo de acionamento: elétrico ou eletro-hidráulico ao menos para os movimentos de elevação,
trendelemburg, reverso do Trendelemburg (proclive), dorsal, longitudinal e lateralidade;
3.2. Tampo da mesa de ser modular constituído de no mínimo 5 módulos, seção de pernas deve ser
dividida em no mínimo 4 partes;
3.3. Montagem dos módulos do tampo da mesa sem a necessidade de ferramentas e com encaixe rápido;
3.4. Altura ajustável: 65cm a 100cm, no mínimo;
3.5. Trendelemburg: - 45 graus, no mínimo;
3.6. Reverso do Trendelemburg (proclive): + 45 graus, no mínimo;
3.7. Lateral esquerda e direita: 25 graus, no mínimo;
3.8. Dorsal: + 70 graus a -60 graus, no mínimo;
3.9. Perneira: + 80 graus a -90 graus, no mínimo;
3.10. Longitudinal: tampo deve se deslocar possibilitando no mínimo 100cm de área livre abaixo do tampo
para utilização de arco em C, na posição cranial e caudal;
3.11. Movimento de flexão com ajuste de ±40 graus;
3.12. Movimentos da mesa (manuais ou elétricos): cabeceira de ±30 graus;
3.13. Largura útil do tampo: 50 cm, no mínimo;
3.14. Comprimento (considerando a cabeceira): 200 cm, no mínimo;
3.15. Tampo produzido em material radiotransparente e trilhos laterais para acessórios produzidos em
aço inoxidável ou aço cromo-niquel;
3.16. Perneiras do tipo bipartida com possibilidade de ajuste individual motorizado de cada perna ou de
ambas as pernas;
3.17. Colchão com no mínimo 80cm de espessura com sistema de fixação por contato, colchão em PUR
ou em SFC, radiotransparente e com capacidade de prevenção de ulceras de pressão;
4. Características técnicas mínimas do tampo de cirurgia vascular e cardiovascular:
4.1. Tipo de acionamento: elétrico ou eletro-hidráulico ao menos para os movimentos de elevação,
trendelemburg, reverso do Trendelemburg (proclive), longitudinal e lateralidade;
4.2. Tampo da mesa deve ser construído em fibra de carbono, totalmente radiotransparente possibilitando
a escopia no plano AP e radiografia 3D;
4.3. Altura ajustável: 80cm a 110cm, no mínimo;
4.4. Trendelemburg: - 20 graus, no mínimo;
4.5. Reverso do Trendelemburg (proclive): + 20 graus, no mínimo;
4.6. Lateral esquerda e direita: 10 graus, no mínimo;
4.7. Longitudinal: tampo deve se deslocar possibilitando no mínimo 150cm de área livre abaixo do tampo
para utilização de arco em C, na posição cranial;
4.8. Largura útil do tampo: 50 cm, no mínimo;
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4.9. Comprimento (considerando a cabeceira): 220 cm, no mínimo;
4.10. Colchão com no mínimo 50mm de espessura com sistema de fixação por contato, colchão em PUR
ou em SFC, radiotransparente e com capacidade de prevenção de ulceras de pressão;
5. Características técnicas mínimas do carro de transporte:
5.1. Deve suportar pacientes de até 250 kg;
5.2. Carro de transporte com rodízios para remoção do tampo da mesa, com ajuste de altura e
movimentos de Trendelemburg;
5.3. O tampo modular de cirurgia geral deve ser capaz de realizar a função de cadeira de praia sobre o
carro de transporte;
5.4. A estrutura do carro deve ser produzida em aço inoxidável ou aço cromo-niquel;
6. Acessórios:
6.1. 03 (três) arco de narcose;
6.2. 03 (três) par de suporte lateral;
6.3. 03 (três) par de porta coxas;
6.4. 03 (três) par de ombreira;
6.5. 03 (três) par de suporte para os braços;
6.6. 03 (três) suporte para circuito de paciente de aparelho de anestesia;
6.7. 02 (dois) conjunto para drenagem de fluídos em procedimento de ressecção transuretral;
6.8. 02 (dois) suporte para posição retal;
6.9. 02 (dois) par de suporte para pés;
6.10. 06 (seis) jogos de colchonete em PUR ou SFC para o tampo de cirurgia geral;
6.11. 02 (dois) jogos de colchonete em PUR ou SFC para o tampo de fibra de carbono;
6.12. 01 (um) controle remoto sobressalente para cada coluna;
6.13. 04 (quatro) carregadores de bateria do controle remoto;
6.14. 02 (dois) carros de transporte conforme item 5;
6.15. 03 (três) tampo para cirurgia geral conforme item 3;
6.16. 01 (um) tampo de fibra de carbono conforme item 4;
7. Alimentação Elétrica: 220V/60Hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em
língua inglesa ou portuguesa.
O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.
O equipamento deverá apresentar garantia de, no mínimo, 02 (dois) anos.

022365002 Mesa para consultório medico em madefibra bp c/gaveteiro fixo, med. 100 x 60 x 75 PECA 22 Mobiliário ativo
022365003 Mesa para consultório medico em madefibra bp,pés em tubo aço inox escovado,med.90x50x75 PECA 22 Mobiliário ativo
022373001 Mesa para exame clinico com estrutura metálica e cabeceira móvel, tubos redondos PECA 22 Mobiliário ativo
022373002 Mesa para exame clínico estrutura metálica, aço esmaltado, leito estofado, cab.reg. PECA 22 Mobiliário ativo
022373005 Mesa Otorrino-oftalmológica

1. Generalidades
Mesa Otorrino-oftalmológica motorizada
2. Características Técnicas Mínimas
2.1 Movimento de subida e descida motorizado;
2.2 Encosto de cabeça escamotável com ajuste de altura;
2.3 Pedal de comando móvel;
2.4 Altura do assento: Entre 70 a 80 cm, no mínimo;
2.5 Largura de assento: 80 cm, no mínimo;
2.6 Comprimento: 180 cm, no mínimo.

PECA 22 Mobiliário ativo
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2.7 deve possuir rodízios para deslocamento da mesa;
2.8  Capacidade de peso: 150 kg, no mínimo;
3.  Alimentação:
3.1 Alimentação elétrica: 220V/60Hz.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa
(Brasil) ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração.

022411001 Mesa para exame ginecológico em estrutura metálica,esmaltada,com regulagem. PECA 22 Mobiliário ativo
022411004 Mesa para exame ginecológico

1. Generalidades:
Mesa para exame ginecológico com porta - pés inox.
2. Características gerais mínimas:
2.1 estrutura em madeira com revestimento em laminado decorativo;
2.2 deve apresentar, no mínimo 3 gavetas e 2 portas com puxadores;
2.3 uma (01) prateleira interna;
2.4 deve permitir o movimento de encosto e perneira;
2.5 o leito deve ser estofado com revestimento em courvin;
2.6 deve possuir par de porta coxas;
2.7 a gaveta de escoamento deve ser de aço inox;
2.8 faixa mínima das dimensões:
2.8.1 comprimento: 1,80 a 1,90m;
2.8.2 largura: 0,55 a 0,70m;
2.8.3 altura: 0,80 a 0,90m.

PECA 22 Mobiliário ativo

022411005 1. GENERALIDADES:
MESA PARA PROCEDIMENTOS DE EXAME POR ULTRA-SOM.
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
2.1.1 COMPRIMENTO: 1900MM, NO MÍNIMO;
2.1.2 LARGURA: 500MM, NO MÍNIMO;
2.1.3 A ALTURA DEVE SER ENTRE 50CM E 60CM
2.1.4 CAPACIDADE DE CARGA: 100KG, NO MINIMO;
2.1.5 DEVE POSSUIR PESEIRA (PAR PARA SUPORTE DE COXAS)
2.1.6 MESA COM COLCHONETE;
2.1.7 DEVE PERMITIR A REALIZAÇÃO EXAME INTRAVAGINAL.

PECA 22 Mobiliário ativo

022411006 MESA PARA EXAME GINECOLOGICO HIDRAULICA PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

022438001 Mesa auxiliar hospitalar metalica para estufa,med.0,50x0,50x1,00 m PECA 22 Mobiliário ativo
022438002 MESA AUXILIAR HOSPITALAR METÁLICA CIRÚRGICA, AÇO CROMADO, COM RODÍZIOS E

PRATELEIRA, MEDINDO 40 X 80 X 90 CM
PECA 22 Mobiliário ativo

022438003 Mesa auxiliar hospitalar metalica aco inox,emergencia,2 tampos sup. soro,gabin.rodiz. PECA 22 Mobiliário ativo
022438006 Mesa auxiliar para anestesia, inoxidável, movel, tipo mayo.

2. caracterisitca técnica mínima:
2.1 Estrutura em tibos redondos de aço inoxidável;
2.2 Altura regulável;
2.3 Bandeja em aço inoxidável;
2.4 Comprimento: 50 cm +- 5cm;
2.5 Largura: 40 cm +- 5cm

PECA 22 Mobiliário ativo
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2.6 Altura: variável entre 90cm +- 10cm à 140cm +- 10cm

022438009 Mesa auxiliar hospitalar metálica em aço inoxidável,medindo 40x40 cm
1. Generalidades:mesa auxiliar com prateleira.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. construída em aço inoxidável;
2.2. contendo uma prateleira;
2.3. fixa, sem rodízios;
3. Dimensões:
3.1. largura 0,40 (+- 0,1 metro)
3.2. altura 0,80 (+- 0,1 metro)
3.3. comprimento 0,40  (+- 0,1 metro)

PECA 22 Mobiliário ativo

022438010 Mesa auxiliar hospitalar metálica em aço inoxidáel medindo 40 x 60 cm. PECA 22 Mobiliário ativo
022438012 Mesa auxiliar para instrumental.

1. Generalidades: mesa auxiliar para instrumental com prateleira e rodízios.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Construída em aço inoxidável;
2.2. Pés com rodízios de no mínimo 3";
2.3. Contendo uma prateleira;
3. Dimensões:
3.1. Largura 0,45 (+- 0,1 metro)
3.2. Altura 0,80 (+- 0,1 metro)
3.3. Comprimento 1,00  (+- 0,1 metro)

PECA 22 Mobiliário ativo

022438015 Mesa auxiliar hospitalar metalica para instrumentacao,em aco inoxidavel,med.100x50 cm PECA 22 Mobiliário ativo
022438023 Mesa auxiliar de cirurgia

1. GenerAlidade:
     Mesa auxiliar de cirurgia com prateleira e rodízios
2. Caracteristicas técnicas mínimas:
2.1 Construida totalmente em aço inoxidável
2.2 Tampo e prateleira em aço inoxidável sem arestas
2.3 Pés e rodízios
2.4 Altura: 0,80 +ou- 0,10m
2.5 Comprimento: 1,0m +ou- 0,10m
2.6 Largura: 0,50 +ou- 0,10m

PECA 22 Mobiliário ativo

022438024 Mesa auxiliar para instrumental
Generalidades
Mesa auxiliar para instrumental com prateleiras e rodízios
Características técnicas mínimas
- Armação construída em tubos redondos de no mínimo 1" de diâmetro
- Tampo e prateleira construído em chapa de inox de acabamento polido
- Pés com rodízios
Largura 0,45 (+-0,1 metro)

PECA 22 Mobiliário ativo

022438025 Mesa auxiliar de anestesia
Características técnicas mínimas:
1- construída totalmente em aço inoxidável
2 - tampo e prateleira em aço inoxidável sem arestas
3 - pés com rodízios

PECA 22 Mobiliário ativo
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4 - comprimento: 0,50m+- 0,10m
5 - altura: 0,80m+- 0,10m
6 - largura: 0,50+- 0,10m    

022438026 Mesa auxiliar hospitalar metálica instrumental
1. generalidade:
mesa auxiliar em inox retangular com regulagem de altura
2. características técnicas mínimas:
2.1. altura 70 a 120cm
2.2. estrutura e tampo em inox
2.3. rodízios com 50mm
2.4. dimensões 0,40x1, 10x0,80m

PECA 22 Mobiliário ativo

022438027 Mesa auxiliar hospitalar metálica de mayo aux. para anestesia, inox móvel. PECA 22 Mobiliário ativo
022438029 Mesa semi-circular meia lua, para instrumental cirurgico, estrutura metálica com tampo aço inox, com

rodízios, 35cm (largura) x 120cm (comprimento) x 80cm (altura).
PECA 22 Mobiliário ativo

022454003 Sofá cama tipo hospitalar medindo 190x90x75 PECA 22 Mobiliário ativo
022454004 Sofá cama tipo hospitalar em madeira, medindo 190x90x75 PECA 22 Mobiliário ativo
022462001 CADEIRA UNIVERSITÁRIA FIXA, BRAÇO DIREITO, ESTRUTURA METÁLICA, REV.LAMINADO MEL. PECA 22 Mobiliário ativo
022462002 CADEIRA UNIVERSITÁRIA FIXA, COM PRANCHETA ESCAMOTEAVEL, ESTRUT. MET. ESTOFADA PECA 22 Mobiliário ativo
022470001 CADEIRA ESCOLAR PARA PRE-ESCOLAR, DE MADEIRA ENVERNIZADA, MED.35X35X57 CM PECA 22 Mobiliário ativo
022519002 ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA DUPLA, COM 06 PRATELEIRAS, MED.190 X 100 X 60 CM PECA 22 Mobiliário ativo
022519003 ESTANTE DE ACO PARA BIBLIOTECA MEDINDO 190X100X30 CM PECA 22 Mobiliário ativo
022519004 ESTANTE EM AÇO PARA BIBLIOTECA DUPLA FACE COM 06 PRATELEIRAS MEDINDO 200x92x60 PECA 22 Mobiliário ativo
022519005 ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA SIMPLES, COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO 1,90 X 1,00 X

0,30CM, NA COR PRETA
PECA 22 Mobiliário ativo

022519008 Estante biblioteca simples, com 6 prateleiras, simples face (parede), com 06 (seis) prateleiras e uma base
para livros, com dobras duplas em todo o perímetro 01 fixa (base) e 06 graduáveis a cada 60mm
(podendo opcionalmente receber mais prateleiras).
Base e acabamento superior em chapa de aço 20 (0,90mm), prateleiras em chapa 22 (0,75mm), colunas
em chapa 18 (1,20mm) almofadas laterais em chapa 24 (0,60mm), detentores laterais para suporte de
prateleiras em chapa 16 (1,50mm). Tratado pelo processo anticorrosivo por fosfatização a base de zinco
processo eletrostático de pintura em epoxi-pó, camada de 30a 40 micron e secagem em estufa de alta
temperatura (240 graus centigrados), na cor cinza cristal, peso recomendável por prateleiras 60kg (bem
distribuidos). Medindo externamente 2300x1040x315mm. Profundidade da prateleira 265mm.
Profundidade da base 315mm.

PECA 22 Mobiliário ativo

022519010 Estante fabricada em aço inoxidável aisi 304 liga 18.8 em chapa 1/16" com 06 prateleiras em chapa de
tela moeda vazada, altura de 1800mm, espaçamento de 320mm entre prateleiras, 200mm do piso.
Largura de
930mm, profundidade de 600mm. acabamento escovado na peça. Montantes em perfis de cantoneiras de
2"
fixadas por parafusos de aço inoxidável.

PECA 22 Mobiliário ativo

022543002 POLTRONA PARA AUDITÓRIO TIPO LONGARINA, 04  POLTRONAS, FIXAS COM BRAÇO
ESTOFADA/ TECIDO

PECA 22 Mobiliário ativo

022551003 Arquivo para pasta suspensa com 04 gavetas PECA 22 Mobiliário ativo
022551004 Arquivo de madeira para pasta suspensa em argoplac, com 04 gavetas PECA 22 Mobiliário ativo
022551008 Arquivo de madeira para pasta suspensa com 04 gavetas, cor cinza, Montreal PECA 22 Mobiliário ativo
022594001 Arquivo metálico com modulo deslizante. PECA 22 Mobiliário ativo
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022608002 Arquivo de aço para microfichas, c/ 07 gavetas c/ compart. na parte inf. sílica PECA 22 Mobiliário ativo
022608005 ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA COM 04 GAVETAS,COM DIVISÓRIAS 25X45 CM PECA 22 Mobiliário ativo
022608009 Arquivo de aço para pasta suspensa com 04 gavetas verticais tamanho ofício para guarda de pastas

suspensas com papéis tamanho ofício em escritório. Puxadores em liga metálica não ferrosa. Sistema de
segurança que permita abrir somente uma gaveta por vez com corrediças (ou carrinhos telescópicos)
providas de rolamentos de esferas ou rodízios de nylon auto lubrificantes, mínimo de 4 emcadalado da
gaveta ou em pista de rolamento, para deslizamento dos trilhos em material plástico com esferas de aço
alojadas, comprimento aproximado de 20cm em cada lado da gaveta.

PECA 22 Mobiliário ativo

022608020 Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa, tamanho ofício, puxadores embutidos, porta
etiquetas, sistemas de trilho, telescopios com esferas de aço para deslizamento das gavetas, fechadura
tipo cilindro, com travamento simultâneo de todas as gavetas.

PECA 22 Mobiliário ativo

022608026 Arquivo de aço com 04 gavetas deslizante, tamanho ofício PECA 22 Mobiliário ativo
022608029 Arquivo deslizante com 8 prateleiras com 415mm e 24 prateleiras com 300mm. PECA 22 Mobiliário ativo
022608034 ARQUIVO DE ACO DESLIZANTE, P/PASTA SUSPENSA, 415 X 1300 X 2300 PECA 22 Mobiliário ativo
022624027 Armário para escritório fechado com 02 portas (100x50) PECA 22 Mobiliário ativo
022624049 Armário para escritório fechado, c/ 02 portas de abrir e divisão central PECA 22 Mobiliário ativo
022624056 Armario para escritorio baixo,c/02 portas, med.0,80x0,60x73,5cm, marfim PECA 22 Mobiliário ativo
022624079 Armário para escritório alto, misto, tipo estante com portas e prateleiras. PECA 22 Mobiliário ativo
022624085 Armário para escritório alto com 2 portas. PECA 22 Mobiliário ativo
022624090 Armario 2 portas ovo 1,60x0,90x0,40  15mm espes. PECA 22 Mobiliário ativo
022624095 Armario 3 portas de abrir, com 1300mmx440mmx1600, mdf, 18mm, em laminado melaminico  cor gelo,

formica, com acabamento nas demais bordas em fita de pvc, cor branco, com tres prateleiras  18mm.
dobradicas metalicas , meia curva,caneco 35mm com regulagem e abertura 95 graus. fechadura metalica
cilindrica, 22mm diametro. base em quadro metalico em tubo  aco 20x50x1,2mm. anticorrosivo. e pintura
epoxi cor branca.

PECA 22 Mobiliário ativo

022624100 Armário com 2 portas de abrir, com 3 prateleiras com 900mmx 420mmx1600 altura, em MDF 18mm,
revestido em laminado melaminico cor cinza claro, fórmica ou similar, com acabamento nas bordas em
fita PVC de 1mm. tampo em MDF 25mm. Dobradiças, meia curva, caneco, 35mm com regulagem e
abertura de 95 grau fechadura metálica cilíndrica, 22mm diâmetro. Puxadores arco 100mm, metálico.
Base em quadro metálico em tubo 20x50x1,2mm com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática.

PECA 22 Mobiliário ativo

022624114 Armario em formica dividido por portas de aproximadamente 4,50 metros x 2,70 metros x 0,80 metros. PECA 22 Mobiliário ativo
022624115 Armário de escritório em mdf 18mm dupla face na cor branco, com 140x210x50 cm. o mesmo deve

possuir 04 portas com fechadura e prateleiras internas.
PECA 22 Mobiliário ativo

022624116 Armário para escritório multi-uso 30x45x184,5 cor verde claro. Móvel em MDF PECA 22 Mobiliário ativo
022624117 Armário em MDF cor marfim com 6 portas na parte superior com fechaduras e 6 gavetas na parte inferior,

com fechaduras medindo 300 x 105 x 62cm. 
PECA 22 Mobiliário ativo

022624118 Armário em MDF cor marfim com 9 portas na parte superior com fechaduras e 32 gavetas na parte
inferior, com fechaduras medindo 490 x 220 x 60cm.

PECA 22 Mobiliário ativo

022624119 Armário em MDF cor marfim com 8 portas na parte superior com fechaduras e 32 gavetas na parte
inferior, com fechaduras medindo 410 x 220 x 62cm.

PECA 22 Mobiliário ativo

022624120 Armário em MDF cor marfim com 4 portas na parte superior com fechaduras e 4 gavetas na parte inferior,
com fechaduras medindo 220 x 105 x 62cm.

PECA 22 Mobiliário ativo

022624121 Armário em MDF cor marfim com 4 portas na parte superior com fechaduras e 13 gavetas na parte
inferior, com fechaduras medindo 670 x 105 x 62cm.

PECA 22 Mobiliário ativo

022624122 Armário em MDF cor marfim com 8 portas na parte superior com fechaduras e 8 gavetas na parte inferior,
com fechaduras. medindo 400 x 105 x 62cm.

PECA 22 Mobiliário ativo
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022624123 Armário em MDF cor marfim com 9 gavetas na parte superior com fechaduras e 9 gavetas na parte

inferior,com fechaduras medindo 448 x 105 x 62cm.
PECA 22 Mobiliário ativo

022624124 Armário em MDF cor marfim com 5 portas na parte superior com fechaduras e 5 gavetas na parte inferior,
com fechaduras medindo 236 x 105 x 62cm.

PECA 22 Mobiliário ativo

022624125 Armário em MDF cor marfim com 5 portas na parte superior com fechaduras e 5 gavetas na parte inferior,
com fechaduras. medindo 238 x 105 x 62cm.

PECA 22 Mobiliário ativo

022624126 Armário para escritório em MDF cor marfim com 7 portas na parte superior com fechaduras e 7 gavetas
na parte inferior, com fechaduras. medindo 360 x 105 x 62cm.

PECA 22 Mobiliário ativo

022624127 Armário para escritório em MDF cor marfim, 5 portas,5 gavetas,c/fechadura., 228x105x62cm PECA 22 Mobiliário ativo
022659002 Banqueta giratória, estrutura cromada ou aço carbono pintado (tratamento anti-ferrugem) ou Nylon

Injetado, estofada em courvin preto com cinco rodas.
1. Características técnicas mínimas:
1.1 banqueta com assento e encosto estofados em courvin preto, com perfil de plástico de proteção nas
bordas, no mínimo para encosto;
1.2 regulagem de altura de assento;
1.3 cinco patas providas de rodízios com proteção de liga de plástico duro;
1.4 regulagem de altura mínima de 60cm a altura máxima de 70cm.

PECA 22 Mobiliário ativo

022659003 Banqueta giratória estrutura tubular em aço cromado, altura regulável.
1. Caracteristicas técnicas mínimas:
1.1 Estrutura tubular em aço cromado medindo 1 polegada de diâmetro e 1,25mm de espessura de
parede;
1.2 Assento com 35 cm de diâmetro em aço inoxidável;
1.3 Altura regulável;
1.4 Quatro pés com ponteira de borracha.

PECA 22 Mobiliário ativo

022667004 Balcao para escritorio em madeira com 3 portas,prateleira regulavel,med.40x180x100 cm PECA 22 Mobiliário ativo
022667009 Balcão baixo com 02 portas inteiras de abrir medindo 0.72 x 0.90 x 0.43m com prateleiras internas

reguláveis, confeccionado com laterais, base inferior e fundo em madeira termoestabilizada 18mm com
revestimento melamínico bp na cor wengue com perfil em abs 2mm monocromático. tampo com
espessura 25mm com revestimento em bp na cor wengue com acabamento em fita abs 2mm
monocromático colado em máquinas especiais a 180º no sistema hot melt. portas em madeira
termoestabilizada 18mm com revestimento interno da mesma cor e fechadura do tipo hiale em aço inox
com dupla extração e dobradiças de aço estampado, tipo caneco, com pressão. Todas as peças em
melamínico bp, tem suas extremidades revestidas em pvc 2mm de espessura, colada em máquinas
especiais a 130º no sistema hot melt, chanfrado no sentido arredondado a 45º. Obedecer padrão de cores
solicitadas com a amostra em poder da GEAFI/SES no fone: 3221-2079 (Andréa) ou 3221-2059 (Carla).
Variação de até 5% das medidas solicitadas.

PECA 22 Mobiliário ativo

022667014 Balcao para escritorio em madeira para uso em informatica. PECA 22 Mobiliário ativo
022667025 Balcão para escritório em madeira medindo 2,00 x 0,90 x 0,74 PECA 22 Mobiliário ativo
022667030 Balcão administrativo uso geral PECA 22 Mobiliário ativo
022667037 Balcão para escritório em madeira, em formato de mesa para atendimento PECA 22 Mobiliário ativo
022667038 Balcão de atendimento com duas porta em fórmica PECA 22 Mobiliário ativo
022667045 Balcão para escritório em madeira tipo fechado com 2 portas e 1 prateleira PECA 22 Mobiliário ativo
022667047 Balcão para escritório em madeira com 04 portas. PECA 22 Mobiliário ativo
022667048 Balcão para escritório em madeira MDF,formato "L", com portas /prateleiras/gavetas, revestido em

material melamínico.
PECA 22 Mobiliário ativo

022667050 BALCÃO COM DUAS PORTAS NAS DIMENSÕES 0,90M DE LARGURA 0,45M DE PROFUNDIDADE E PECA 22 Mobiliário ativo
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0,74M DE ALTURA, TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM AGLOMERADO MACIÇO, COM NO
MÍNIMO 15MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO
FOSCO DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO. LATERAIS DIREITA E ESQUERDA, TAMPOS,
FUNDO TRASEIRO, TRÊS (3) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E RODAPÉ FRONTAL
CONFECCIONADOS EM AGLOMERADO DE NO MÍNIMO 15MM DE ESPESSURA, COM
REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO DE BAIXA PRESSÃO, NA MESMA COR EM
AMBAS AS FACES E BORDAS RESTANTES REVESTIDAS EM PVC DE 1MM DE ESPESSURA NA
COR AZUL MARINHO COM ACABAMENTO CINZA. DOBRADIÇAS RESISTENTES EM AÇO
ESTAMPADO, SENDO QUATRO (4) EM CADA PORTA; PUXADORES DE PVC RESISTENTES TIPO
ALÇA NA COR A DEFIRNIR; FECHADURAS COM CHAVES NA ALTURA MÉDIA DAS PORTAS COM
DOIS CALÇOS TIPO FECHO-UNHA; FIXAÇÃO NO RODAPÉ, FRONTAL, FUNDO TRASEIRO E FUNDO
INFERIOR ÀS LATERAIS, SÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO MINIFIX E AÇO, BUCHA, TAMBOR E
TAMPA E SUPORTES TIPO U COM SAPATAS REGULADORAS DE ¼ PARA NIVELAMENTO COM
PISO.

022667056 Balcão para atendimento. PECA 22 Mobiliário ativo
022667063 Balcao administrativo com 6 gavetoes e 6 portas medindo 405 x 100 x 70cm confeccionada em mdf

revestida com formica na cor branca.
PECA 22 Mobiliário ativo

022667068 Balcão tipo bancada 2,80 x 60 x 105 em mdf 18mm revestido c/ chapa de melamina de alta pressão e
tampo confeccionado em  mdf 25mm, as bordas arredondadas pelo sistema post forming 180 graus
sendo que devera ter 3 gavetões de 420mm de largura c/divisorias,corrediças telescopicas e o restante c/
porta de correr c/trilhos de metal e 2 prateleiras,deverá ter 01 tanque de inox de 1,00 mts de largura
p/torneira existente.

PECA 22 Mobiliário ativo

022667079 Balção baixo com rodízio com duas portas e chave PECA 22 Mobiliário ativo
022667085 Balcão em madefibra bp, cor branca, tampo em madeira bp nogueira, puxador tipo alça em aço escovado,

pés metálicos - conferir medidas no local - projeto folhas 08.
PECA 22 Mobiliário ativo

022667087 Balcao para escritorio em madeira 02 portas 0,90x40x0,72 25mm PECA 22 Mobiliário ativo
022667089 Balcao para escritorio em madeira com 02 portas e rodízios. PECA 22 Mobiliário ativo
022675002 Bancada tipo escrivaninha, confeccionado em mdf de 25mm, na cor argila,.  Medidas 2730x750x750mm,

com 3 pés painel de 25mm   (sala laudos)
PECA 22 Mobiliário ativo

022705001 CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO COM RODIZIO, ESTRUTURA METÁLICA, ESTOFADA SEM
BRAÇO

PECA 22 Mobiliário ativo

022705002 Cadeira giratória para escritório com 1 rodízio, estrutura metálica estofada com braço PECA 22 Mobiliário ativo
022705003 Cadeira giratório para escritório com rodízio, estrutura metálica, assento e encosto com poliuretano

injetado
PECA 22 Mobiliário ativo

022705004 Cadeira giratoria para escritorio tipo digitador, estrutura metalica, com regulagem a gas, regulagem de
inclinação de encosto, braços regulaveis. Estofada em espuma injetada com 35 mm de espessura.
Revestido em couríssimo ou couro ecologico. Cor a definir. Capacidade para ate 120 kg distribuidos.

PECA 22 Mobiliário ativo

022705005 CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO COM BRAÇO REGULÁVEL E ESPALDAR ALTO, MODELO
EXECUTIVO

PECA 22 Mobiliário ativo

022705006 CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO COM BRAÇO E ESPALDAR BAIXO, MODELO GERENTE PECA 22 Mobiliário ativo
022705007 CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO TIPO DIGITADOR, COM 17MM DE ESPESSURA PECA 22 Mobiliário ativo
022705008 CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO TIPO DIGITADOR/SECRETÁRIA

Generalidades: Cadeira giratória para escritório, tipo digitador/ secretária, com 5 cm de espessura de
espuma. Seguintes especificações: Com braços e rodízios duplos de nylon.
Encosto: Em compensado anatomicamente moldado a quente, com 16mm de espessura, estofado com

PECA 22 Mobiliário ativo
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espuma injetada em poliuretano flexível HR, isento de CFC, auto extinguível com densidade média de
55KG/M³, moldada anatomicamente e espessura média de 50mm, bordas arredondadas protegidas por
perfil de PVC duplo semi-rígido, parte traseira do encosto em couro sintético na cor azul.
Revestimento em vinil, com tela protegida na parte interna.
Assento: Em compensado anatomicamente moldado a quente com 16mm de espessura, estofada com
espuma injetada em poliuretano flexível HR, isento de CFC, auto extinguível com densidade média de
55KG/M³, moldada anatomicamente e espessura média  de 50mm, bordas arredondadas protegidas com
perfil de PVC duplo semi-rígido, parte interior revestida em não tecido (vinil) na cor azul, com fixação do
assento na estrutura e no encosto através de parafusos, com porcas garras gravadas no interno assento.
Revestimento em vinil, com tela protetora na parte interna. União do assento e encosto através de haste
tipo ablongo de 30 x 16mm, com espessura de 1,50mm acabamento com capa sanfonada com PVC. O
mecanismo e regulagem de altura, estrutura giratória com 5 hastes, revestidas na parte superior com
capa de polipropileno injetado sobre rodízios duplos de nylon.  

022705009 CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO EM TECIDO, COM REGULAGEM DE ALTURA E ENCOSTO PECA 22 Mobiliário ativo
022705010 Cadeira giratória, sem braços, tipo secretaria, com as seguintes características:

Encosto em compensado anatomicamente moldado a quente com 16 mm de espessura, estofada com
espuma injetada em poliuretano flexível H.R. isento de CFC, auto extinguível com  densidade media de 55
kg/m3, moldada anatomicamente e espessura  media de 50mm. Bordas arredondadas protegidas por
perfil de PVC duplo semi-rígido. Parte traseira do encosto revestida em couro sintético na cor preta.
Revestimento em tecido ou vinil, com tela protetora na parte interna. Assento em compensado
anatomicamente moldado a quente com 16 mm de espessura estofa da com espuma injetada em
poliuretano flexível H.R., de CFC, auto extinguível com densidade media de 55 kg/m3, moldada
anatomicamente e espessura média de 50mm, com bordas  arredondadas por perfil de PVC duplo
semi-rígido. Parte inferior re vestida em não tecido na cor preta, com fixação do assento na porca garras
cravadas no interno do assento. Revestimento em ou vinil com tela protetora na parte interna. União entre
assento e encosto através de haste tipo oblongo de 30 x 16 mm, com espessura de 1,50mm, acabamento
com capa sanfonada em PVC. Mecanismo e regulagem de altura em estrutura giratória com 5 hastes,
sobre rodízios duplos de nylon. Mecanismo em chapa de aço estampado, coluna central em tubo de a CO
com diâmetro de 50, 8mm, com pistão mecânico com regulagem de altura em 7 posições e
amortecimento por mola,capa telescopia de proteção no tubo central para evitar acumulo  de pó. Pintado
pelo sistema epoxi-po texturizado.

PECA 22 Mobiliário ativo

022705011 Cadeira giratoria, com bracos, tipo secretaria, com as    seguintes caracteristicas.
Encosto em compensado anatomicamente moldado a quente com 16 mm de espessura, estofada com
espuma injetada em poliuretano flexivel h.r.,isento de cfc, auto extinguivel com  densidade media de 55
kg/m3, moldada anatomicamente e espessura  media de 50mm. bordas arredondadas protegidas por
perfil de pvc duplo semi-rigido. parte traseira do encosto revestida em  couro sintetico na cor preta.
revestimento em tecido ou vinil ,
com tela protetora na parte interna. assento em compensado anatomicamente moldado a quente com 16
mm de espessura estofada com espuma injetada em poliuretano flexivel h.r., de cfc, auto extinguivel com
densidade media de 55 kg/m3, moldada  anatomicamente e espessura media de 50mm, com bordas
arredondadas por perfil de pvc duplo semi-rigido. parte inferior revestida em nao tecido na cor preta, com
fixacao do   assento na porca garras cravadas no interno do assento. revestimento em  ou vinil com tela
protetora na parte interna.uniao entre assento e encosto atraves de haste tipo oblongo  de 30 x 16mm,
com espessura de 1,50mm, acabamento com capa  sanfonada em pvc. mecanismo e regulagem de
altura em  estrutura giratoria com 5 hastes, sobre rodizios duplos de nylon. mecanismo em chapa de aco
estampado, coluna central em tubo de aco com diametro de 50, 8mm, com pistao mecanico com

PECA 22 Mobiliário ativo
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regulagem de altura em 7 posicoes e amortecimento por mola,capa telescopia de protecao no tubo
central para evitar acumulo  de po. pintado pelo sistema epoxi-po texturizado.

022705012 CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO COM REVESTIMENTO EM VINIL, COR AZUL PECA 22 Mobiliário ativo
022705013           CADEIRA GIRATÓRIA, COM APOIO PARA BRAÇOS, COM ENCOSTO E

          ASSENTO ESTOFADOS EM COURVIM DE PRIMEIRA QUALIDADE NA COR
          PRETA, COM COSTURA, COM ESPUMA DE APROXIMADAMENTE 2,5 CM DE
          ESPESSURA, COM DENSIDADE 33, PÉS EM FERRO, COM RODÍZIOS E
          ALTURA REGULÁVEL.

PECA 22 Mobiliário ativo

022705014 Cadeira giratória, para caixa, sem braço com rodízio. Encosto em compensado anatomicamente moldado
a quente com 16mm de espessura, estofada com espuma injetada em poliuretano flexível, isento de cfc,
auto extinguivel com densidade média de 55 kg/m3, moldada anatômicamente e espessura média de
50mm. bordas arredondadas protegidas por perfil de pvc duplo semi-rigido. Parte traseira do encosto
revestida em couro sintético na cor preta. Revestimento em vinil, com tela protetora na parte interna.
Assento: compensado anatomicamente moldado a quente com 16mm de espessura estofada com
espuma injetada de polipropileno flexível, isento de cfc auto extinguivel com densidade de 55 kg/m3,
moldada anatômicamente e espessura média de 50mm, bordas arredondadas protegidas por perfil de pvc
duplo semi-rígido, parte posterior revestida de não tecido na cor preta, com fixação na estrutura e no
encosto através de parafusos com porcas cravadas no interno do assento. Revestimento em vinil, cor
preta com tela protetora na parte interna. União entre assento e encosto: através de haste tipo oblongo de
30 x 16mm, com espessura de 1.50mm acabamento com capa sanfonada em pvc. Mecanismo e
regulagem de altura: Estrutura giratória com 5 hastes, sobre rodízios duplos de nylon. Mecanismo em
chapa de aço estampado, coluna central em tubo de aço com diâmetro de 50.8mm, com pistão mecânico
com regulagem de altura em 7 posições e amortecimento por mola, dotada de anel para apoio dos pés
com regulagem de altura. Capa telescópia de proteção no tubo central para evitar acumulo de pó. Pintado
pelo sisterma eletrostático epoxi-pó texturizado.

PECA 22 Mobiliário ativo

022705015 Cadeira giratoria para escritorio tipo diretor PECA 22 Mobiliário ativo
022705016 Cadeira giratória para escritório tipo diretor,espaldar médio PECA 22 Mobiliário ativo
022705022 Cadeira giratória, tipo ergônomica, com braço, com inclinação do encosto, com regulagem de altura

mecânica, com 5 hastes sobre rodízios de nylon; com proteção na base em pvc, com pintura epóxi-pó, na
cor preta com espuma injetada com densidade mínima de 33 mm. Cadeira giratória confeccionada com
espuma injetada, regulável

PECA 22 Mobiliário ativo

022705023 CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO COM ENCOSTO, BASE COM 05 RODÍZIOS, REVESTIDO
EM TECIDO POLIPROPILENO.

PECA 22 Mobiliário ativo

022705024 Cadeira giratória para escritório, com braços, ergonômica, com regulagem de altura, com sistema a gás PECA 22 Mobiliário ativo
022705030 Cadeira giratória para escritório para digitador com braços para colaborador PECA 22 Mobiliário ativo
022705034 Cadeira giratoria executiva com braços black system, apóia braços t digitador em polipropileno com

regulagem de altura, cinco pés em aço e rodizios duplos com eixo vertical de 11mm base a gás com mola
amortecedora, blindagem telescopica em
polipropileno,assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15mm em espuma de
poliuretano,densidade da almofada 55 kg/m3 com espessura de 50mm,ligação entre o assento e encosto
por mecanismo black system com regulagem de
altura do assento pneumatica a gás e inclinação com trava e com regulagem de tensão,com capa de
proteção em polipropileno na aranha,dimensões do assento 46 cm x 43 cm, e encosto 40 cm x 40 cm.

PECA 22 Mobiliário ativo

022705040 Cadeira giratória, tipo executiva, com altura para caixa de no mínimo 80 cm , sistema a gás. Medindo no
encosto 420mm x360mm de altura, compensado multilaminado anatômico de 15mm espuma injetada de
50mm revestido em tecido 100% poliéster, verde escuro, assento 470x430mm  profundidade. Fixação do

PECA 22 Mobiliário ativo
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encosto no assento por lamina de aço 3x3/8, aranha com tubo de aço 20x20mm com chapa de polietileno
com sapatas fixas.

022705044 Cadeira giratória para escritório tipo digitador, altura do encosto regulável PECA 22 Mobiliário ativo
022705045 Poltrona articulada em linhas retas com descanso para os pés acionado quando da reclinação do encosto

por pressão do corpo, voltando a forma inicial por simples pressão dos pés, sendo o descanso recolhido
encaixando perfeitamente a estrutura da poltrona. Assento e encosto recobertos com espuma de
poliuretano de 100mm de densidade 33kg/m3. revestimento em couro sintético de 0,80mm de espessura
com forro de Jersei. Estrutura: corpo e braços confeccionados em madeira maciça folhosa tratada e
chapas de compensado multilaminado estruturdos com molas Nozag, com lateriais dos braços e fundo do
encosto revestido por chapa Bismark de 1,5mm. Mecanismo de retração do descanso para pés em barras
de aço e molas. Pés: sapatas em polipropileno.
Medidas:
Altura total: 1013mm
Llargura total: 920mm
Profundidade total: 790mm
Altura do assento ao chao: 440mm
Largura encosto: 600mm
Altura do encosto: 760mm
Profundidade do assento: 520mm
Largura do assento: 600mm
Largura do braÇo: 150mm

PECA 22 Mobiliário ativo

022705046 Poltrona presidente giratoria com braco, espaldar alto, moldada anatomicamente, assento medindo
470x470mm, encosto medindo 465x600mm aproximadamente. ambos em compensado multilaminado,
cobertos com espuma injetada 50mm, revestida em  couro sintetico ou tecido na cor a combinar,
acabamento nas bordas em perfil de pvc macho femea, montada sob base giratoria, com regulagem
pneumatica a gas, com relax e trava do mesmo. com 05 patas injetadas em polipropileno, com rodizios
duplo. encosto ligado ao assento por meio de barra metalica de 2.1/2x5/16, bracos injetados, altura
maxima do assento 540mm, altura minima do assento 440mm, contra encosto injetado, cor a combinar
encosto: a: 600mm,  l: 450mm e: 80mm
assento: p: 460mm,  l: 490mm e: 80mm

PECA 22 Mobiliário ativo

022705062 Cadeira giratória para escritório sem braço. PECA 22 Mobiliário ativo
022713001 Cadeira para caixa e desenhista, sem rodízio, estrutura metálica, estofada, altura regulável, com apoio

para os pés.
PECA 22 Mobiliário ativo

022721002 Cofre de aço tipo comercial, com armário, segredo, medindo 120 x 45 x 40cm PECA 22 Mobiliário ativo
022721008 COFRE DE ACO MEDINDO 40 X 40 X 36 cm PECA 22 Mobiliário ativo
022721010 Cofre de aço eletrônico, digital, automático PECA 22 Mobiliário ativo
022721018 Cofre com blindagem de 30mm pb e capacidade para 18 litros.

Estrutura metálica reforçada, com acabamento em pintura industrial branco texturizado e revestimento
interno em pvc rígido com 5mm de espessura.prateleiras removíveis para facilitar a limpeza e
descontaminação. medidas internas aproximadas 410x205x15mm e medidas externas aproximadas
460x255x265mm

PECA 22 Mobiliário ativo

022730001 Estante em aco medindo 2,50 mts altura x3,00 mts comp.x0,50 mts largura PECA 22 Mobiliário ativo
022730002 ESTANTE EM AÇO COM 8 PRATELEIRAS E 7 VÃOS, MEDINDO 2,40 X 0,90 X 0,44M,

                                                   
PECA 22 Mobiliário ativo

022730010 Estante de aço medindo 90 x 45 x 182 centímetros PECA 22 Mobiliário ativo
022730011 Estante em aço com 6 prateleiras, para arquivo, medindo 1,98 alt. x 0,92 larg. x 0,30 profundidade PECA 22 Mobiliário ativo
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022730013 Estante em aço com 6 prateleiras, para arquivo, medindo 1,98 x 0,92 x 0,42 cm PECA 22 Mobiliário ativo
022730017 Estante de aço 4/prateleiras PECA 22 Mobiliário ativo
022730025 Estante em aco inox com 3 prateleiras medindo 1,40 x 0,60 x 1,80 metros de altura. PECA 22 Mobiliário ativo
022730032 Estante em aço metálica. PECA 22 Mobiliário ativo
022730034 Estante em aço 6 prateleiras med. 92x42x198cm PECA 22 Mobiliário ativo
022730039 Estante em aco c/6 prateleiras,c/reforco,med.1,98mx1,00mx30mm PECA 22 Mobiliário ativo
022730044 Estante em aço com prateleiras, medindo 180x40x210 PECA 22 Mobiliário ativo
022730045 Estante em aço com prateleiras, medindo 260x40x210 PECA 22 Mobiliário ativo
022730046 Estante em aço com prateleiras, medindo 80x40x210 PECA 22 Mobiliário ativo
022730047 Estante em aço com prateleiras, medindo 548x40x210 PECA 22 Mobiliário ativo
022730048 Estante em aço com prateleiras, medindo 197x31x210 PECA 22 Mobiliário ativo
022730049 Estante em aço com prateleiras, medindo 115x40x210 PECA 22 Mobiliário ativo
022730051 Estante em aço colorida, com sistema de encaixe PECA 22 Mobiliário ativo
022748005 Armário alto diretoria com 02 portas inteiras de abrir medindo 1.60 x 0.90 x 0.43m com prateleiras internas

reguláveis, confeccionado com laterais, base inferior e fundo em madeira termoestabilizada 18mm com
revestimento melamínico bp na cor wengue com perfil em abs 2mm na mesma cor. Tampo com
espessura 25mm com revestimento em bp na cor wengue com acabamento em fita abs 2mm na mesma
cor colado em máquinas especiais a 180º no sistema hot melt. Portas em madeira termoestabilizada
18mm com revestimento externo e interno na cor wengue com perfil em abs 2mm monocromático
fechadura do tipo hiale em aço inox com dupla extração e dobradiças de aço estampado tipo caneco, com
pressão. Todas as peças em melamínico bp, tem suas extermidades revestidas em pvc 2mm de
espessura, colada em máquinas especiais a 130º no sistema hot meit, chanfrado no sentido arredondado
a 45º. Obedecer padrão de cores solicitadas com a amostra em poder da GEAFI/SES. Fone: 3221-2079
(Andréa) ou 3221-2059 (Carla).Variação de até 5% nas medidas solicitadas.

PECA 22 Mobiliário ativo

022748014 Estante de madeira revestida em formica, medindo 2,80 x 1,10 x 0,60 metros. PECA 22 Mobiliário ativo
022748025 Estante em madefibra bp, cor branca, 7 portas de correr com prateleiras e tomadas internas, prateleiras

em madefibra bp com branco, puxador tipo alça em aço escovado, pés metalico, em negativo 1x1cm -
conferir medidas no local - projeto folhas 11.

PECA 22 Mobiliário ativo

022748029 Estante  com prateleitas variadas em Madefibra BP nas cores Branca e Imbuia Pomelle , com espessura
de 18mm. Puxador tipo ALÇA em aço escovado, com rodas em silicone com travas. Ver detalhes no
projeto. Dimensões 91x40x180 cm. 

PECA 22 Mobiliário ativo

022748030 Estante fixa com  prateleiras em madeira em Madefibra BP na cor Branca, com espessura de 18mm.
Com pés metálicos. Ver detalhes no projeto. Dimensões 123x30x180 cm

PECA 22 Mobiliário ativo

022748033 Estante medindo 3000mm de comprimento x 2500mm de altura x 450mm de profundidade, com 12
divisórias em mdf 18mm revestido em fórmica branca, pés em alumínio. Em mdf 25mm espessura, com
revestimento melamina de alta pressão em (fórmica )branca, com acabamento em fita de bordo 2mm abs.

PECA 22 Mobiliário ativo

022748034 Estantes de madeira cedrinho 315x340x29cm com 100 nichos. PECA 22 Mobiliário ativo
022748035 Estante de madeira cedrinho, 425 x 340 x 29 cm,c/150 nichos. PECA 22 Mobiliário ativo
022748036 Estante de madeira cedrinho, 350 x 340 x 29 cm,c/130 nichos. PECA 22 Mobiliário ativo
022748037 Estante de madeira cedrinho, 300 x 340 x 29 cm,c/110 nichos. PECA 22 Mobiliário ativo
022748038 Estante de madeira cedrinho, 115 x 340 x 29 cm,c/30 nichos. PECA 22 Mobiliário ativo
022748039 Estante de madeira cedrinho, 107 x 340 x 29 cm,c/40 nichos. PECA 22 Mobiliário ativo
022764001 Gaveteiro em madeira com 2 gavetas e rodízios. PECA 22 Mobiliário ativo
022764004 Gaveteiro volante, revestido em madeira. PECA 22 Mobiliário ativo
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022764005 Gaveteiro volante. PECA 22 Mobiliário ativo
022764007 Gaveteiro volante com 4 gavetas, medindo 0,47 x 0,48 x 0,68m com as seguintes características. Caixa

produzida em madeira termoestabilizada bp 18mm, com suas respectivas frentes em post forming 90
graus no sentido vertical, gavetas revestidas em PVC que facilita sua higienização, com chave e tranca
simultânea, deslizamento sobre corrediças metálicas.

PECA 22 Mobiliário ativo

022764009 Gaveteiro auxiliar móvel (com rodízio), com quatro gavetas e chaves, de 0,40 x 0,68 x 0,50
- dobradiças alemãs;
- corrediças brasileiras de metal tipo plastipar;
- puxadores de alça em alumínio;
- compensados em virola 18 mm multilaminados, na estrutura de painéis, portas, prateleiras, gavetas.
Revestimentos:
- externos: fórmica branca postforming cristal no total;
- internos: fórmica branco brilho no total;
- todo móvel que venha encostar-se em paredes e pisos.

PECA 22 Mobiliário ativo

022764011  Gaveteiro móvel com 2 gavetas 1 gavetao. puxadores de PVC resistentes tipo alça com fechamento
simultâneo das gavetas; fixação do tampo através de parafusos auto tarrachante, demais componentes
fixados com cavilhas (pinos de madeira) e quatro rodízios duplos de nylon fixados na base do móvel.

PECA 22 Mobiliário ativo

022764014 Gaveteiro de aço com 03 gavetas PECA 22 Mobiliário ativo
022764015 Gaveteiro volante com 05 gavetas PECA 22 Mobiliário ativo
022764024 GAVETEIRO COM 04 GAVETAS VOLANTES MEDINDO 0,47 X 0,48 X 0,68 METROS PECA 22 Mobiliário ativo
022764027 Gaveteiro em cerejeira c/3 gavetas c/rodizios PECA 22 Mobiliário ativo
022764033 Gaveteiro fixo com gavetas. PECA 22 Mobiliário ativo
022764048 Gaveteiro volante medindo 450x500x660mm, 4 gavetas, em madefibra bp, cor branco, puxador tipo alça

em aço escovado quatro gavetas em madefibra bp nogueira, negativo 1x1cm, rodas de cilicone com
travas (h+=7cm) - conferir medidas no local - projeto folha 06.

PECA 22 Mobiliário ativo

022764049 Gaveteiro volante medindo 500x400x810mm, 4 gavetas, em madefibra, bp, cor branco, puxador tipo alça
em aço escovado duas portas em madefibra bp nogueira, negativo 1x1cm, rodas de silicone com travas
(h=7cm) - conferir no local  - projeto folhas 06.

PECA 22 Mobiliário ativo

022764050 Gaveteiro com cesto, cor branco, medindo 500x450x750mm, cesta em aramado branco, três gavetas com
divisórias em madefibra, bp, nogueira, puxador tipo alça em aço escovado, em negativo 1x1cm, rodas de
silicone com travas (h=7cm) - conferir medidas no local - projeto folhas 07.

PECA 22 Mobiliário ativo

022764052 Gaveteiro volante c/3 gavetas e 1 gaveta porta lapis. PECA 22 Mobiliário ativo
022764054 Gaveteiro móvel com 3 gavetas com divisórias, e rodízios, confeccionado em mdf de 18mm, na cor

wengue, e frentes de gavetas em mdf de 18mm na cor wengue, gavetas embutidas, negativos  e
puxadores, conforme detalhes do projeto e um puxador grande tipo alça . com travas e cesta em aramado
branco conforme detalhes do projeto

PECA 22 Mobiliário ativo

022764055 Gaveteiro móvel com 4 gavetas, e rodízios, confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila, e frentes de
gavetas em mdf de 18mm na cor noce monza, gavetas embutidas, negativos  e puxadores, conforme
detalhes do projeto e um puxador grande tipo alça.

PECA 22 Mobiliário ativo

022764057 Gaveteiro em MDF cor marfim com 5 gavetas com fechaduras com rodízio medindo 69 x 48 x 40cm. PECA 22 Mobiliário ativo
022764061 Gaveteiro em mdf,marfim,3 gavetas,fechadura,rodizios,med.69x48x40 cm. PECA 22 Mobiliário ativo
022764069 Gaveteiro com rodízios, 40 x 40 x 60cm PECA 22 Mobiliário ativo
022764070 Gaveteiro com rodízios, 70 x 40 x 60cm PECA 22 Mobiliário ativo
022764074 Gaveteiro volante.  A metragem, o design, material de construção e acessórios utilizados deverá atender

o respectivo projeto e memorial descritivo.
PECA 22 Mobiliário ativo

022764075 Gaveteiro volante em madeira rodas de silicone c/travas, 45x50x67 PECA 22 Mobiliário ativo
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022764076 Gaveteiro volante em madeira, rodas de silicone c/travas, 90x50x80 PECA 22 Mobiliário ativo
022764077 Gaveteiro volante em mmd, gavetas com divisões internas, 90x50x80 PECA 22 Mobiliário ativo
022764078 Gaveteiro em madeira, medindo 45x50x80 PECA 22 Mobiliário ativo
022764079 Volante em madeira rodas de silicone c/ travas, 45x50x80 PECA 22 Mobiliário ativo
022764080 Gaveteiro volante em madeira, medindo 45x50x80 PECA 22 Mobiliário ativo
022764081 Gaveteiro volante, em madeira, medindo 90x50x80 PECA 22 Mobiliário ativo
022764082 Gaveteiro volante, em madeira, medindo 45x50x67 PECA 22 Mobiliário ativo
022764084 Gaveteiro volante 3 gavetas sendo 1 para pasta suspensa com chave, medindo 40 x 40 x 69, na cor

marfim e tabaco
PECA 22 Mobiliário ativo

022764087 Gaveteiro em MDF, com 4 gavetas, com fechaduras e rodízios PECA 22 Mobiliário ativo
022764088 Gaveteiro em MDF, 4 gavetas, com fechaduras e rodízios, medindo 35x69x48 PECA 22 Mobiliário ativo
022780002 MESA PARA REUNIAO ESTRUTURA METALICA,TAMPO DE MADEIRA PECA 22 Mobiliário ativo
022780004 Mesa para reuniao de madeira,tampo med.1.20 m de diametro,estrutura metalica PECA 22 Mobiliário ativo
022780017 MESA PARA REUNIAO ACOPLAVEL,ESTRUTURA DE ACO,MED.120X60X75 PECA 22 Mobiliário ativo
022780020 Mesa para reunião em madeira,redonda,medindo 1,20 x 0,74 cm PECA 22 Mobiliário ativo
022780024 MESA PARA REUNIÃO REDONDA, MEDINDO 1.20 X 0.74CM, REVESTIMENTO EM FÓRMICA,

ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR
PECA 22 Mobiliário ativo

022780033 MESA PARA REUNIÃO, CIRCULAR, CZA/PTO PECA 22 Mobiliário ativo
022780037 Mesa para reunião, em madeira PECA 22 Mobiliário ativo
022780038 Mesa para reuniao ovalada,para 08 cadeiras,med. 75 x 110 x 220 cm PECA 22 Mobiliário ativo
022780044 Mesa para reunião, retangular PECA 22 Mobiliário ativo
022780045 Mesa de Reunião madeira marfin, oval medindo 2.50 x 1,00 x 0.74m PECA 22 Mobiliário ativo
022780046 Mesa para reunião retangular em laminado,med.2,00 x 1,10 x 0,75 cm. PECA 22 Mobiliário ativo
022780051 Mesa para reuniões redonda (1,20m de diâmetro x 0,76 de altura), na cor ovo-ovo em post-forming 180

graus, estrutura em aco oblongo pintada epoxi-po na cor preta com sapatas niveladas.
PECA 22 Mobiliário ativo

022780057 Mesa para reunião quadrada             PECA 22 Mobiliário ativo
022780058 Mesa para reunião retangular PECA 22 Mobiliário ativo
022780060 Mesa redonda para reunião reforçada,medindo 1,50x0,80m de diâmetro.Na Cor creme PECA 22 Mobiliário ativo
022780066 Mesa de reunião redonda medindo 1,20m de diâmetro, confeccionada com tampo em madeira

termoestabilizada revestida na face interna em melamínico BP 25mm, revestido em laminado (Fórmica)
08mm com acabamento frost, bordas arredondadas com ergosoft maciço a 180º, topos em ABS colado
em máquinas especiais a 180º no sistema Hot Melt. Pés em hastes produzidos em aço SAE 1010 a 1012
sem costura, fina frio, Ø 3" com passagem para fiação tendo sua base inferior o sistema em U invertido
(ou seja para baixo) curvado a 180º, em chapa de aço com espessura mínima de 2mm e ponteiras tipo
meia concha, estampadas em prensa excêntrica, produzida em aço com no mínimo 2mm de espessura e
niveladores de altura; Base superior no sistema de calha em U invertido (ou seja para baixo) com entrada
de fiação, com suas pontas chanfradas e sem rebarbas ou arestas com no mínimo de 2 mm de
espessura com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó (epóxi). 

PECA 22 Mobiliário ativo

022780067 Mesa para reunião redonda com 1,00m de diâmetro, tampo madeira termoestabilizada, confeccionado em
MDF termoestabilizada na cor marfim. O corpo da mesa deverá ser de MDF.

PECA 22 Mobiliário ativo

022780072 Mesa para reunião oval medindo 290 x 120 x 74, tampo confeccionado em chapade madeira aglomerada
de 25mm de espesura, produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto,
aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão,
revestida com filme texturizado, uqe por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira
aglomerada, formado com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de pvc reta de
3,0mm. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada revestido com filme melaminico de baixa

PECA 22 Mobiliário ativo
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pressão nas duas paces, com espessura de 15mm e acabamento na borda inferior em fita de pvc com 1
mm de espessura, na cor exata ao revestimento, com resistencia a impactos e termicamente estável.
Estrutura rm forma de L constituida na parte horizontal superior em chapa dobrada com 1/8 de espessura
e medidas de 20x35mm comprimento suficiente para proporcionar estabilidade ao móvel, na parte
horizontal inferior em tubo oblongo de 29x58mm com espessura de 1,20mm e comprimento suficiente
para proporcionar estabilidade ao móvel, na vertical possui 01 tubo 20x20mm com espessura de 0,90mm
com 02 colunas para passagem de fiação dobrada e estampada em chapa de aço 0,60mm, na face
frontal da coluna com nove furos oblongos de 48x3mm com inclinação de 45 graus, medidas de cada
coluna com 125x30x665mm, na face interna com 02 frisos em V, sendo na parte superior com estampo
para passagem de fiação com medidas de 120x26mm em forma de arco e parte inferior com estampo em
forma de lua com medidas de 120x26mm de altura, união das peças metalicas pelo sistema de solda
mig-mag. Sapatas niveladoras paea colunacom diametro de 50mm e altura de 10mm e para as demais
estruturas com diametro de 32mm e altura de 15mm, injetadas em poliuretano de alta densidade, com
parafuso zincado bransco de 3/8x1 sextavado. Estruturas internas de embutir oblongas com medidas de
29x58x40mm de comprimento e confeccionadas em polipropileno para acabamento de tubo inferior. Para
montagem utiliza-se parafusos soberbos de 7x60mm com cabeça tampinha philips, parafusos 4,2x16mm
aacp philips com acabamento zincado e tampas plásticas para acabamento. Todas as estruturas em aço
recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a propria
industria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base
de epoxi e poliester formando uma camada mínima 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios
de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante de tinta empregada, de forma
que o resultado atenda as exigencias previstas nas normas da abnt.

022780073 Mesa para reunião redonda 120cm, tampo confeccionado em chapa de madeira aglomerada de 25mm de
espessura, produzida com particulas de madeira selecionadas de pinus e eucalípito, aglutinadas com
resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme
texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando
com ela corpo único e inseparável, com acabamento em fita de pvc com 1mm de espessura, na cor exata
ao revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Estrutura em forma de L constituida
na parte horizontal superior em chapa dobrada com 1/8 de espessura e medidas de 20x35mm com
comprimento suficiente para proporcionar estabilidade ao móvel, na parte horizontal inferior em tubo
oblongo de 29x58mm com espessura de 1,20mm e comprimento suficiente para proporcionar estabilidade
ao móvel, na vertical possui 01 tubo 20x30mm com espessura de 0,90mm com 02 colunas para
passagem de fiação dobrada e estampada em chapa de aço 0,60mm, na face frontal da coluna com nove
furos oblongos de 48x3mm com inclinação de 45 graus, medidas de cada coluna com 125x30x665mm, na
face interna com 02 frisos em v, sendo na parte superior comestampo para passagem de fiação com
medidas de 120x26mm em forma de arco e parte inferior com estampo tipo meia lua com medidas de
120x26mm de altura, união das peças metálicas pelo sistema de soldamig-mag. Sapatas niveladoras
para coluna com diametro de 50mm e altura de 10mm e para as demais estruturas com diametro de
32mm e altura de 15mm, injetadas em poliuretano de alta densidade com parafuso zincado branco de
3/8x1 sextavado. Estrutura interna de embutir oblongas com medidas de 29x58x40mm de comprimento e
confeccionadas em polipropileno para acabamento do tubo inferior. Para montagem utiliza-se parafusos
soberbos de 7x60mm com cabeça tampinha philips, parafusos 4,2x16mm aacp philips com acabamento
zincado branco e tampas plásticas para acabamento. Todas as estruturas em aço recebem tratamento
anti-ferruginoso a base de fosfato  de zinco com 04 banhos químicos e que a própria industria possua o
equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epoxi e
poliester formando uma camada mínima 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de

PECA 22 Mobiliário ativo
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preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante de tinta empregada, de forma que
o resultado atenda as exigencias previstas nas normas da abnt.

022780078 Mesa para reunião alta, com base composta por um quadro em tubo retangular PECA 22 Mobiliário ativo
022780093 Mesa Diretoria sem gavetas medindo 1.80 x 0.80 x 0.74 , com formato ergonômico com frente abaloada

sendo  a profundidade direita maior para encaixe de extensão tipo gota medindo 0.60 m de diâmetro com
pé  + Mesa apoio medindo 1.00 x 0.68 x 0.74 com frente abaloada  com profundidade frontal maior sem
gavetas . Padrão do conjunto : com tampo em madeira termoestabilizada em chapa única com densidade
entre 660 a 700kg/m3 com 25mm de espessura e revestido na face inferior e superior em laminado
melamínico BP na cor wengue , acabamento Frost e bordas em ABS de 2 mm de espessura na mesma
cor , colado em máquinas especiais a 190º no sistema Hot Melt. Pés Hastes produzidos em aço SAE
1010 a 1012 sem costura, fina frio, Ø 3" com passagem para fiação tendo sua base inferior o sistema "n" ,
curvado a 180º,  em chapa de aço com espessura mínima de 2mm e ponteiras tipo meia concha,
estampadas em prensa excêntrica, produzida em aço c/ no mínimo 2mm de espessura e niveladores de
altura; Base superior no sistema de calha "?" com entrada de fiação, com suas pontas chanfradas e sem
rebarbas ou arestas com no mínimo de 2mm de espessura com tratamento antiferruginoso e pintura
eletrostática a pó na cor alumínio.

PECA 22 Mobiliário ativo

022780106 Mesa para reunião oval PECA 22 Mobiliário ativo
022810001 Mesa para impressora de madeira comp. multilaminado med. 52X52X72cm PECA 22 Mobiliário ativo
022810007 Mesa para impressora medindo 1,60x0,60x0,74m, sem gavetas, confeccionada com tampo em madeira

termoestabilizada em chapa única com densidade entre 660 a 700kg/m3 com 25mm de espessura e
revestido na face inferior a superior em laminado melanado BP na cor marfin, acabamento Frost a bordas
em ABS de 2mm de espessura monocromático, colado em maquinas especiais a 190º no sistema Hot
Melt. Pés hastes produzidos em ago SAE 1010 a 1012 sem costura, tina frio, 0,3'' com passagem para
fiação tendo sua base inferior o sistema ''n'' , curvado a 180º, em chapa de ago com espessura mínima de
2mm e ponteiras tipo meia concha, estampadas em prensa excêntrica produzida em ago c1 no mínimo
2mm de espessura a niveladores
de altura; Base superior no sistema de calha com entrada de fiação, com suas pontas chanfradas e sem
rebarbas ou arestas com no mínimo de 2mm de espessura com tratamento antiferruginoso e pintura
eletrostática a pó na cor alumínio.

PECA 22 Mobiliário ativo

022810009 MESA PARA IMPRESSORA  PECA 22 Mobiliário ativo
022829002 Mesa para microcomputador de madeira, rev. com formica, com gaveteiro, estrutura metálica PECA 22 Mobiliário ativo
022829003 MESA PARA MICROCOMPUTADOR DE MADEIRA - TECLADO REG. MEDINDO 90 X 60 cm COM

ESTRUTURA METÁLICA.
PECA 22 Mobiliário ativo

022829006 Mesa para microcomputador e impressora com revestimento em fórmica, estrutura metálica, medindo
96x75x74c

PECA 22 Mobiliário ativo

022829008 Mesa para microcomputador com tampo rebaixado para teclado PECA 22 Mobiliário ativo
022829011 MESA PARA MICROCOMPUTADOR COM ELEVACAO E TECLADO RETRATIL, MED.0,80X0,70X0,74M PECA 22 Mobiliário ativo
022829028 Mesa para microcomputador rebaixado,regulavel,med. 1,10 x 68 x 74 cm cor ovo PECA 22 Mobiliário ativo
022829030 MESA PARA MICROCOMPUTADOR

Generalidades: Mesa para microcomputador na cor marfim medindo aproximadamente 120 x 0,68 x
0,74m, em MDF com no mínimo 25mm de espessura revestimento deverá ser em laminado (Fórmica)
com no mínimo 06 mm de espessura e acabamento com bordas arredondadas pelo sistema Post
Forming. Base superior no sistema de calha "II com entrada de fiação, com suas pontas chanfradas e
sem rebarbas ou arestas com no mínimo de 2 mm de espessura com tratamento anti-ferruginoso e
pintura eletrostática a pó (epóxi), com compartimento para CPU, estabilizador e teclado com corrediça.

PECA 22 Mobiliário ativo

022829033 Mesa de madeira revestida em formica branca para microcomputador med. 1,40 x 0,70 PECA 22 Mobiliário ativo
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022829041 MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO (1,0 X 0,68 X 0,74M) COM TECLADO RETRÁTIL MEDINDO

0,60X0,40M E SUPORTE DUPLO PARA CPU E ESTABILIZADOR COR OVO, COMPATÍVEL COM A
MARCA PREMIER

PECA 22 Mobiliário ativo

022829042 Mesa para computador medindo (1,00 x 0,68 x 0,74m) com teclado retrátil medindo 0,60 x 0,40m e
suporte duplo para cpu e estabilizador cor marfim com acabamento preto.

PECA 22 Mobiliário ativo

022837002 Painel frontal (mesa de atendimento) com estrutura de ferro, tampo de vidro. PECA 22 Mobiliário ativo
022845001 Mesa de cabeceira de madeira, revestimento com fórmica, com 1 gaveta e porta, com rodízios PECA 22 Mobiliário ativo
022845002 Mesa de cabeceira de madeira,rev.em formica,c/rodizios PECA 22 Mobiliário ativo
022870004 MESA PARA ESCRITORIO TIPO ESCRIVANINHA DE MADEIRA COMP.MULTILAMINADA C/ 2

GAVETA, MED. 120X70X74 CM
PECA 22 Mobiliário ativo

022870005 Mesa para escritorio tipo escrivaninha de madeira,linha painel,c/ 3 gavetas,med.125x70x74 cm PECA 22 Mobiliário ativo

022870011 MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO ESCRIVANINHA DE MADEIRA, LINHA PAINEL, SEM GAVETAS PECA 22 Mobiliário ativo
022870013 Mesa para escritorio de madeira,s/gavetas,e formica,med.125x70x75 cm. PECA 22 Mobiliário ativo

022870016 MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO ESCRIVANINHA DE MADEIRA, ESTRUT. METÁLICA, C/2 GAVETAS,
MED.110 X 70 X 74CM

PECA 22 Mobiliário ativo

022870017 Mesa para escritorio tipo escrivaninha de madeira,estrutura metalica,com 3 gavetas PECA 22 Mobiliário ativo
022870027 MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO ESCRIVANINHA DE MADEIRA, MEDINDO APROX. 1,20 X 0,68 X

0,74m COM GAVETAS
PECA 22 Mobiliário ativo

022870029 Mesa tipo escrivaninha laminada ret. med.140x80x74cm PECA 22 Mobiliário ativo
022870030 Mesa para escritório tipo escrivaninha laminada Ret. Med. 100X52X68cm PECA 22 Mobiliário ativo
022870037 MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO ESCRIVANINHA REVESTIMENTO EM FÓRMICA, COM 03 GAVETAS

ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 110 X 70 X 74CM
PECA 22 Mobiliário ativo

022870039 Mesa tipo escrivaninha, sem gavetas PECA 22 Mobiliário ativo
022870044 MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO ESCRIVANINHA SEM GAVETA, MEDINDO 75 X 103 X 68, NA COR

MARFIM
PECA 22 Mobiliário ativo

022870051 Mesa para escritorio tipo escrivaninha com 03 gavetas. PECA 22 Mobiliário ativo
022870057 Mesa para escritório com gaveteiro com 03 gavetas. PECA 22 Mobiliário ativo
022870067 MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO ESCRIVANINHA MED. 1.50 M,C/01 GAVETEIRO 03 GAVETAS PECA 22 Mobiliário ativo
022870082 Mesa para escritório com 03 gavetas fixas, medindo aproximadamente 1,40 x 0,68 x 0,74m, tampo em

madeira termoestabiliza da em chapa única , laminada em fórmica e gavetas com corrediças com chaves
laminadas em fórmica. 

PECA 22 Mobiliário ativo

022870085 Mesa para escritório tipo escrivaninha medindo 1,20 x 0,67 x 0,75 c/ 03 gav. PECA 22 Mobiliário ativo
022870090 Mesa escrivaninha medindo (1,60x0,68x0,74m) com suporte para teclado retrátil com corrediça medindo

(0,70x0,40) com tampo na cor ovo acabamento ovo marca premier.
PECA 22 Mobiliário ativo

022870092 Mesa para escritório tipo escrivaninha com 4 gavetas. PECA 22 Mobiliário ativo
022870093 MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO ESCRIVANINHA PARA DIRETOR SEM GAVETAS

Generalidades: Mesa  Diretoria sem gavetas medindo 1.80 x 0.80 x 0.74 , com formato ergonômico com
frente abaloada sendo  a profundidade direita maior para encaixe de extensão tipo gota medindo 0.60 m
de diâmetro com pé  + Mesa apoio medindo 1.00 x 0.68 x 0.74 com frente abaloada  com profundidade
frontal maior sem gavetas . Padrão do conjunto : com tampo em madeira termoestabilizada em chapa
única com densidade entre 660 a 700kg/m3 com 25mm de espessura e revestido na face inferior e

PECA 22 Mobiliário ativo
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superior em laminado melamínico BP na cor wengue , acabamento Frost e bordas em ABS de 2 mm de
espessura na mesma cor , colado em máquinas especiais a 190º no sistema Hot Melt. Pés Hastes
produzidos em aço SAE 1010 a 1012 sem costura, fina frio, Ø 3" com passagem para fiação tendo sua
base inferior o sistema "n" , curvado a 180º,  em chapa de aço com espessura mínima de 2mm e
ponteiras tipo meia concha, estampadas em prensa excêntrica, produzida em aço c/ no mínimo 2mm de
espessura e niveladores de altura; Base superior no sistema de calha "?" com entrada de fiação, com
suas pontas chanfradas e sem rebarbas ou arestas com no mínimo de 2mm de espessura com
tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó na cor alumínio.

022870100 Mesa para escritório com suporte para teclado PECA 22 Mobiliário ativo
022870114 Mesa de escritorio em ''l'' com 6 (seis) gavetas e tampo em formica, com aproximadamente 2,00 metros x

1,90 metros.
PECA 22 Mobiliário ativo

022870117 Escrivaninha com 120cm de comprimento com 3 gavetas com fechadura e mesa para computador com
120cm de largura, com base para cpu.

PECA 22 Mobiliário ativo

022870118 Mesa escrivaninha 1300x600x760mm tampo e painel em mdf  argila 25mm e saia em  mdf  noce monza
com 4 gavetas e suporte para cpu móvel ( consultórios)

PECA 22 Mobiliário ativo

022870119 Mesa em mdf 18mm dupla face na cor branco com 100x50x90 cm. PECA 22 Mobiliário ativo
022870126 Escrivaninha com pés painel 25mm, medindo 1600mm de largura x 600mm de profundidade x 760mm de

altura, com 4 gavetas, com corrediças metálicas e puxadores metálicos, puxadores metálicos,  tampo em
mdf de 25mm revestidos em fórmica branca com pés em alumínio. Em mdf 25mm espessura, com
revestimento melamina de alta pressão em  (fórmica )branca, com acabamento fita de bordo 2mm abs.

PECA 22 Mobiliário ativo

022870133 Mesa para escritório com tampo confeccionado em mdf de 30 mm na cor branca.  a metragem do móvel,
design, material de construção e acessórios utilizados deverá atender o respectivo projeto e memorial
descritivo. Instalado no local conforme projeto.

PECA 22 Mobiliário ativo

022888001 Mesa para escritório tipo estação de trabalho formato em "L" PECA 22 Mobiliário ativo
022888007 Mesa para computador com base para cpu e teclado com 120x60x74cm PECA 22 Mobiliário ativo
022888025 Conjunto de mesa em L composto por 1 mesa c/ 03 gavetas,01 conexão de 90 graus e 01 mesa para

microcomputador com teclado e suporte para cpu.
PECA 22 Mobiliário ativo

022888031 Mesa para escritório tipo estação de trabalho conj em "L", mesa gerente / diretor / assessor / expediente /
gaveteiro.

PECA 22 Mobiliário ativo

022888035 Mesa em "L" medindo 1400 x 1400 x 600 x 735mm. PECA 22 Mobiliário ativo
022888036 Mesa para escritorio em formato "L", com pes metálicos, tampo em chapa única, suporte fixo para cpu,

suporte para teclado, gaveteiro movel com quatro gavetas com rodízios e chave. Cores do móvel em
wenge e maple marfin. Dimensões:1,20 metros x 1,60 metros de comprimento, 70 cm de largura e 74 cm
de altura. Móvel em mdf.

PECA 22 Mobiliário ativo

022888037 Mesa para escritório tipo estação de trabalho
Telemarketing - 2 lugares com tampo expediente medindo cada (92x110x130cm) total: 2 lugares
(184x110x130cm), tampo chapa de madeira aglomerada de 25mm de espessura produzida com
partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que
se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme texturizado, que por efeito de
prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela corpo único e
inseparável, com acabamento frontal e posterior em pvc tipo maciço na cor exata ao revestimento, com
resistencia a impactos e termicamente estável.
 Lateral no mesmo material do tampo com espessura de 15mm e acabamento em pvc tipo T maciço na
cor exata ao revestimento com resistencia a impactos e termicamente estável.

PECA 22 Mobiliário ativo
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Painel frontal no mesmo material do tampo com espessura tambem de 18mm de espessura.
Painel divisor no mesmo material do tampo com espessura tambem de 18mm de espessura e
acabamento superior em pvc tipo T maciço na cor exata ao revestimento, com resistencia a impactos e
termicamente estável.
Ferragens fixação das laterais, tampo e painel de montagem rápida m6x40mm e tampas plásticas.

022900003 Prateleira metalica em aco inox, medindo 1,40 x 0,50 metros PECA 22 Mobiliário ativo
022900004 PRATELEIRA METALICA EM ACO INOX, MEDINDO 2,40 X 0,50 METROS PECA 22 Mobiliário ativo
022900007 PRATELEIRA METÁLICA EM AÇO PARA ARQUIVO DESLIZANTE PECA 22 Mobiliário ativo
022900008 Prateleira metálica suspensa, medindo 134x40x3 PECA 22 Mobiliário ativo
022900009 Prateleira metálica suspensa, medindo 349x30x2 PECA 22 Mobiliário ativo
022900010 Prateleira metálica suspensa, medindo 254x20x3 PECA 22 Mobiliário ativo
022900011 Prateleira metálica medindo 237x30x2 PECA 22 Mobiliário ativo
022900012 Prateleira metálica medindo 150x20x3 PECA 22 Mobiliário ativo
022900013 Prateleira metálica suspensa, em aço inox, medindo 85x40x3 PECA 22 Mobiliário ativo
022900014 Prateleira metálica suspensa, em aço inox, medindo 136.5x20x3 PECA 22 Mobiliário ativo
022900015 Prateleira metálica em aço inox PECA 22 Mobiliário ativo
022900016 Prateleira metálica em aço inox, medindo 80x40x3 PECA 22 Mobiliário ativo
022900017 Prateleira metálica suspensa, em aço inox, medindo 90x30x3 PECA 22 Mobiliário ativo
022900018 Prateleira metálica suspensa, em aço inox, medindo 210x20x3 PECA 22 Mobiliário ativo
022900019 Prateleira metálica em aço inox, medindo 80x30x2 PECA 22 Mobiliário ativo
022900020 Prateleira metálica em aço inox, medindo 60x30x2 PECA 22 Mobiliário ativo
022918009 Prateleira de madeira para arquivo de dossie PECA 22 Mobiliário ativo
022918012 Prateleira em madeira medindo 0,80x0,70 PECA 22 Mobiliário ativo
022918015 Prateleira de madeira em mdf para arquivo morto.

 
PECA 22 Mobiliário ativo

022918022 Quatro prateleiras em mdf dupla face 18mm com 300cm de comprimento x 30cm de largura. a mão
francesa deve ser confeccionada no mesmo material.

PECA 22 Mobiliário ativo

022918023 Prateleira em mdf 18mm dupla face na cor branco com 165x60 cm sob guichê de entrega. PECA 22 Mobiliário ativo
022918024 Prateleira de madeira mdf 18mm dupla face na cor branco 180x60cm. PECA 22 Mobiliário ativo
022918025 Prateleira em mdf 18mm dupla face na cor branco com 284x60 cm. PECA 22 Mobiliário ativo
022918026 Prateleira em mdf 18mm dupla face na cor branco com 280 x 60 cm. PECA 22 Mobiliário ativo
022918027 Prateleira em mdf 18mm dupla face na cor branco. dimensões: 150x60 cm. PECA 22 Mobiliário ativo
022918028 02 prateleiras em mdf 18mm dupla face na cor branco. dimensões: 300x60 cm. PECA 22 Mobiliário ativo
022918029 Prateleira para área de armazenagem em mdf 18mm dupla face na cor branco. dimensões: 240x60 cm. PECA 22 Mobiliário ativo
022918033 Prateleira em MDF na cor branco tx medindo 200X40X1,8 com  4 suportes MF HNR PECA 22 Mobiliário ativo
022918034 Prateleira em l medindo 2630mm d comprimento de um lado , 3600 de outro , com 03 furos no outro lado

mais 0,60m de prateleira x 0,60m de altura. Em mdf revestido em fórmica branca. Em mdf revestido em
fórmica branca. Em mdf 25mm espessura, com  revestimento melamina de alta pressão em (fórmica
)branca

PECA 22 Mobiliário ativo

022918035 Prateleira dupla em canto 700mmx 700mm x 800mm de altura. Em mdf revestido em fórmica branca. Em
mdf 25mm espessura, com  revestimento melamina de alta pressão em (fórmica )branca, com fixação
através de mão francesa metálica com pintura eletrostática na cor branca.

PECA 22 Mobiliário ativo

022918036 Prateleira em l medindo 1600mm de um lado e 1300mm de outro com 350mm de profundidade. Em mdf
revestido em fórmica branca. Em mdf 25mm espessura, com  revestimento melamina de alta pressão em
(fórmica )branca, com fixação através de mão francesa metálica com pintura eletrostática na cor branca.

PECA 22 Mobiliário ativo
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022918037 Prateleira medindo 1300mm de comprimento x 300mm de profundidade x 800mm de altura. Em mdf

revestido em fórmica branca. Em mdf 25mm espessura, com  revestimento melamina de alta pressão em
(fórmica )branca, com fixação através de mão francesa metálica com pintura eletrostática na cor branca.

PECA 22 Mobiliário ativo

022918038 Prateleira em l medindo 3030mm de um lado e 2340mm de outro x 350mm de profundidade acoplado 1
gaveteiro, com corrediças metálicas e puxadores metálicos,  em mdf revestido em fórmica branca. Em
mdf 25mm espessura,com  revestimento melamina de alta pressão em (fórmica )branca, com fixação
através de mão francesa metálica com pintura eletrostática na cor branca.

PECA 22 Mobiliário ativo

022918039 Prateleira medindo 1,200mm de comprimento x 600mm de largura. Em mdf revestido em fórmica branca.
Em mdf 25mm espessura, com  revestimento melamina de alta pressão em (fórmica )branca, com fixação
através de mão francesa metálica com pintura eletrostática na cor branca.

PECA 22 Mobiliário ativo

022918040 Prateleira medindo 450mm de comprimento x 240mm de profundidade com ressalto de 3 cm em mdf
revestido com fórmica branca. Em mdf 25mm expessura, com  revestimento melamina de alta pressão
em (fórmica) branca, com fixação através de mão francesa metálica com pintura eletrostática na cor
branca. Prateleira medindo 440mm de comprimento x 520mm de profundidade com ressalto de 3 cm em
mdf revestido com fórmica branca. Em mdf 25mm espessura, com  revestimento melamina de alta
pressão em (fórmica )branca, com fixação através de mão francesa metálica com pintura eletrostática na
cor branca.

PECA 22 Mobiliário ativo

022918041 Prateleira medindo 440mm de comprimento x 520mm de profundidade com ressalto de 3 cm em mdf
revestido com fórmica branca. Em mdf 25mm espessura, com  revestimento melamina de alta pressão
em (fórmica) branca, com fixação através de mão francesa metálica com pintura eletrostática na cor
branca.

PECA 22 Mobiliário ativo

022918042 Prateleiras medindo 300mm de profundidade 400mm de comprimento confeccionado em mdf 25mm
espessura, com  revestimento melamina de alta pressão em (fórmica ) branca, com fixação através de
mão francesa metálica com pintura eletrostática na cor branca.

PECA 22 Mobiliário ativo

022918044 Prateleiras medindo 340mm de profundidade por 430mm de largura, em mdf revestido em fórmica
branca. Com saliência de 4 cm. Em mdf 25mm espessura, com  revestimento melamina de alta pressão
em (fórmica )branca, com fixação através de mão francesa metálica c/ pintura eletrostática na cor branca.

PECA 22 Mobiliário ativo

022918045 Prateleira em l medindo 1980mm de um lado, e 1780mm de outro x 500mm de profundidade. Em mdf
revestido em fórmica branca. Em mdf 25mm espessura, com  revestimento melamina de alta pressão em
(fórmica )branca, com fixação através de mão francesa metálica c/ pintura eletrostática na cor branca

PECA 22 Mobiliário ativo

022918046 Prateleira medindo 430mm de comprimento por 230mm de profundidade, com saliência de 4 cm em mdf
revestido com fórmica branca. Em mdf 25mm espessura, com  revestimento melamina de alta pressão
em (fórmica )branca, com fixação através de mão francesa metálica c/ pintura eletrostática na cor branca.

PECA 22 Mobiliário ativo

022918048 Prateleira de madeira medindo 110.5x35x3 PECA 22 Mobiliário ativo
022918049 Prateleira de madeira com prateleiras, medindo 65x30x2 PECA 22 Mobiliário ativo
022918050 Prateleira de madeira medindo 100x25x2 PECA 22 Mobiliário ativo
022918051 Prateleira de madeira medindo 80x30x2 PECA 22 Mobiliário ativo
022934003 Poltrona fixa, espaldar alto, reclinável, suporte para pés, estofamento em courvin, deve possuir haste e

braçadeira em metal cromado, fixo a poltrona, para a administração de medicamentos e injeções.
PECA 22 Mobiliário ativo

022934005 POLTRONA FIXA TIPO MODULAR, ESTOFADA/ COURVIN MED. 55 X 75 X 35 CM PECA 22 Mobiliário ativo
022934009 Poltrona fixa de luxo,c/braços estofada/tecido. PECA 22 Mobiliário ativo
022934010 Poltrona fixa PECA 22 Mobiliário ativo
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022934012 POLTRONA FIXA, ESPALDAR MÉDIO, C/BRAÇOS, ESTOFADA/COURO PECA 22 Mobiliário ativo
022934015 Poltrona fixa tipo articulada, 3 posições,c/suporte p/ pés, estofada/ courvin PECA 22 Mobiliário ativo
022934026 Cadeira tipo executiva giratória sem braço. Assento e encosto confeccionados em espuma injetada de

poliuretano, isento de cfc de no mínimo 50mm, com densidade média controlada de 55kg/m3,
revestimento em couro orgânico, na cor, r com resistência a abrasão, com costura gomada com recuo na
espuma, confeccionados em compensado de 12mm anatomicamente moldada a quente, contra encosto
forrado com espuma de 0,5cm e revestimento em vinil, formato anatômico dentro das normas nr17,
impresso os dados e logotipo do proponente para identificação para efeito de garantia, perfil pvc semi
rígido nas bordas estilo macho e fêmea. Dimensões aproximadas do assento 480x430mm e encosto:
360x420mm. Base giratória confeccionada em chapa de aço sae 1006/1008 de 3mm de espessura - em -
fqdo, fosfalizado e pintado com tinta pó epóxi. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco.
Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento
estético. Sistema de regulagem de altura com pistão pneumático (gás) com 100mm de curso de
regulagem para altura em conformidade com a norma din 4550, nível máximo de exigência da norma. O
movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esperas tratadas termicamente garantindo alta
resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. A bucha guia para o pistão é
injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente
em dois passes com precisão de 0,03mm. Com comprimento de 95mm proporciona a guia adequada
para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Seu sistema
preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para
montagem e casos eventuais de manutenção. nível 5 da norma bifma: nível máximo de resistência
estabelecido pela norma americana ansi/bifma. Suporte do encosto confeccionado em tubo de aço
perfilado oval 18x43x1, 50mm sae 1010/1020, fosfatizado e pintado com tinta epóxi pó. Suporte de
articulação por meio de pino travado no topo do tubo. Permite regulagem vertical do encosto de 63mm em
relação ao assento, sem manípulo para travamento, com top de fim de curso, além da articulação do
encosto por meio de mola de plástico. as peças plásticas são confeccionadas em plástico moldado com
polipropileno copolímero com 25% de talco e a mola em plástico moldado em poliactal natural. Base
confeccionada em chapa de aço sae 1006/1008 de 3mm de espessura em - fqdo, fosfalizado e pintado
com tinta pó epóxi. Dotado de contato permanente permite regulagem de angulação somente do encosto,
fixação de braços na própria placa do mecanismo, furações para fixação de assento nas seguintes
medidas: 125mmx125mm, 160mmx200mm, 153mmx200mm e o assento tem ângulo fixo de +3º. A
angulação do encosto mínima é de -5º e máxima de 20º em relação à posição vertical do encosto.
Permite regulagem automática milimétrica do encosto com passo de 6 em 6 milímetros com curso total de
76mm, através de sistema de bucha de nylon 6.6, dispensa travamento por manípulo. A regulagem de
angulação do encosto é comandada por uma única alavanca, localizada na parte traseira direita do
assento.

PECA 22 Mobiliário ativo

022934029 Poltrona descanso reclinável e apoio para pés, confeccionada a estrutura em tubos de aço redondo,
acabamento em pintura eletrostática a pó reclinavel através de amortecedor a gás acionado por comando
lateral movimentos sumultaneos do encosto e do descansa-pés, estofamento revestido, com braços
estofados pés niveladores emborrachados.

PECA 22 Mobiliário ativo

022934032 Poltrona fixa tipo diretor interlocutor, espaldar médio, reunião, couro preto. PECA 22 Mobiliário ativo
022934034 Poltrona fixa com braço. PECA 22 Mobiliário ativo
022950003 Poltrona giratoria com espaldar alto,com bracos tipo presidente,estofada. PECA 22 Mobiliário ativo
022950004 Poltrona com concha de madeira laminada tratada, estofada com esponja de alta qualidade e conforto,

base giratória com sistema a gás, com regulagem de altura. braços com cinco níveis cromados e preto
com rodizios duplos com capa de proteção. Aranha em aço cromado. Poltrona revestida em material

PECA 22 Mobiliário ativo
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sintetico de alta qualidade.

022950005 Poltrona giratoria com espaldar baixo,com braco reclinavel,estofada courvin PECA 22 Mobiliário ativo
022950007 POLTRONA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR SEM BRAÇO REVESTIDO EM TECIDO NA COR PRETA PECA 22 Mobiliário ativo
022950010 POLTRONA GIRATÓRIA - TIPO DIRETOR COM BRAÇO PECA 22 Mobiliário ativo
022950014 POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO EM TECIDO NA COR AZUL, ESPALDAR MÉDIO. PECA 22 Mobiliário ativo
022950026 Poltrona giratória tipo diretor,c/regulagem de altura do assento c/sist.a gás. PECA 22 Mobiliário ativo
022950028 Poltrona giratória com braço. PECA 22 Mobiliário ativo
022969002 Suporte para arquivamento tipo pasta suspensa, regulável com rodízios PECA 22 Mobiliário ativo
022985003 Aparador de parede confeccionado em mdf de 25mm com revestimento em melamina a definir a cor,

fixada na parede com mão francesa embutida na altura de 120mm do chão medidas 300x1670mm.
PECA 22 Mobiliário ativo

022993010 Balcão para cozinha PECA 22 Mobiliário ativo
023000001 Armario tipo americano (suspenso) revestido em formica,com 04 portas PECA 22 Mobiliário ativo
023000002 Armário tipo americano (suspenso) revestido em fórmica, com 03 portas. PECA 22 Mobiliário ativo
023000003 Armário tipo americano (suspenso) embutido para cozinha, em fórmica, medindo medindo 2,60 X 1,10 X

0,35  
PECA 22 Mobiliário ativo

023000005 Armário americano em mdf dupla face branco 18mm, com 3 portas acompanhando divisões internas com
fechaduras. Dimensões 150x60x40 cm. o mesmo deve possuir prateleria interna em mdf dupla face
15mm.

PECA 22 Mobiliário ativo

023000006 Armário americano em mdf branco dupla face 18mm medindo 295x60x35 cm. são seis portas e prateleira
interna.

PECA 22 Mobiliário ativo

023000007 Armário americano em mdf 18mm dupla face na cor branco, dimensões: 200x60x40 cm. o mesmo deve
possuir 4 portas com fechadura e prateleiras internas em mdf dupla face 15mm.

PECA 22 Mobiliário ativo

023000008 Armário americano para guarda de material de limpeza em mdf 18mm dupla face na cor branco.
dimensões: 80x60x40 cm. O mesmo deve possuir duas divisões com portas com fechaduras e prateleira
interna em mdf 15mm dupla face branco.

PECA 22 Mobiliário ativo

023019001 Balcão para cozinha em mad. rev. form. de marmore, cuba em inox PECA 22 Mobiliário ativo
023019019 Balcão para recepção em MDF PECA 22 Mobiliário ativo
023019021 Balcão de pia para cozinha PECA 22 Mobiliário ativo
023019034 Balcao em mdf 18mm, dupla face, na cor ovo, com as seguintes  dimensoes: 230cm x 90cm x 55cm,

possuir um gaveteiro, três  portas com chaves, uma prateleira interna em todo o vao e requadro para
colocacao de frigobar.

PECA 22 Mobiliário ativo

023019037 Balcão  móvel com 2 portas, e rodízios, confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila, e frentes das
portas  em mdf de 18mm na cor noce monza, portas  embutidas , negativos e puxadores, conforme
detalhes do projeto e dois puxadores  grande tipo alça.

PECA 22 Mobiliário ativo

023019038 Balcão com tampo de inox, 02 prateleiras e 08 gavetas, em mdf. PECA 22 Mobiliário ativo

023019039 Balcão de atendimento meia lua  para recepção confeccionado em mdf de 18mm na cor argila  com
detalhes em mdf de 18mm noce monza  puxadores e negativos  conforme detalhes d projeto com tampo
em granito.

PECA 22 Mobiliário ativo

023019040 Balcão  fixo com 3 portas, 4 gavetas, confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila, e frentes das portas
e gavetas  em mdf de 18mm na cor noce monza, portas e gavetas embutidas , negativos e puxadores,
conforme detalhes do projeto.  Medidas 1900x550x 900mm, com 6  pés em aço inox com alt de 140mm

PECA 22 Mobiliário ativo
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tampo em granito e cubra inox   ( copa funcionário )

023019041 Balcão  fixo com 2 portas, 4 gavetas, confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila, e frentes das portas
e gavetas  em mdf de 18mm na cor noce monza, portas e gavetas embutidas , negativos e puxadores,
conforme detalhes do projeto e dois.  Medidas 1350x550x 900mm, com 6  pés em aço inox com alt de
140mm tampo em granito e cubra inox    (serviço social )

PECA 22 Mobiliário ativo

023019042 Balcão  fixo com 2 portas,  confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila, e frentes das portas e   em mdf
de 18mm na cor noce monza, portas e gavetas embutidas , negativos e puxadores, conforme detalhes do
projeto e dois.  Medidas900x400 900mm, com 4  pés em aço inox com alt de 140mm tampo em inox (
lavação de materiais)

PECA 22 Mobiliário ativo

023019043 Balcão para pia em mdf branco dupla face 18mm, o mesmo deve ter 300x90x55 cm, seis portas e
prateleira interna.

PECA 22 Mobiliário ativo

023019045 Balcão para autoclave com duas portas (zeladoria) nas dimensões 1.00m de largura, 0,60m de
profundidade e 0,80 m de altura, com revestimento laminado melamínico texturizado fosco de baixa
pressão na cor cinza a definir com acabamento na cor cinza a definir. tampo superior confeccionado em
granito em tom cinza claro. laterais direita e esquerda, tampos, fundo traseiro, duas (2) prateleiras
reguláveis e rodapé frontal, confeccionados em aglomerado de no mínimo 15 mm de espessura, com
revestimento laminado melamínico fosco de baixa pressão, na mesma cor em ambas as faces, e bordas
restantes revestidas em pvc de 1mm de espessura cinza a definir com acabamento cinza, duas (2) portas
de correr com puxadores de pvc resistentes tipo alça na cor cinza a definir; fixação do rodapé, frontal,
fundo traseiro e fundo inferior às laterais, são através de parafuso minifix de aço, bucha, tambor e tampa
e suportes tipo u com sapatas reguladoras de ¼ para nivelamento com piso.

PECA 22 Mobiliário ativo

023019046 Balcão para pia com duas portas (copa) nas dimensões 2.20 m de largura, 0,55 m deprofundidade e 0,94
m de altura. Laterais direita e esquerda, tampos, fundo traseiro, duas(2) prateleiras reguláveis e rodapé
frontal, confeccionados em aglomerado de no mínimo 15 mm de espessura, com revestimento laminado
melamínico fosco de baixa pressão, na mesma cor em ambas as faces, e bordas restantes revestidas em
pvc de 1mm de espessura na cor cinza adefinir com acabamentocinza a definir; duas (2) portas de correr
puxadores de pvc resistentes tipo alça na cor cinza a definir; espaço de 0,60 m para frigobar e gaveteiro
possuindo quatro gavetas com puxadores de pvc resistentes tipo alça na cor cinza a definir; fixação do
rodapé,frontal, fundo traseiro e fundo inferior às laterais, são através de parafuso minifix de aço, bucha,
tambor e tampa e suportes tipo u com sapatas reguladoras de ¼ para nivelamento com piso.

PECA 22 Mobiliário ativo

023019050 Balcão para pia, sem tampo PECA 22 Mobiliário ativo
023019052 Balcão para pia, 2 portas e 4 gavetas PECA 22 Mobiliário ativo
023027001 Cadeira para refeitório em marfinite, com suporte em metal empilhável PECA 22 Mobiliário ativo
023027002 Cadeira para refeitorio em plastico resistente,anatomica. PECA 22 Mobiliário ativo
023043001 Mesa para Refeição

1. Generalidades
Mesa para refeição com rodízios.
2. Características Técnicas Mínimas
2.1 Rodízios giratórios de no mínimo 50mm de diâmetro;
2.2 Estrutura em material metálico pintado com tratamento anti-ferrugem;
2.3 Mesa com altura regulável;
2.4 Faixa mínima da altura regulável: 0,90 a 1,10m;
2.5 Dimensões da mesa refeição: 70 cm de comprimento por 40 cm de largura;
2.6 Dimensões mínimas do tampo: 60cm de comprimento por 40cm de largura;

PECA 22 Mobiliário ativo

023043002 Mesa p/refeição no leito simples, tampo em madeira, revest fórmica, c/rodízios PECA 22 Mobiliário ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 625 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
023043003 1. GENERALIDAES:

     MESA PARA REFEIÇÃO COM RODÍZIOS.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
2.1 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE NO MÍNIMO 50MM DE DIÂMETRO;
2.2 ESTRUTURA EM MATERIAL METÁLICO PINTADO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM;
2.3 MESA COM ALTURA REGULÁVEL;
2.4 FAIXA MÍNIMA DA ALTURA REGULÁVEL: 0,90 A 1,10M;
2.5. DIMENSÕES DA MESA REFEIÇÃO; 70 CM DE COMPRIMENTO POR 40 CM DE LARGURA;
2.6. DIMENSÕES MÍNIMAS DO TEMPO: 60 CM DE COMPRIMENTO POR 40 CM DE LARGURA.

PECA 22 Mobiliário ativo

023051008 MESA PARA REFEITORIO ESTRUTURA METALICA CAP.04 LUGARES PECA 22 Mobiliário ativo
023051022 MESA PARA REFEITÓRIO COM 4 LUGARES, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR, TAMPO EM

MADEIRA REVESTIDO EM FÓRMICA BRANCA, MEDINDO 1,20x0,70x0,74CM
PECA 22 Mobiliário ativo

023051023 Mesa para refeitório em fórmica para 06 lugares medindo 2,00 x 0,80m PECA 22 Mobiliário ativo
023051051 Mesa para refeitório branca com  2 m de comprimento. peca 22 Mobiliário ativo
023078006 Armario para vestiario em aco com 16 portas PECA 22 Mobiliário ativo
023078008 Armário de aço com quatro portas-altura 1,97m, largura 0,70cm. Portas do armário-altura 0,88cm, largura

0,29cm.
PECA 22 Mobiliário ativo

023078011 Armário para vestiário com 6 portas PECA 22 Mobiliário ativo
023078012 Armário para vestiário com 14 portas PECA 22 Mobiliário ativo
023078013 Armário p/vestiário de aço, c/fechadura, c/6 portas sobrepostas PECA 22 Mobiliário ativo
023078015 Armário para vestiário em metal, 3x4 (base x altura), com fechadura e chave para cada armário.

Dimensões aproximadas: 0,40x1,72x1,68 (profundidade x altura x largura) metros. (+/- 10cm). Cor:base
do armário em bege, portas em azul.

PECA 22 Mobiliário ativo

023078016 Armário para vestiário em mdf branco dupla face 18mm, na cor branca, com 140x100x40 cm. são
necessárias 03 portas com fechaduras e prateleiras internas.

PECA 22 Mobiliário ativo

023078020  Armário metálico para vestiário 9 portas PECA 22 Mobiliário ativo
023094001 Armário para guarda de medicamentos com porta e 3 prateleiras em vidro - fundo e teto em chapa de aço

- fechadura tipo yale - pés protegidas por ponteiras plásticas acabamento com pintura eletrostática a pó –
dimensões mínimas 1,50m altura x 0,50m largura x 0,40m profundidade.

PECA 22 Mobiliário ativo

023094004 Armario tipo vitrine estrutura de ferro,c/ 2 portas/ 4 prateleiras, med.65x40x120 PECA 22 Mobiliário ativo
023205001 Biombo metálico duplo,armação tubular com plástico PECA 22 Mobiliário ativo
023205002 Biombo metálico triplo, armação tubular esmaltada, com plástico e rodízios

Divisórias sanfonadas móvel em PVC;
1 características técnicas mínimas:
1.1. suporte em aço inox para fixação flutuante
1.2. abertura de ate 3 metros
1.3. altura de 1,85mt
1.4. hastes com rodízios.

PECA 22 Mobiliário ativo

023205003 Biombo triplo, com armação tubular de aço inoxidável
1. Características técnicas mínimas:
1.1 Armação em tubos de aço inoxidável com 3/4 (três quartos) polegada de diâmetro;
1.2 pés providos de 6 (seis) rodas giratórias de 1 1/2 (uma e meia) polegadas, com acabamento em
polietileno;
1.3 Biombo composto por 3 (três) bandeiras laterais com movimentos de 360 graus, por meio de anéis
giratórios de aço inoxidável;

PECA 22 Mobiliário ativo
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1.4 Cortinado em brim branco de primeira qualidade, facilmente removível para lavagem;
1.5 dimensões:
1.5.1 altura: 180 centímetros;
1.5.2 largura de cada bandeira: 65 centímetros.

023205005 Biombo
1. Generalidades:
Biombo para troca de roupa, usado em consultórios.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 Biombo tipo duplo;
2.2 Estrutura em tubos de aço;
2.3 Fixo com pés em borracha ou móvel com rodízio giratórios
2.4 Revestimento plástico
2.5 Altura mínima de 1,70m.

PECA 22 Mobiliário ativo

023213001 BIOMBO COM 30 CM DE ALTURA PECA 22 Mobiliário ativo
023213010 Biombo dobrável c/12 lâminas confeccionado em PVC 100%, Alt. 1,85 X Larg. 2,83 m, peso 19 Kg, na cor

branca
PECA 22 Mobiliário ativo

023345005 Divã em madeira, padrão marfim, leito estofado em espuma revestida de courvin, com uma gaveta e
prateleiras, medindo 190 x 65 x 75 cm. Com registro no ministério da saúde.

PECA 22 Mobiliário ativo

023345006 DIVÃ C/ ORIFÍCIO P/O ROSTO, EM MADEIRA, PADRÃO MARFIM, 190X65X75CM PECA 22 Mobiliário ativo
023345007 Divã estofado de ferro com cabeceira regulável, medindo 1,90x0,65x0,75 PECA 22 Mobiliário ativo
023353002 Estrado de madeira em Angelin med. 100X100X30 c/selador e régua 2,2x9 com espaço de 04cm PECA 22 Mobiliário ativo
023353003 Estrado em madeira Angelin Med. 50X100X30 c/selador PECA 22 Mobiliário ativo
023361005 Paineis: 02 paineis no formato 0,60x1,10m em metalon e chapa galvanizada com pintura epoxi, aplicação

de vinil adesivo com impressão digital.
PECA 22 Mobiliário ativo

023400014 Mesa para laboratório tampo de aço inox med. 190 x 80 x 80 cm PECA 22 Mobiliário ativo
023400016 Mesa antivibratória para balança, para trabalhar sentado, composta por dois blocos verticais que formarão

os pés de apoio e um bloco horizontal que formará o tampo, construído em concreto de grande inércia.
Entre o tampo e os pés de apoio devem ser instalados coxins de Neoprene que terão a finalidade de
absorver vibrações. Com 01 núcleo de apoio fabricado em granito natural polido de aproximadamente
35cm X 45cm, suportado sobre calços antivibratórios para apoio de 01 balança. Cobertura envolvente
isolada da estrutura de concreto, construída em madeira compensada tipo naval ou em MDF com
revestimento externo em laminado melamínico texturizado. Com dimensões aproximadas de: 100 cm de
comprimento x 70 cm de largura x 90cm de altura.
A mesa deverá ser entregue, e montada no local de destino.

PECA 22 Mobiliário ativo

023400019 Mesa para laboratório, de parede (retrátil). PECA 22 Mobiliário ativo
023442002 Comoda, 6 gavetas em MDF PECA 22 Mobiliário ativo
023507005 Mesa infantil redonda em madeira PECA 22 Mobiliário ativo
023574001 Púlpito(parlatorio) de madeira PECA 22 Mobiliário ativo
023582002 Rack para aparelho elétrico eletrônico para tv e vídeo, com rodízios, estrutura metálica tubular, com

prateleiras
PECA 22 Mobiliário ativo

023582004 Rack PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

023604002 Tampo para mesa/balcao em pedra de granito PECA 22 Mobiliário ativo
023604005 TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA MELAMÍNICA PECA 22 Mobiliário ativo
023604008 Tampo de guiche em mdf 18mm PECA 22 Mobiliário ativo
023604009 Tampo de granito, arabesco, medindo 290cm de comprimento,55 cm de com acabamento duplo e PECA 22 Mobiliário ativo
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rebaixo, com rodapé na parede de 8cm;

023604010 Tampo em fórmica - TF (página 01, 03, 06, 07, 15, 23, 26)
Tampos em mdf espessura 25mm revestidos na face superior em fórmica padrão rose linheiro e na face
inferior em fórmica na cor branca. Tamanho conforme projeto.

PECA 22 Mobiliário ativo

023655001 QUADRO MAGNÉTICO COR BRANCA, REQUADRO METÁLICO PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

023655002 Quadro magnético (imantado) moldura aluminio, med. 0,90x1,20,chapa importada. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

023663002 Quadro branco, não magnético com moldura metálica, med. 100 x 150cm PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

023663004 QUADRO BRANCO, NAO MAGNETICO COM MOLDURA DE ALUMINIO MED.80X120CM PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

023663005 QUADRO BRANCO, NÃO MAGNÉTICO COM MOLDURA DE ALUMINIO, MED. 50 X 70CM
                        

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

023663006 Quadro branco, não magnético com moldura de alumínio, med. 100 x 80 cm               PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

023663007 Quadro branco, não magnético com moldura de alumínio, med. 90 x 1,20 cm PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

023663015 QUADRO BRANCO, NÃO MAGNÉTICO MEDINDO 0,60x0,90 cm. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

023663018 Quadro branco, nao magnetico medindo 2,00 x 1,20 metros PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

023663027 Quadro branco medindo 1,20 x 1,50m confeccionado em chapa de  fibra branca resinada moldura em
alumínio anodizado fosco com suporte para apagador arredondado removível e deslizante com 40 cm
sistema de fixação invisível podendo ser instalado  na vertical ou horizontal medida: 1,20 x 1.50m       

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

023671002 Quadro para avisos e divulgações em cortiça, acabamento em mogno,moldura metal, med. 80x120cm PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

023671003 QUADRO PARA AVISOS E DIVULGAÇÕES, EM MADEIRA, REVESTIDO EM FELTRO, MEDINDO 90 X
120M

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

023671004 Quadro para avisos e divulgações imantado, medindo aproximadamente 1 metro de altura x 1,5 metro de
comprimento

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

023671006 Quadro para avisos e divulgações de metal, med aprox 60x93 cm PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

023698019 Livro científico universitário PECA 20 Documentos e Publicações ativo
023728001 CARRO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS EM ACO INOX, COM 4 PRATELEIRAS, COM GRADE,

MEDINDO 60 X 100 X 120CM
PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo (bloqueado)

023728003 Carrinho p/transportar alimento, estrutura em aluminio c/acrilico branco nas laterais e 4 rodizios,
c/capacidade  para 40 bandejas.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

023736003 Carro fechado em aço inox 4 portas em aço inox AIS estrutura reforçada, montada sobre 04 rodízios,
sendo 2
fixos e 2 giratórios, podendo ser pneumáticos ou maciço, mostrador de temperatura fria / ambiente,
mostrador de temperatura quente, fabricado no sentido horizontal, possuir 28 pares de cantoneiras
internas para bandejas, puxador em tubo de aço inox.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

023736004 Carro para transporte de bandejas estrutura tubular cromada, com 3 prat. em inox, med. 70 x 100 x 120 PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
023736006 Carro para transporte de bandejas estrutura em inox,c/ 4 prateleiras.

Estrutura em tubos redondos de aço inoxidável, base em chapa de aço reforçado pintado, quatro
PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 628 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
prateleiras em chapa de aço inoxidável, pés com rodízios, grade em aço inoxidável.

023736011 Carro para transporte de bandejas em estrutura tubolar de aço inoxidável 304 liga 18.8, rodízios com
proteção de liga de plástico duro de 6 polegadas, sendo duas rodas fixas e duas giratórias com freios, 3
tampos de aço inoxidável, com as seguintes dimensões aproximadas 1,00m de comprimento x 0,60m de
largura e 0,90m de altura.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

023779004 Mesa de cabeceira com mesa de refeição acoplada com articulação lateral e regulagem de altura, fixado
com manipolo de 3" possibilitando ajuste do tampo com a cama, com uma gaveta e uma porta,
confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila, e frentes de gavetas e porta em mdf de 18mm na cor
noce monza, gavetas e portas embutidas , negativos  e puxadores, conforme detalhes do projeto e um
puxador grande tipo alça.  Medidas 500x450x900, com rodízios de silicone com 7cm de alt, com travas,
sobre tampo 570x450mm ( diversos).

PECA 22 Mobiliário ativo

023787001 Carro para transporte de torpedo de oxigênio estrutura metálica PECA 98 Movimentação de cargas ativo
023809001 ARMARIO PARA BANHEIRO COM ESPELHO,REQUADRO DE ALUMINIO PECA 47 Equipamentos e aparelhos

hidráulico-Sanitários (46)
ativo

023825003 Carro para limpeza confeccionado em fiberglass de alta resistencia, com lugares especificos para guarda
e transporte de utensilios utilizados para limpeza. modelo compacto com as dimensoes 430 x 650 x
850mm com um balde e um saco, na cor gelo.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

023825005 Carrinho de limpeza com dois baldes de 25 litros, espremedor vertical,  um fixador de cabo (aparelho
espremedor de vassoura de algodão rm plástico)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

023876004 Espelho sem moldura medindo 60x45 PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
023876012 Espelho sem moldura tamanhos diversos PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
023876013 Espelho sem moldura 6 mm, com as bordas lapidadas. METRO 2 46 Materiais para Construção Civil ativo
023884001 ESPELHO TIPO ARMÁRIO EM MADEIRA PARA BANHEIRO PECA 22 Mobiliário ativo
023922001 Carro para transporte de roupa hospitalar tipo caçamba em fibra de vidro lisos, interno e externamente,

com cantos arredondados, drenos e com tamp - cap. 340 à 450 litros.
PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

023922002 Construído em fiberglass;
Com Tampa;
Rodízios infláveis de no mínimo 8” sendo 02 fixos e 02 giratórios;
Dreno para escoamento de líquidos;
Puxador em fiberglass incorporado à caçamba;
Liso interno e externamente para facilitar a limpeza;

Medidas da caçamba:
Comprimento: 900 +/- 100mm;
Largura: 600 +/- 50mm;
Altura: 610 +/- 50mm.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

023922004 CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA, TIPO CAÇAMBA, EM FIBRA DE VIDRO,
CAPACIDADE 330 L, MEDINDO 107 X 65 X 85 CM

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

023922007 Carro para transporte de roupa molhada,em aco inox,c/ dreno,prot.lateral,med.100x60x81 cm
estrutura em fibra de vidro, puxador em metal cromado, tampa em fibra de vidro, pés co rodízios e dreno
para escoamento de líquidos

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

023922011 Carro para transporte de roupa limpa com 2(duas) prateleiras estrutura em inox dimensões com
comprimento 115 + ou - 10mm, largura 660 + ou - 10mm, altura 1180 até 1200 + ou - 10mm rodízios de
borracha (giratórias).

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

023922012 CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA COM TAMPA MEDINDO 75 X 65 X 55, TIPO PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
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CAÇAMBA, ESTRUTURA EM FIBRA DE VIDRO, COM 4 RODÍZIOS

023922013 Carro para transporte de roupa limpa, cor branca, de  fácil higienização, totalmente liso internamente e
externamente, com uma única tampa acionada ao corpo do equipamento, dotado de pegador ergonômico,
suporte de tampa e dobradiças de aço inoxidável com 4 rodas com rodízios, e sistema de dreno para
rliminação de líquidos, med. aproximadamente 110x70x71 cm.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

023922014 Carro para transporte, roupa suja, com simbologia de infectante, em fibra resistente cor branca, de fácil
higienização totalmente liso internamente e externamente, com uma única tampa acionada ao corpo do
equipamento, dotado de pegador ergonômico, suporte de tampa e dobradiças de aço inoxidável com 4
rodas com rodizios, e sistema de dreno para eliminação de líquidos, medindo aproximadamentee 145 x 75
x 90 cm.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

023922015 Carro para transporte de roupa com  tampa aprox. 400 litros PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
023930001 SUPORTE PARA MESA MAYO AÇO INOX PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso

Médico
ativo

023949001 Regua antropometrica de mesa med. 1,50m de comprimento. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

023949002 Régua antropométrica de metal 2m (vertical) PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

023957001 HAMPER PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA ESTRUTURA METÁLICA CROMADA, COM
RODÍZIOS

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

023957002 Hamper para transporte de roupas sujas.
1. características técnicas mínimas:
1.1 estrutura tubular em metal cromado de 1 (uma) polegada de diâmetro;
1.2 3 (três) rodízios com proteção de liga de plástico duro de 1 1/2 (uma e meia) polegada de diâmetro;
1.3 dimensões da estrutura tubular:
1.3.1 altura: 85 centímetros;
1.3.2 diâmetro: 54 centímetros;
1.4 saco do hamper de tecido brim, na cor caqui;
1.5 dimensões do saco do hamper:
1.5.1 altura: 72 centímetros;
1.5.2 diâmetro: 54 centímetros.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

023965001 Suporte de Hamper
1. Generalidades:
Duporte de Hamper para centro cirúrgico.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. tipo fixo;
2.2. material: aço inox;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

023973001 Suporte para saco hamper estrutura cromada, com rodízios de borracha, medindo 60cm de diâmetro. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024031001 Carro auxiliar para curativo em aço inox, com 4 prateleiras e rodízios
                                        

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024031002 Carro auxiliar para curativo com tampo e prateleira em inox, med. 45x75x80cm, com rodízios em silicone. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024031004 Carro para curativo com armação tubular.
1. Características técnicas mínimas:
1.1 tampo e prateleira com chapa de aço inoxidável, com as extremidades sem aresta;
1.2 grade de aço cromado em toda volta;

PECA 22 Mobiliário ativo
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1.3 armação tubular em aço cromado de 1 (uma) polegada de diâmetro;
1.4 fixação do tampo e da prateleira a armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão;
1.5 suporte para 1 (um) balde e 1 (uma) bacia;
1.6 4 (quatro) rodízios medindo 3 polegadas de diâmetro;
1.7 dimensões:
1.7.1 largura: 45 centímetros;
1.7.2 altura: 85 centímetros;
1.7.3 comprimento: 75 centímetros.
2. Acessórios:
2.1 1 (uma) bacia em aço inoxidável medindo 30 centímetros de diâmetro x 6 centímetros de
profundidade;
2.2 1 (um) balde em aço inoxidável medindo 21 centímetros de diâmetro x 20 centímetros de
profundidade.

024031007 Carro para transporte de eletrocardiógrafo
1.Generalidades:
Carro para transporte de aparelhos de ECG
2. Características técnicas mínimas:
2.1 deve ser construído em metal com pintura eletrostática;
2.2 bandeja para acomodação de aparelho de ECG;
2.3 suporte para cabos e demais acessórios do aparelho;
2.4 deve possuir quatro (04) rodízios com trava em no mínimo dois (02) rodízios;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários,sem ônus para a administração.          

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024040002 Carro para transporte de materiais, fácil manobra, prateleiras e varandas em toda a volta em aço inox
com acabamento polido, capacidade para 200kg, com 02 prateleiras medindo 0,80 x 0,43m. Pés com
rodízios de borracha com pelo menos 80mm e trava em duas rodas. Com puxador em tubo de aço
inoxidável de 1 polegada. Com certificado de garantia de um ano contra defeitos de fabricação.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

024058001 Carro auxiliar para anestesia estrutura em aço inox,com bandeja inox remov. com 2 gavetas PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024066001 Carro de emergência com monitor cardíaco,desfibrilador(cardioversor),c/gavetas
1. generalidades
Carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência com cardioversor monofásico ou
bifásico.
2. características técnicas mínimas do carro:
2.1 móvel, com rodízios no mínimo 4";
2.2 deve possuir no mínimo 1 gaveta para medicamentos, e três (03) gavetas para instrumentos;
2.3 deve possuir tomadas elétricas para o fornecimento de energia aos  equipamentos;
2.4 deve possuir sistema de freio;
2.5 deve dispor de tabua para massagem cardíaca suporte para acomodação de cardioversor;
2.6 deve possuir suporte para monitor multiparâmetros de transporte;
3. alimentação
3.1 alimentação elétrica: 220v / 60hz
3.2 cabo de alimentação com 3 metros, tipo (2p + t), padrão ABNT.
4. características técnicas mínimas do cardioversor:
4.1 especificações técnicas mínimas:
4.1.1 para uso geral (cardioversão, desfibrilação externa) em pacientes adultos, portátil com bateria

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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interna recarregável;
4.1.2 as entradas do circuito de ecg devem ser isoladas da rede elétrica (flutuante) e possuir circuito de
proteção contra desfibrilação.
4.1.3 deve possuir peso (com bateria) de no máximo 10 kg;
4.1.4. indicações:
a energia entregue ao paciente;
a forma de onda do ecg;
mensagem de carga;
a frequência cardíaca;
eletrodo de ecg desconectado;
as falhas ocorridas com o sistema;
o acionamento de sincronismo;
nivel baixo da bateria;
bateria em carga;
alimentação da rede elétrica
4.1.5 monitoração de ecg:
O monitor de ecg do cardioversor deve ser de cristal líquido ou semelhante e possuir as seguintes
características:
- 01 (um) canal que possibilite a visualização das três derivações bipolares sem o deslocamento de
eletrodos de ecg sobre o tórax do paciente (d1, d2 e d3);
velocidade: 25 mm/s e 50 mm/s;
medir a frequência cardíaca de 25 a 250 batimentos por minuto;
entrada flutuante e com proteção contra descargas de desfibrilador;
congelamento de imagem
4.1.6 desfibrilação:
4.1.6.1  o cardioversor quando utilizado como desfibrilador deve possuir as seguintes características
a energia armazenada, no caso de desfibrilação externa, deve possuir no mínimo seis valores disponíveis
de energia entre 0 e 200 joules ou 360 joules;
tempo de carga máxima: inferior a 15 segundos
descarga interna automática quando do desligamento do equipamento;
acionamento da descarga pelos eletrodos de desfibrilação (pás);
4.1.7 cardioversão:
4.1.7.1 o cardioversor quando utilizado para realizar cardioversão deve possuir as seguintes
características:
as mesmas indicadas no item 4.1.4;
disparo sincronizado como complexo qrs;
o tempo entre a sincronização com o complexo qrs e a descarga não deve exceder a 60 ms.
4.1.8 bateria:
4.1.8.1 a bateria do cardioversor deve:
-ser recarregável
-possibilitar no mínimo 50 descargas de carga máxima e
-1 (uma) hora de monitoração contínua (ecg)
4.1.9 acessórios
-(01) um cabo de alimentação (tipo 2p + t) conforme ABNT;
-500ml de gel condutor para aplicacao dos eletrodos;
-(02) dois cabos de pacientes para ecg de 3 vias;
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-(02) jogos de pás para desfibrilação externa (pás externas)
-uso adulto/pediátrico;
4.1.10 proteção e alarmes:
-proteção do circuito de ecg contra descarga de desfibrilador;
-saída do desfibrilador deve ser eletricamente isolada;
-deve efetuar a descarga interna quando desligado;
-alarme de bradicardia e taquicardia;
-deve permitir o funcionamento do aparelho durante a recarga bateria;
4.1.11 indicação sonora:
-carga de energia;
-sistole;
4.1.12 alimentação:
-alimentação elétrica: 220 v / 60 hz
-O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em lingua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

024066002 Carro de emergência
1.  Generalidades:
Carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência completo, com 02 gavetas, com
divisão para medicamentos, com rodízios
2. Características Técnicas Mínimas:
2.1.Móvel com rodízios
2.2.Deve possuir gavetas para medicamentos e duas gavetas para instrumentos;
2.3.Deve possuir tomadas elétricas para fornecimento de energia aos equipamentos;
2.4.Acessórios: Tábua para massagem cardíaca e suporte para acomodação de cardioversor
3. Alimentação
3.1.220 volts/ 60 hertz.
4.Equipamentos que equipam o carro de emergência:
4.1.Cardioversor (desfibrilador e monitor de ECG, com opção de sincronismo)
5. Características Técnicas Mínimas do cardioversor:
5.1.Para uso geral (cardioversão, desfibrilação interna e externa) em pacientes adultos e pediátricos,
portátil, com bateria interna recarregável, o monitor agregado ao equipamento deve ser de display de
cristal liquido. As entradas do circuito de ECG devem ser isoladas da rede elétrica (flutuante) e possuir
circuito de proteção contra a desfibrilização. O equipamento deve possuir impressora térmica no mesmo
gabinete, o peso do equipamento não deve exceder a 12 kg
6.Indicações
6.1.Para uso geral (cardioversão, desfibrilação interna e externa) em pacientes adultos e pediátricos,
portátil, com bateria interna recarregável, o monitor agregado ao equipamento deve ser de display de
cristal liquido. As entradas do circuito de ECG devem ser isoladas da rede elétrica (flutuante) e possuir
circuito de proteção contra a desfibrilização. O equipamento deve possuir impressora térmica no mesmo
gabinete, o peso do equipamento não deve exceder a 12 kg
7.O cardioversor deve indicar, no display de cristal liquido:
7.1.A energia entregue ao paciente;
7.2.A forma de onda do ECG;
7.3.Mensagem de carga;
7.4.A freqüência cardíaca;
7.5.Eletrodo de ECG desconectado;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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7.6.As falhas ocorridas com o sitema;
7.7.A sístole (batimento cardíaco)
8.O cardioversor deve indicar, em forma de onda:
8.1.A carga;
8.2.A sístole (batimento cardíaco);
8.3.Alarmes;
8.4.Mensagem de carga;
9.O cardioversor deve indicar, em forma visual, se porventura não apresentar no display de cristal líquido:
9.1.O acionamento do sincronismo.
9.2.Nível baixo de bateria
9.3.Bateria em carga;
9.4.Alimentação da rede elétrica.
10.Monitoração do ECG (deve possuir as seguintes características):
10.1.Um canal que possibilite a visualização de três derivações bipolares sem o deslocamento de
eletrodos de ECG sobre o tórax do paciente (D1, D2, D3);
10.2.Sensibilidade: 5 MM/MV (N), 20 MM/MV (2N)
10.3.Velocidade: 25 MM/S e 50 MM/S;
10.4.Medir a freqüência cardíaca de 25 a 250 batimentos por minuto;
10.5.Entrada flutuante e com proteção contra descargas desfibrilador;
10.6.Congelamento de imagem.
11.Desfibrililação (o cardioversor quando utilizado como desfibrilador deve possuir as seguintes
características):
11.1.A energia armazenada, no caso de desfibrilação externa, deve possuir no mínimo seis valores;
11.2.A energia entregue, no caso de desfibrilação interna, deve ser no máximo de 50 joules (o
equipamento deve ter limitador de energia);
11.3.Tempo de carga máxima (360 joules): inferior a 12 segundos.
12.Cardioversão (o cardioversor quando utilizado para realizar cardioversão deve possuir as seguintes
características:
12.1.As mesmas indicadas no item 11;
12.2.Disparo sincronizado com o complexo QRS;
12.3.O tempo entre a sincronização com o complexo QRS e a descarga não deve exceder a 50 ms;
13.A bateria no cardioversor deve:
13.1.ser recarregável;
13.2.Possibilitar no mínimo 50 descargas de 360 joules ou 01 (uma) hora de monitação continua (ECG);
14.A impressora do cardioversor deve possuir as seguintes características:
14.1.O relatório deve conter: data, hora, alarmes que atuaram, freqüência cardíaca, derivação e indicação
da energia dissipada no paciente;
14.2.Quando acionado um alarme, deverá ser registrado de forma automaticamente.
15.Impressora:
15.1.Um cabo de alimentação (tipo 2P + T);
15.2.Dois cabos de paciente para ECG;
15.3.Dois jogos de pás para desfibrilação externa (uso pediátrico);
15.4.Cinqüenta eletrodos descartáveis para ECG.
16.Impressora:
16.1.Proteção do circuito de ECG contra descarga de desfibrilador;
16.2.Saída do desfibrilador deve ser eletricamente isolada;
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16.3.Alarme de bradicardia e taquicardia;
Alarme para eletrodo de ECG solto.

024066003 1. Generalidades:
Carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência;
2. Características técnicas mínimas:
2.1 móvel, com rodízios de no mínimo 4";
2.2 deve possuir, no mínimo, 01 gaveta para medicamentos, sendo uma com chave e três gavetas para
instrumentos;
2.3 deve possuir tomadas elétricas para o fornecimento de energia aos equipamentos;
2.4 deve possuir sistema de freios;
2.5 colunas, bandejas e gavetas devem ser fabricadas em material metálico;
2.6 mesa de trabalho em aço inox ou fibra de vidro (fiberglass) ou termoplástico de alta resistência;
2.7 acessórios:
2.7.1 tábua para massagem cardíaca;
2.7.2 suporte para acomodação de cardioversor, com dimensões de, no mínimo, 40cm de largura x 35cm
de profundidade;
3. Alimentação:
3.1 alimentação elétrica: 220v/60hz
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa(Brasil) e
serviços em língua portuguesa (Brasil) ou inglesa.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024066004 Carro de emergência completo, com tabua para massagem cardíaca, com 3 gavetas H. cardíaco. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024066006 Carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência
1. Generalidades:
Carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência;
2. Características técnicas mínimas:
2.1 móvel, com rodízios no mínimo 5";
2.2 deve possuir no mínimo 1 gaveta para medicamentos, e três gavetas para instrumentos;
2.3 deve possuir 03(três) tomadas elétricas para energia aos equipamentos;
2.4 deve possuir sistema de freio;
2.5 deve possuir suporte para cilindro de oxigênio
2.6 mesa de trabalho em aço inoxidável;
Deve possuir régua com 02 pontos de fornecimento de o2
3.acessórios
3.1 tabua para massagem cardíaca;
3.2 suporte para acomodação de cardioversor com dimensões de no mínimo: 40cm largura x 35cm
profundidade;
3.3 cabo de alimentação com 3 metros, no mínimo, tipo(2p-t) padrão ABNT.
4. Alimentação:
4.1 alimentação elétrica: 220v / 60hz
O equipamento deve ser pelos manuais de instrução e serviço em língua portuguesa e ou inglês.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024066007 CARRO DE EMERGÊNCIA COM CARDIOVERSOR

1. Generalidades:
     Carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência com Cardioversor(monofásico
ou bifásico);

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo
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2. Características técnicas mínimas do carro:
2.1. Móvel, com rodízios de no mínimo 4";
2.2. Deve possuir no mínimo, uma (01) gaveta para medicamentos e três (03) gavetas para instrumentos;
2.3.Deve possuir tomadas elétricas para o fornecimento de energia aos equipamentos;
2.4. Deve possuir sistema de freio;
2.5. Deve dispor de Tábua para massagem cardíaca e suporte para acomodação de cardioversor;
2.6. Deve possuir suporte para monitor multiparâmetros de transporte;

3. Alimentação:
3.1. Alimentação elétrica: 220 V / 60 Hz;
3.2. Cabo de alimentação com no mínimo 3 metros, tipo (2P+T), padrão ABNT.

4. Características técnicas mínimas do Cardioversor:
4.1. Especificações técnicas mínimas:
4.1.1. Para uso geral (cardioversão, desfibrilação externa) em pacientes adultos , portátil com bateria
interna recarregável;
4.1.2. As entradas do circuito de ECG devem ser isoladas da rede elétrica (flutuante) e possuir circuito de
proteção contra desfibrilação;
4.1.3. Deve possuir peso (com bateria) de no máximo 10 Kg;
4.1.4. Indicações:
           - A energia entregue ao paciente;
           - A forma de onda do ECG;
           - Mensagem de carga;
           - A freqüência cardíaca;
           - Eletrodo de ECG desconectado;
           - O acionamento de sincronismo;
           - Nível baixo da bateria;
           - Bateria em carga;
           - Alimentação da rede elétrica;
4.1.5. Monitoração de ECG:
           O monitor de ECG do Cardioversor deve ser de cristal líquido (LCD) ou semelhante e possuir as
seguintes características:
           - 01 (um) canal que possibilite a visualização das três derivações bipolares sem o deslocamento de
eletrodos de ECG sobre o tórax do paciente (D1, D2 e D3);
           - Velocidade: 25 mm/s e 50 mm/s;
           - Medir a freqüência cardíaca de 25 a 250 batimentos por minuto;
           - Entrada flutuante e com proteção contra descargas de desfibrilador;
           - Congelamento de imagem;
4.1.6. Desfibrilação:
4.1.6.1. O Cardioversor quando utilizado como desfibrilador deve possuir as seguintes características:
           - A energia armazenada, no caso de desfibrilação externa, deve possuir no mínimo seis valores
disponíveis de energia entre 0 e 360 Joules;
           - Tempo de carga máxima(360 Joules): inferior a 15 segundos;
           - Descarga interna automática quando do desligamento do equipamento;
           - Acionamento de carga e descarga pelos eletrodos de desfibrilação (pás);
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4.1.7. Cardioversão:
4.1.7.1. O Cardioversor quando utilizado para realizar cardioversão deve possuir as seguintes
características:
           - As mesmas indicadas no item 4.1.4;
           - Disparo sincronizado com o complexo QRS;
           - O tempo entre a sincronização com a  Onda R e a descarga não deve exceder a     60 ms;
           - Acionamento de carga e descarga pelos eletrodos de desfibrilação (pás);
4.1.8. Bateria:
4.1.8.1. A bateria do Cardioversor deve:
           - Ser recarregável;
           - Possibilitar no mínimo 50 descargas de 360 joules e 01 (uma) hora de monitoração contínua
(ECG);
4.1.9. Acessórios:
           - (01) Um cabo de alimentação (tipo 2P + T) conforme ABNT;
           - 500 ml de gel condutor para aplicação dos eletrodos;
           - (02) Dois cabos de paciente para ECG de 3 vias;
           - (02) Dois jogos de pás para desfibrilação externa (pás externas), uso adulto;
4.1.10. Proteção e alarmes:
           - Proteção do circuito de ECG contra descarga de desfibrilador;
           - Saída do desfibrilador deve ser eletricamente isolada;
           - Deve efetuar a descarga interna quando desligado;
           - Alarme de bradicardia e taquicardia;
           - Deve permitir o funcionamento do aparelho durante a recarga bateria.
4.1.11. Indicação sonora:
           - Carga de Energia;
           - Sístole;
4.1.12. Alimentação:
           - Alimentação elétrica: 220 V / 60 Hz;

O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.
O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

024066010 1. Generalidades:
Carro para transporte de medicamentos e equipamentos com cardioversor  monofásico ou bifásico, com
marca-passo externo transcutâneo.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. móvel com rodízios de no mínimo 5'', com banda de rodagem emborrachada;
2.2. deve possuir no mínimo, uma(01) gaveta para medicamentos e três (03) gavetas para instrumentos;
2.3. deve possuir  tomadas elétricas, tipo (2p+t) para o fornecimento de energia aos equipamentos;
2.4. deve possuir sistema de freio em diagonal;
2.5. deve possuir pintura eletrostática resistente a corrosão;
2.6. deve dispor de tabua para massagem cardíaca e suporte para o cardioversor com borda de proteção;
2.7. deve possuir suporte para cilindro de gases com sistema de travamento de cilindro;
2.8. deve possuir suporte de soro em aço inoxidável para ate quatro frascos, com ajuste de altura;
2.9. deve possuir puxadores laterais.
3.0. Alimentação:
3.1. alimentação elétrica:220v/60hz;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)
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3.2. cabo de alimentação com no minimo 3 metros, tipo (2p+t) padrao ABNT
4.0. equipamento que equipa o carro de emergência:
4.1. cardioversor:
4.1.1. especificações técnicas mínimas:
-para uso geral (cardioversão, desfibrilação externa) em pacientes adultos e pediátricos, portátil com
bateria recarregável,desde que acoplada ao equipamento,sem alterar dimensões ou ergonomia);
-as entradas do circuito de ECG devem ser isoladas da rede elétrica (flutuante) e possuir circuito de
proteção contra desfibrilação;
- deve possuir peso (com bateria) de no máximo 10kg;
- deve possuir impressora integrada;
4.1.2. indicações:
- a energia entregue ao paciente;
- a forma de onda do ECG;
- mensagem de carga;
- a frequência cardíaca;
- eletrodo de ECG desconectado;
- as falhas ocorridas com o sistema;
- o acionamento de sincronismo;
- nível baixo de bateria;
- bateria em carga;
- alimentação da rede elétrica
4.1.3. monitoração de ECG:
o monitor de ECG do cardioversor deve ser de cristal liquido (LCD) e possuir as seguintes características:
- 01 (um) canal que possibilite a visualização das três derivações bipolares sem o deslocamento de
eletrodos de ECG sobre o tórax do paciente (d1,d2 e d3);
- velocidade: 25mm/s e 50mm/s;
- medir a frequência cardíaca de 25 a 250 batimentos por minuto;
- entrada flutuante e com proteção contra descargas de desfibrilador com carga máxima;
4.1.4. desfibrilação:
4.1.4.1. o cardioversor quando utilizado como desfibrilador deve possuir as seguintes características:
- a energia armazenada, no caso de desfibrilação externa, deve possuir no mínimo seis valores
disponíveis de energia entre 0 e 360 joules para monofásico ou entre 0 e 200 joules para bifásico;
- tempo de carga máxima (360 joules para monofásico ou 200 joules para bifásico): inferior a 15
segundos;
- descarga interna automática quando do desligamento do equipamento;
- acionamento de carga e descarga pelos eletrodos de desfibrilação (pas);
4.1.5. cardioversão:
4.1.5.1. o cardioversor quando utilizado para realizar a cardioversão deve possuir as seguintes
características:
- as mesmas indicadas no item 4.1.4;
- disparo sincronizado com o complexo qrs;
- o tempo entre a sincronização com a onda r e a descarga não deve exceder a 60ms;
- acionamento de carga e descarga pelos eletrodos de desfibrilação (pas);
4.1.6. bateria:
4.1.6.1. a bateria do cardioversor deve:
- ser recarregável
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- possibilitar no mínimo 50 descargas de 360 joules para monofásico ou 200 joules para bifásico ou 01
(uma) hora de monitoração continua (ECG);
4.1.7. acessórios:
- (01) um cabo de alimentação (tipo 2p+t) conforme ABNT;
- 500ml de gel condutor para aplicacao dos eletrodos;
- (02) dois cabos (cabo e pré-cabo) reutilizáveis de paciente para ECG de 3 vias;
(02) dois jogos de pás para desfibrilação externa (pás externas), uso adulto;
- (01) um adaptador infantil de pás para desfibrilação externa;
- (02) dois cabos de ligação para os eletrodos do marca-passo externo (caso necessário);
- (10) dez rolos de papel para impressão;
- (50) cinquenta conjuntos de eletrodos para o marca-passo externo.
4.1.8. proteção e alarmes:
- proteção do circuito de ECG contra descarga de desfibrilador;
- saída do desfibrilador deve ser eletricamente isolada;
- deve efetuar a descarga interna quando desligado;
- alarme de bradicardia e taquicardia;
- alarme para eletrodo de ECG solto;
- deve permitir o funcionamento do aparelho durante a recarga da bateria.
4.1.9. indicação sonora:
- carga de energia;
- sístole;
4.1.10:
- alimentação elétrica: 220v/60hz;
- cabo de alimentação com no mínimo 3 metros, tipo (2p+t), padrão ABNT.
4.1.11. marca passo externo:
4.1.11.1 marca passo externo, transcutâneo, com eletrodos não invasivos,usado no cuidado intensivo
temporário de estimulação do coração;
4.1.11.2. modos demanda e continuo, no mínimo;
4.1.11.3.proteção contra pulsos provocados por desfibrilação
4.1.11.4. pulso de saída:
4.1.11.5. frequência: 40 - 160/min (no mínimo);
4.1.11.6. corrente: 0 - 200ma (no mínimo);
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço em língua
portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a
equipe técnica, sem ônus para a administração.

024066011 Objeto: carro de emergência com cardioversor
1. Generalidades: carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência com
cardioversor monofásico ou bifásico.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. móvel com rodízios de no mínimo 5", com banda de rodagem emborrachada;
2.2 deve possuir no mínimo, uma (01) gaveta para medicamentos  e três (03) gavetas para instrumentos;
2.3 deve possuir  tomadas elétricas tipo (2p + t) para fornecimento de energia para aos equipamentos;
2.4. deve possuir sistema de freio em diagonal;
2.5. colunas, bandejas e gavetas devem ser fabricadas em material metálico com pintura eletrostática
resistente a corrosão;
2.6. mesa de trabalho em aço inox;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
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2.7. acessorios:
2.7.1 tábua para massagem cardíaca;
2.7.2 suporte para acomodação do cardioversor com dimensões de no mínimo: 40cmx35cm de
profundidade,com borda de proteção
2.8. deve possuir suporte para cilindro de gases com sistema de travamento do cilindro;
2.9. deve possuir suporte de soro em aço inoxidável para até 4 frascos com ajuste de altura;
2.10. deve possuir puxadores laterais;
3. Alimentação:
3.1. alimentação elétrica: 220v/60hz;
3.2. cabo de alimentação com no mínimo 3 metros de comprimento, tipo (2p+t), padrão ABNT.
4. Equipamento que equipa o carro de emergência:
4.1. cardioversor:
4.1.1. especificações técnicas mínimas:
para uso geral (cardioversão, desfibrilação externa) em pacientes adultos e pediátricos, portátil com
bateria recarregável (interna ou externa desde que acoplada ao equipamento, sem alterar dimensões ou
ergomonia);
as entradas do circuito de ECG devem ser isoladas da rede elétrica (flutuante) e possuir circuito de
proteção contra desfibrilação;
deve possuir peso (com bateria) de no Maximo 10 kg;
deve possuir impressora integrada;
4.1.2. indicações:
a energia entregue ao paciente;
a forma de onda do ECG;
mensagem de carga;
a frequência cardíaca;
eletrodo de ECG desconectado;
as falhas ocorridas com o sistema;
o acionamento de sincronismo;
nível baixo de bateria;
bateria em carga;
alimentação da rede elétrica;
4.1.3. monitoração de ECG:
o monitor de ECG do cardioversor deve ser de cristal liquido  (LCD) e possuir as seguintes características:
- 01 (um) canal que possibilite a visualização das três derivações bipolares sem o deslocamento de
eletrodos de ECG  sobre o torax do paciente (d1,d2,d3);
- velocidade: 25 mm/s e 50 mm/s;
- sensibilidade: 5mm/mv (n/2), 10mm/mv (n), 20mm/mv (2n);
- velocidade: 25mm/s e 50mm/s;
- medir a frequência cardíaca de 25 a 250 batimentos por minuto;
- entrada flutuante e com proteção contra descargas de desfibrilador;
4.1.4. desfibrilação:
O cardioversor quando utilizado como desfibrilador deve possuir as seguintes características:
- a energia armazenada, no caso de desfibrilação externa, deve possuir no mínimo seis valores
disponiveis de energia
entre 0 e 200 joules ou 360 joules
- tempo de carga máxima: inferior a 15 segundos;
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- descarga interna automática quando do desligamento do equipamento;
 - acionamento de carga e descarga pelos eletrodos de desfibrilação (pas);
4.1.5. cardioversão:
o cardioversor quando utilizado para realizar cardioversão deve possuir as seguintes caracteristicas:
as mesmas medidas indicadas no item 4.1.4;
disparo sincronizado com o complexo qrs;
o tempo entre a sincronizacao com a onda r e a descarga não deve exceder a 60 ms;
4.1.6. bateria:
a bateria do cardioversor deve:
- ser recarregável;
- possibilitar no mínimo 50 descargas de carga máxima e 01
(uma) hora de monitoração continua (ECG);
4.1.7 acessórios:
- (01) um cabo de alimentação (tipo 2p + t) conforme ABNT;
- (500) quinhentos ml de gel condutor para aplicação dos eletrodos;
- (02) cabos de paciente de ECG de 3 vias;
- (02) cabos de jogos de pás para desfibrilação externa, uso adulto/pediátrico;
4.1.8. proteção e alarmes:
 - proteção do circuito de ECG contra descarga de desfibrilador;
- saída do desfibrilador deve ser eletricamente isolada;
- deve efetuar a descarga interna quando desligado;
- alarme de bradicardia e taquicardia;
- deve permitir o funcionamento do aparelho durante a recarga de bateria.
4.1.9. indicação sonora:
- carga de energia;
- sístole;
4.1.10. alimentação:
- alimentação elétrica: 220v/60hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço impressos em língua
portuguesa (Brasil) e serviço em língua inglesa ou portuguesa (Brasil).

024066013 Carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência;
1. Generalidades: carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência;
2. características técnicas mínimas:
2.1 móvel, com rodízios no mínimo 5";
2.2 deve possuir no mínimo 1 gaveta para medicamentos, sendo uma com chave e três gavetas para
instrumentos;
2.3 deve possuir 03(três) tomadas elétricas para energia aos equipamentos;
 2.4 deve possuir sistema de freio;
2.5 deve possuir suporte para cilindro de oxigênio;
 2.6 mesa de trabalho em fibra;
3.1 tabua para massagem cardíaca;
3.2 suporte para acomodação de cardioversor com dimensões de no mínimo: 40cm largura x 35 cm
profundidade;
3.3 cabo de alimentação com 3 metros, no mínimo, tipo (2p-t) padrão ABNT;
4. alimentação:
4.1 alimentação elétrica: 220v / 60hz o equipamento deve ser pelos manuais de instrução e serviço em
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língua portuguesa e ou inglesa.

024066014 Carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência.
2.     Características técnicas mínimas do carro:
        2.1     móvel, com rodízios no mínimo 4";
        2.2     deve possuir no mínimo (01) gaveta para medicamentos e três (03) gavetas para
instrumentos;
        2.3     deve possuir tomada elétrica para o fornecimento de energia aos equipamentos;
        2.4     deve possuir sistema de freio;
        2.5     deve dispor de tábua para massagem cardíaca e suporte para acomodação de cardioversor;
        2.6     deve possuir suporte para monitor multiparâmetros de transporte;
3.    Alimentação:
        3.1.    Alimentação elétrica: 220v / 60hz;
        3.1.    Cabo de alimentação com no mínimo 3 metros, tipo  (2p + t), padrão abnt.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024066016 Carro de emergência carro de emergência
1. Generalidades: carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência
2. Características técnicas mínimas:
2.1 Móvel, com rodízios de no mínimo 5";
2.2 Deve possuir, no mínimo, 01(uma) gaveta para medicamento sendo uma com chave e três gavetas
para instrumentos;
2.3 Deve possuir 03(três)tomadas elétricas para energia aos equipamentos;
2.4 Deve possuir sistema de freios;
2.6 Mesa de trabalho em aço inoxidável;
2.7 Deve possuir régua com 02 pontos de fornecimento de o2;
3. Acessórios:
3.1 Tábua para massagem cardíaca;
3.2 Suporte para acomodação de cardioversor com dimensões de no mínimo,40cm largura x 35 cm de
profundidade;
3.3 Cabo de alimentação com 03 metros, no mínimo, tipo 2p+t padrão abnt;
4. Alimentação:
4.1 Alimentação elétrica: 220v/60hz.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de instrução e serviço em língua portuguesa e ou
inglesa.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024120002 Barra paralela para fisioterapia simples, com piso antiderrapante, com regulagulagem de altura e vão, em
aço inox, medindo: 2,50m comprimento, 0,70m largura máxima, 0,58m largura mínima, 1,05m altura
máxima e 0,78m altura mínima.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024120003 Barra de ling/espaldar, em madeira padrão marfim, com regulagem, medindo 0,94x2,40x0,55m. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024120004 Barra paralela dupla para fisioterapia PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024120005 Barra Paralela 2m Simples Pintura Eletrostática com Tablado Armação na cor branco azulado e corrimãos
em pintura eletrostática (cinza craqueado). Possui ponteiras pretas nas extremidades para segurança do
paciente, tablado de madeira (tipo compensado) 15mm de alta resistência com piso de borracha
anti-derrapante. Possui manípulos para regulagem da altura e distância dos corrimãos. Comprimento
200cm. Largura 100cm. Altura 76cm (70cm para elevação). Corrimão 220cm

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024139001 Carro para transporte de material estéril, deverá ser fabricado totalmente em no mínimo aço inox aisi 304
e com 4 rodas das quais 2 giratórias para permitir uma fácil movimentação, 3 planos para locação dos

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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cestos separados entre si pelo menos 325mm, portas dobráveis contra as paredes laterais e com
guarnição de vedação, puxadores e pára-choques.o interior deverá ser feito de modo a permitir uma
perfeita lavagem e uma drenagem ideal. Todos os ângulos, internos e externos, que / possivelmente
estarão em contato com as pessoas, mesmo nas operações de limpeza, deverão ser arredondados e
evitar a  / presença de chapa não dobrada nas bordas em todas as zonas atingíveis. Dimensões
aproximadas 1100x800x1300 (LXPXH).

024139002 Carro para transporte de material infecto deverá ser fabricado totalmente em aço inoxidável aisi 304 e
com: 04 rodas das quais 2 giratórias para permitir uma fácil movimentação com porta lateral e tampa
superior, ambas com abertura vertical, puxadores e pára-choques. O interior deverá ser feito de modo a
permitir uma perfeita lavagem e uma drenagem ideal todos os ângulos, internos e externos, que
possivelmente estarão e contato com as pessoas, mesmo nas operações de limpeza, deverão ser
arredondados e será evitada a presença de chapa não dobrada nas bordas em todas as zonas atingíveis.
Dimensões aproximadas: 1300x1260x720mm (lxhxp).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024139003 Carro para armazenamento de cestos, devendo ser construído totalmente em aço inox aisi 304, e
composto por 4 rodas giratórias de no mínimo diâmetro 150, com um arco vertical em tubo quadrado com
engates para 4 cestos em cada lado. Deverá ter aproximadamente as dimensões de 600 mm de
comprimento, por 1700 mm de altura por 600 mm de largura. Cada carro deverá acompanhar 8 cestos de
dimensões aproximadas de 300mm de largura, por 290mm altura, por 600mm de profundidade garantia
mínima de 12 meses.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024139004 Passa carro termodesinfectora, fabricado totalmente em aço inoxidável, é constituído por uma câmara
com 2 mm de espessura e por 2 janelas balanceadas com dispositivo de interbloqueio mecânico para
impedir a abertura simultânea e por uma estrutura de sustentação. As janelas deverão ser compostas por:
guias de deslizamento, molduras perimetrais, painel fixo ferrolho e dispositivo de balanceamento. A
abertura das Janelas em altura deverá ter aproximadamente 500 mm. Para permitir a passagem dos
carros internos vazios para que voltem ao lado da carga. Devendo também ter um dispositivo de engate
para os carros externos e duas guias para o deslizamento do carro interno. Todos os ângulos, internos e
externos deverão ser arredondados evitando a presença de chapa não dobrada nas bordas em todas as
zonas atingíveis. Dimensões aproximadas 750x950x2650mm (lxpxa).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024139005 Passa carro autoclave,fabricado totalmente em aço inoxidável aisi 304 com acabamento escovado, é
constituído por 2 janela intertravadas com dispositivo de interbloqueio mecânico para impedir a abertura
simultânea das janelas. as janelas são co compostas por: guias de deslizamento, molduras perimetrais,
painel fixo. a abertura das janelas permite a passagem de carros internos vazios para que voltem ao lado
de preparo de confeccionamento.essa movimentação previne o carro interno e externo de uma
movimentação indesejada sobre todo o percurso da central de material esterilizado para retornem a área
de preparo. é acompanhado de um dispositivo de engate para os carros externos e de duas guias para o
deslizamento do carro do carro interno. Todos os ângulos internos e externos, que possivelmente estarão
em contato com as pessoas, mesmo nas operações de limpeza, serão arredondados e será evitada a
presença de chapa não dobrada nas bordas em todas as zonas atingíveis. dimensões aproximadas
850x1300x2550mm (lxpxa).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024139006 Carro para transporte de material esterelizado passa material  Construído em no mínimo aço inox AISI
304 com acabamento escovado. Deverá ser constituído por 02 janelas intertravadas de vidro com
estrutura em aço inox, possui dispositivo de interbloqueio mecânico para impedir a abertura simultânea
das janelas. As janelas são compostas por: guias de deslizamento, guarnição para vedação, molduras
perimetrais, painel fixo. A abertura das janelas permite a passagem dos materiais ao outro lado sem risco
de contaminação. Estrutura construída em aço inox AISI 304 com acabamento escovado ou material
superior, chapa com espessura de 1mm ou maior. guichê de acesso, porta com vidro transparente de

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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espessura 8mm ou maior e requadro em aço inox AISI 304 ou material superior, com sistema de
contra-peso impossibilitando possíveis esmagamento. Composto por plano de apoio e janela com
acabamentos arredondados evitando a presença de chapa não dobrada nas bordas em todas as zonas
atingíveis. Dimensões mínimas: 2400x800x600 (HXLXP).

024171001 Cadeira de rodas
1. Generalidades
Cadeira de rodas para uso adulto
2. Características técnicas mínimas
2.1 Dobrável em xl;
2.2 Deve apresentar manopla, apoio para os pés e braços;
2.3 Assento em lona;
2.4 Duas rodas traseiras aro 24¨e duas rodas dianteiras aro 6¨ou 7¨;
2.5 Deve ser fabricada com material leve e resistente.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171002 Cadeira de rodas invertida

1. características técnicas mínimas
1.1 construído em tubos redondos de aço cromado, ou aço carbono com pintura  em epóxi;
1.2 tratamento anti-ferruginoso;
1.3 Aro impulsor bilateral;
1.4 apoio de bracos em polietileno ou material equivalente;
1.5 assento e encosto revestidos em courvin ou nylon reforçado, na cor azul ou preta;
1.6 descansa pés;
1.7 com 4 (quatro) rodas:
1.7.1 duas rodas traseiras emborrachadas com 6 (seis) polegadas de diâmetro, no mínimo;
1.7.2 duas rodas dianteiras raiadas com 24 (vinte e quatro) polegadas de diâmetro, no mínimo.
1.8 Suportar pacientes até 80Kg.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171003 Cadeira de rodas dobravel, em lona, rodas grandes, esmaltada, apoio para pes, adulto PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171006 Cadeira de rodas fixa, courvim apoio articulado, pintada, esp. reclinável,adulto PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171008 Cadeira de rodas para banho de aspersão, assento em acrílico
Cadeira de banho dobrável.
1.1 encaixe ao vaso sanitário
1.2 quatro rodas baixas
1.3 acabamento de alta resistência em epóxi - pó
1.4 pneus maciços

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171009 Cadeira de rodas para banho de aspersão, assento plástico, com rodas de borracha, com capacidade
para suportar até 130 kg.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171013 Cadeira de rodas para uso adulto e pediátrico.
1. Generalidades cadeira de rodas para uso adulto e pediatrico.
2. Caracteristicas tecnicas minimas
2.1 deve apresentar manopla;
2.2 assento rígido estofado em courvin preto ou nylon;
2.3 deve apresentar duas rodas grandes de no minimo 24"; e pneus inflaveis;
2.4 deve ser frabricada em material leve e resistente, estrutura em inox ou pintura com sistema
anti-ferrugem;

peca 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo
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2.5 tamanho adulto;
2.6 deve apresentar duas rodas pequenas de no minimo 6";
2.7 deve apresentar sistema de freio;
2.8 deve apresentar apoio para os bracos;
2.9 deve apresentar suporte dos pes separados e articulaveis de 90 graus;
2.10 deve apresentar encosto estofado em courvin preto ou nylon;
2.11 deve apresentar suporte de soro acoplavel a cadeira;
2.12 deve suportar peso minimo de 90kg.

024171020 Cadeira de rodas, estrutura de aço resistente, pintura epóxi com rodas posteriores (traseiras) grandes,
apoio para os pés e braços, encosto reclinável com assento em courvin preto, rodas de borracha rígida
com trava, tamanho para adulto.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171022 Cadeira de rodas para uso adulto e pediátrico.
1. Generalidades cadeira de rodas para uso adulto e pediatrico.
2. Caracteristicas tecnicas minimas
2.1 deve apresentar manopla;
2.2 assento rígido estofado em courvin;
2.3 deve apresentar duas rodas grandes de no minimo 24" e pneus inflaveis;
2.4 deve ser frabricada em material leve e resistente, estrutura em inox ou pintura com sistema
anti-ferrugem;
2.5 tamanho adulto;
2.6 deve apresentar duas rodas pequenas de no minimo 6";
2.7 deve apresentar sistema de freio;
2.8 deve apresentar apoio para os bracos;
2.9 deve apresentar suporte dos pes separados e articulaveis de 90 graus;
2.10 deve apresentar encosto estofado em courvin;
2.11 deve apresentar suporte de soro acoplavel a cadeira;
 2.12 deve suportar peso minimo de 120kg.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171024 Cadeira de rodas para uso adulto p/ pac. c/ min.90kg 2 rodas gdes e 2 peq. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171025 Objeto: cadeira de rodas
1. generalidades: cadeira de rodas para uso adulto.
2. características técnicas mínimas
2.1 deve apresentar manopla, apoio para os pés e os braços;
2.2 encosto e acento estofados fixos
2.3 duas rodas grandes;
2.4 deve ser fabricada com material leve e resistente;
2.5 suporte de soro (acoplável a cadeira).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171027 CADEIRA DE RODAS PARA TETRAPLÉGICOS PECA 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

024171029 Cadeira de rodas big obesos
1. Generalidades: cadeira de rodas para uso em paciente obeso.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. deve apresentar manopla ergonômica para deslocamento;
2.2. deve apresentar duas rodas traseiras, grandes,de no mínimo 24", aros de impulsão em aço carbono,
cubo montado com rolamento blindado e pneu inflável;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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2.3 deve apresentar duas rodas dianteiras pequenas de no mínimo 6", com base giratória e pneu maciço;
2.4. deve apresentar sistema de freio;
2.5. deve ser fabricada em estrutura de aço inox ou aço carbono com pintura eletrostática;
2.6. deve apresentar apoio para os braços;
2.7. deve apresentar suporte para os pés, separados e articuláveis;
2.8. encosto a assento estofados, recobertos em courvim preto ou nylon reforçado;
2.9  assento em espuma compatível para utilização de paciente obeso;
2.10 deve suportar paciente de até 200kg;
2.11 uso para paciente obeso;
2.12 dimensões mínimas do assento;
2.12.1 comprimento: 50+- 03cm
2.12.2 largura: 70+- 02cm;

024171032 cadeira de rodas adaptada para banho, em aluminio, dobravel
1. generalidades: cadeira dobrável para box;
2. características técnicas mínimas:
altura ajustável 45cm a 57,5cm, com suporte 33cm x 15,5cm e assento 44cm x 38cm;
2.1. estrutura em aço inox.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171033 Cadeira de rodas adulto, em aço, com pintura epoxi, dobrável em duplo x, largura do assento 50cm,
assento e encosto em nylon reforçado, garfos de nylon, apoio para braços escamoteável, apoio para pés
fixo, indicada para usuários até 120kg, pneu dianteiro inflável, opcionais: disponível nas cores: azul e
vermelho. Medidas (largura): com rodas: 71cm, sem rodas: 49cm, peso 22kg.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171034 Cadeira de rodas infantil em alumínio, com pintura epoxi, dobrável em x, eixo de desmontagem rápida nas
rodas traseiras (quik release), apoio para braços escamoteável, apoio para pés regulável em altura,
encosto com altura regulável, pneu traseiro inflável, indicado para usuário até 60kg, opcionais: apoio para
pernas elevável, largura do assento 30-33-36cm, peso: 15kg, largura total: 58cm.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171039 Cadeira de rodas adaptada, c/ assento e encosto anatômico,medidas, itens e acessórios de acordo
c/ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/ cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171040 Cadeira de rodas adaptada, assento e encosto anatomico. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171041 Cadeira de rodas adaptada, assento e encosto anatomico, estofado. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171042 Cadeira de rodas infantil, em alumínio, dobrável, almofada em espuma, cinto de segurança torácico, apoio
braços escamoteável, apoio pés regulável e removível

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171043 Cadeira de rodas adaptada, c/ assento sob molde de gesso p/ contenção escoliose com mesa de
atividades. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn.
Pelo CCR p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171044 Cadeira de rodas assento em nylon c/sistema tilt e faixa p/panturrilha PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171045 Cadeira de rodas assento anatômico, sistema TILT, cinto toracico, apoio cabeça regulável, apoios
braços/pés removíveis e reguláveis

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171046 Cadeira de rodas adaptada, c/ assento sob molde gesso p/ contenção de escoliose, medidas, itens e
acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/ cada
paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171047 Cadeira de rodas com abdutor de MMIII, cinto toracico, adaptado p/ tetraparesia,  apoio braços e pés
removíveis e reguláveis, rodas adaptadas para tetraparesia

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171048 Cadeira de rodas adaptada c/mesa de atividades. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. Pelo CCR p/cada paciente) Materiais de Uso Médico (67)

024171049 Cadeira de rodas adaptda c/1 modulo, mesa para atividades, argola propulsora eixos removíveis e
encosto plano.Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto
(forn. pelo CCR p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171050 Cadeira de rodas adaptada para conter escoliose, com mesa de atividades, medidas, itens e acessórios
de acordo c/ ficha p /confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/ cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171051 Cadeira de rodas com coxins laterais para conter curvas escolioses

com assento anatômico, abdutor  de MMII, com cinto H, sistema TILT, apoio cabeça regulável, apoio de
braços e pés removíveis e reguláveis, com faixa na panturrilha e mesa de atividades

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171052 Cadeira de rodas infantil, eixo em X, assento anatômico com abdutor de MMII, cinto pélvico, apoios de
braços e pés removíveis e reguláveis rodas com aro propulsor.
Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR
p/ cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171053 Cadeira de rodas adulto, assento anatômico c/ almofada estabilizadora de tronco, medidas, itens e
acessórios de acordo c /ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/ cada
paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171054 Cadeira de rodas infantil, para paciente c/ paraplegia flácida/mielo, medidas, itens e acessórios de acordo
c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/ cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171055 Cadeira de rodas c/ assento anatômico estofado, estofamento regulagem lombar, cinto pélvico, apoios
braços e pés removíveis e reguláveis rodas c/ aro propulsor, quick release, eixo em x. Medidas, itens e
acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira de rodas.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171056 mesa para atividades, eixos removíveis. medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de
cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171057 Cadeira de rodas adaptada c/abdutor, 1 modulo, argola propulsora  almofada estabilizadora tronco, rodas
sistema quick release medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas -
inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171058 Cadeira de rodas adaptada, 1 modulo, eixos removíveis
medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr
p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171059 Cadeira de rodas adaptada c/dois módulos, mesa para atividades, almofada estabilizadora de tronco,
eixos removíveis.medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto
(forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171060 Cadeira de rodas adaptada, c/abdutor, 2 módulos, mesa para atividades, ALMOFADA estabilizadora de
tronco, eixos removíveis.medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas -
inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171061 cadeira de rodas adaptada, anti-tombo, 1 modulo, mesa para atividades,ajuste para centro de gravidade
c/estabilizador pélvico,eixos removíveis.medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de
cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171062 Cadeira de rodas adaptada, anti-tombo, assento e encosto plano, 1 modulo.Argola propulsora, almofada
estabilizadora tronco, assento e encosto c/coxins laterais, regulagem e inclinação do quadro,aro
propulsor. medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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pelo ccr p/cada paciente).

024171063 cadeira de rodas adaptada, 1 modulo monobloco, almofada anatômica gel, assento/encosto plano e
rígido, sistema cambagem, regulagem centro de gravidade, rodas removíveis.medidas, itens e acessórios
de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171064 Cadeira de rodas adaptada, anti-tombo, c/abdutor, mesa para atividades, 1 modulo, medidas, itens e
acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171065 Cadeira de rodas adaptada, anti-tombo, argola propulsora, quick release. 1 módulo, aro propulsor
liso.medidas, itens e acessorios de acordo c/ficha p/confeccao de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr
p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171066 Cadeira de rodas adaptada com assento e encosto plano, argola propulsora
1 modulo, ajuste do centro de gravidade, sistema cambagem, aro propulsor liso. Medidas, itens e
acessórios de acordo com a ficha para confecção de cadeira rodas - inf./adulto (fornecida pelo CCR para
cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171067 Cadeira de rodas adaptada, c/sistema tilt, 1 modulo, mesa para atividades. Almofada estabilizadora de
tronco e almofadas de encosto medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira
rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171068 Cadeira de rodas adaptada c/sistema tilt, 2 módulos, eixo removível, medidas, itens e acessórios de
acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171069 Cadeira de rodas adaptada, c/sistema tilt, 1 modulo e mesa para atividades, medidas, itens e acessórios
de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171070 Cadeira de rodas adaptada, c/sistema tilt, abdutor e 1 modulo.Cadeira de rodas adaptada, c/sistema tilt,
abdutor e 1 modulo. medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas -
inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171071 Cadeira de rodas adaptada, c/2 modulos, mesa p/atividades, eixos removíveis. placas c/ajuste centro de
gravidade. medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn.
pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171072 Cadeira de rodas adaptada, sistema tilt, abdutor, 1 modulo, eixos removíveis. coxins laterais p/contenção
curvas de escoliose. medidas, itens e cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171073 Cadeira de rodas adaptada, c/sistema tilt, abdutor, mesa para atividades. 1 modulo.
medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr
p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171074 Cadeira de rodas adaptada, c/assento e encosto plano, anti-tombo, 1 modulo c/almofada c/5 cm.
medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr
p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171075 Cadeira de rodas adaptada, c/sistema tilt, abdutor, 2 módulos, eixo removível. mesa atividades. medidas,
itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada
paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171076 Cadeira de rodas adaptada, c/almofada estabilizadora de tronco, 1 modulo. sistema tilt, anti-tombo e
mesa para atividades.medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas -
inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171077 Cadeira de rodas adaptada, c/abdutor, 1 modulo e mesa para atividades.medidas, itens e acessórios de
acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171078 Cadeira de rodas adaptada, c/assento e encosto plano, argola propulsora.   1 modulo e pinos. medidas,
itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada
paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171079 Cadeira de rodas adaptada, c/sistema tilt, 2 módulos, mesa para atividades.almofada anatômica de gel PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr
p/cada paciente).

Materiais de Uso Médico (67)

024171080 Cadeira de rodas adaptada, c/argola propulsora, mesa para atividades. 1 modulo e almofada anatômica
de gel.medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo
ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171081 cadeira de rodas adaptada, mesa para atividades, almofada anatomica de gel.Sistema tilt, 1 modulo e
encosto/assento sob molde de gesso  medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de
cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171082 Cadeira de rodas adaptada, c/apoio de braço removíveis,c/mesa p/atividades, argola propulsora, protetor
de roupas, assento anatômico e encosto plano.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171083 Cadeira de rodas adaptada, c/quick release, tilt, anti-tombo assento/encosto anatômico, abdutor,
almofada estabilizadora, 2 módulos e mesa para atividades. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha
p/confeccao de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171084 Cadeira de rodas adaptada, anti-tombo, 2 modulos, abdutor assento e encosto anatômico, sistema tilt,
mesa p/atividades medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeccao de cadeira rodas -
inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171085 Cadeira de rodas adaptada, c/sistema tilt, quick release c/2 módulos e abdutor. Medidas, itens e
acessórios de acordo c/ficha p/confeccao de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171086 Cadeira rodas adaptada, sistema inclinação rodas (cambagem) assento e encosto anatômico, anti-tombo,
c/abdutor, argola propulsora c/antiderrapante e quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo
c/ficha p/confeccao de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171087 Cadeira de rodas adaptada, c/quick release e cambagem c/assento e encosto plano. anti-tombo e 1
modulo, medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeccao de cadeira rodas - inf./adulto (forn.
pelo ccr p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171088 Cadeira de rodas adaptada c/argola propulsora, 1 módulo assento e encosto plano, pedal giratório,
assento c/almofada medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeccao de cadeira rodas -
inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171089 Cadeira adaptada c/coxins laterais p/contencao de escoliose c/mesa p/atividades, argola propulsora,
assento anatômico e encosto plano e estofado, almofada estabilizadora de tronco, 2 módulos. medidas,
itens e acessórios de acordo c/ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/ cada
paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171090 Cadeira adaptada, argola propulsora, mesa p/atividades c/assento anatômico, anti-tombo, 1 modulo.
Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeccao de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr
p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171091 Cadeira de rodas adaptada, assento anatômico, abdutor c/1 modulo, argola propulsora, qick release e
sistema para inclinação das rodas traseiras. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeccao de
cadeira rodas - inf./adulto  (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171092 Cadeira de rodas adaptada, anti-tombo, argola propulsora assento anatômico e encosto plano, 1 modulo,
cambagem, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/ confecção de cadeira rodas -
inf./adulto (forn. pelo ccr p/ cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171093 Cadeira de rodas adaptada c/tubo de alumínio aeronáutico assento e encosto plano, abdutor, 1 modulo,
ajuste de centro de gravidade, almofada estabilizadora de tronco. Medidas, itens e acessórios de acordo
c/ficha p/confeccao de cadeira de rodas inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171094 Cadeira de rodas adaptada c/quick release, sistema tilt assento e encosto anatômico, 1 modulo, mesa
p/atividades e almofada estabilizadora de tronco. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha
p/confeccao de cadeira de rodas inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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024171095 Cadeira de rodas adaptada, anti-tombo, sistema tilt assento e encosto anatômico, 2 módulos, mesa

p/atividades, quick release e bloqueador de pernas. medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha
p/confeccao de cadeira de rodas inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171096 Cadeira de rodas adaptada c/eixo desmontagem rápida 4 rodas anti-tombo, 1 modulo, mesa p/atividades
e quick release. medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confeccao de cadeira rodas - inf./adulto
(forn. pelo ccr p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171097 Cadeira de rodas adaptada c/mesa p/atividades, 1 modulo c/sistema tilt e quick release. medidas, itens e
acessórios de acordo c/ficha p/confeccao de cadeira rodas - inf./adulto  (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171098 Cadeira de rodas adaptada, anti-tombo e mesa p/atividades c/abdutor e 1 modulo. Medidas, itens e
acessórios de acordo c/ficha p/confeccao de cadeira de rodas - inf/adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171099 Cadeira de rodas c/sistema tilt, abdutor, 1 modulo almofada estabilizadora de tronco e almofada
limitadora de quadril. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/ confecção de cadeira de rodas
inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171101 Cadeira de rodas adaptada em tubo alumínio aeronáutico. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171102 Cadeira de rodas adaptada com quick release e sistema tilt. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171103 Cadeira de rodas adaptada com argola propulsora, anti-tombo. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171104 Cadeira de rodas adaptada com almofada inflável de vinil. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171105 Cadeira de rodas adaptada, anti-tombo com mesa de atividades. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171106 Cadeira de rodas, adaptada, quick release, 1 módulo. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171107 Cadeira de rodas adaptada com abdutor, sistema tilt, 1 módulo. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171108 Cadeira de rodas adaptada, anti-tombo, c/argola propulsora, assento e encosto anatômico, sistema tilt, 1
modulo, mesa de atividades, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção
de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171109 Cadeira de rodas adaptada, argola propulsora e cambagem. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171110 Cadeira de rodas adaptada, estrutura em aço carbono, 1 módulo PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171111 Cadeira de rodas adaptada com almofada estabilizadora tronco. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171112 Cadeira de rodas adaptada, rodas traseiras anti-furo, abdutor. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171113 Cadeira de rodas adaptada, 1 modulo, quick release. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171114 Cadeira de rodas adaptada, sistema tilt, abdutor. 1 módulo. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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024171115 Cadeira de rodas adaptada, anti-tombo e sistema tilt. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

024171116 Cadeira de rodas obesos (130Kg)
1. Generalidades: cadeira de rodas para uso em paciente obeso
2. Características técnicas mínimas:
2.1. deve apresentar manopla ergonômica para deslocamento;
2.2. deve apresentar duas rodas traseiras, grandes,de no mínimo 24&quot;, aros de impulsão em aço
carbono, cubo montado com rolamento blindado e pneu inflável;
2.3 deve apresentar duas rodas dianteiras pequenas de no mínimo 6&quot;, com base giratória e pneu
maciço;
2.4. deve apresentar sistema de freio;
2.5. deve ser fabricada em estrutura de aço inox ou aço carbono com pintura eletrostática;
2.6. deve apresentar apoio para os braços;
2.7. deve apresentar suporte para os pés, separados e articuláveis;
2.8. encosto a assento estofados, recobertos em courvim preto ou nylon reforçado;
2.9 assento em espuma compatível para utilização de paciente obeso;
2.10 deve suportar paciente de até 130kg;
2.11 uso para paciente obeso;
2.12 dimensões mínimas do assento;
2.12.1 comprimento: 40+- 03cm
2.12.2 largura: 50+- 02cm;

peca 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171117 Cadeira de rodas adaptada anti-tombo, quick release 1 módulo. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171118 Cadeira de rodas adaptada, sistema tilt, 2 módulos. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171119 Cadeira de rodas adaptada com 1 módulo, anti-tombo, abdutor. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171120 Assento e encosto anatômico, sistema tilt, abdutor, 1 modulo quick release, estrutura em alumínio.
medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira de rodas - inf./adulto (forn. pelo
CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171121 Assento e encosto plano, 1 modulo, argola propulsora e quick release. Medidas, itens e acessórios de
acordo c/ficha p/ confecção de cadeira de rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171122 Mesa para atividades, abdutor, encosto e assento anatômico, quick relesase e almofada estabilizadora de
tronco. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira de rodas - inf./adulto (forn.
pelo CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171123 Assento e encosto plano, 1 modulo, quick release, almofada. medidas, itens e acessórios de acordo
c/ficha p/confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171124 Almofada estabilizadora de tronco, almofada de flutuação seca por ar, quick release, anti-tombo, argola
propulsora, 1 modulo, assento/encosto plano. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção
de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171125 Mesa p/atividades, assento e encosto plano, sistema tilt c/ independente encosto/assento. medidas, itens
e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira de rodas inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada
paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171126 Assento e encosto plano, 1 modulo, argola propulsora, quick release, almofada estabilizadora de tronco.
Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo CCR
p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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024171127 Cadeira de rodas adaptada, argola propulsora, anti-tombo, assento e encosto plano, almofada

estabilizadora de tronco, abdutor, pneus anti-furo, 1 modulo, almofada de flutuação seca por ar em vinil
c/bomba. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas inf./adulto
(forn. pelo CCR p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171128 Cadeira de rodas cadeira rodas adaptada, assento anatômico, encosto plano. Anti-tombo, pneus anti-furo,
1 modulo, quick release, almofada estabilizadora de tronco, cambagem. Medidas, itens e acessórios de
acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171129 Cadeira rodas adaptada cambagem e quick release. Assento plano, encosto plano, pneus anti-furos, 1
modulo, argola propulsora, almofada de flutuação por ar, medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/
confecção de cadeira rodas-inf./adulto (forn. Pelo ccr p/ cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171130 Cadeira rodas adaptada, argola propulsora, 1 modulo. Assento e encosto plano, pneus anti-furo, almofada
flutuação seca de ar em vinil, cambagem e ajuste centro de gravidade. Medidas, itens e acessórios de
acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. Pelo ccr p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171131 Cadeira rodas adaptada, quick release, cambagem. Assento e encosto plano, 1 modulo, ajuste centro
gravidade, pneus anti-furo, argola propulsora, almofada flutuação a ar em vinil. Medidas, itens e
acessórios de acordo c/ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. Pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171134 Cadeira rodas adaptada, sistema tilt, anti-tombo. Assento e encosto plano, 1 modulo, pneus anti-furo,
mesa atividades, argola propulsora. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira
rodas inf./adulto (forn. Pelo ccr para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171137 Cadeira rodas adaptada, sistema tilt, mesa atividades. Descrição da especificação assento e encosto
anatômico, anti-tombo, abdutor, 1 modulo, pneus anti-furo. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha
p/confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. Pelo ccr p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171139 Cadeira rodas adaptada, assento e encosto plano, 1 modulo. Anti-tombo, pneus anti-furo, mesa
atividades, quick release, cambagem, argola propulsora. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha
p/confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. Pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171140 Cadeira rodas adaptada assento anatômico c/espuma macia. Encosto anatômico, sistema tilt, anti-tombo,
abdutor, pneus anti-furo, 1 modulo, apoio p/cabeça mais profundo, quick release. Medidas, itens e
acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. Pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171141 Cadeira rodas adaptada, 2 módulos, adutor, sistema tilt. Assento e encosto anatômico, anti-tombo, pneus
anti-furo, mesa atividades, almofada estabilizadora de tronco, quick release. Medidas, itens e acessórios
de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. Pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171142 Cadeira rodas adaptada, 1 modulo, mesa atividades, assento e encosto anatômico, sistema tilt,
anti-tombo, abdutor, pneus anti-furo, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/
confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171143 Assento e encosto anatômico, sistema tilt, pneus anti-furo, mesa atividades, almofada estabilizadora de
tronco, quick release, almofada de flutuação de ar em vinil. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha
p/confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171144 Assento e encosto plano, pneus anti-furo, 1 modulo, argola propulsora, quick release. Medidas, itens e
acessórios de acordo c/ficha p/confecção cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171145 Assento anatômico, encosto plano, anti-tombo, pneus anti-furo, 1 modulo, mesa atividades, almofada
estabilizadora de tronco, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de
cadeira rodas inf./adulto (forn. Pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171146 Assento e encosto anatômico, sistema tilt, anti-tombo, quick release, almofada estabilizadora de tronco,
haste p/frasco de nutrição removível. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de
cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171147 Assento e encosto plano, pneus anti-furo, quick release,regulagem centro de gravidade, almofada de ar PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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em neoprene c/capa e bomba p/inflar. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de
cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

Materiais de Uso Médico (67)

024171148 Sustentação de quadril tipo cinto e cinto peitoral. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha para
confecção cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171149 Cadeira de rodas adaptada, quick release, monobloco, assento e encosto plano, anti-tombo, anti-furo,
cambagem. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn.
Pelo CCR p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171150 Cadeira de rodas, 2 módulos, mesa atividades, anti-furo, quick release. Medidas, itens e acessórios de
acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. Pelo CCR p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171151 Cadeira de rodas adaptada, almofada de flutuação seca por ar, assento e encosto plano, anti-furo, 1
modulo, ajuste centro gravidade, cambagem. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção
de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171152 Cadeira de rodas adaptada, ajuste centro gravidade, cambagem assento e encosto plano, anti-tombo,
anti-furo, 1 modulo, almofada de flutuação seca por ar, quick release. Medidas, itens e acessórios de
acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. Pelo CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171153 Cadeira de rodas adaptada, sistema tilt, 2 módulos assento e encosto anatômico, anti-tombo, quick
release, anti-furo. Medidas, itens e acessorios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas -
inf./adulto (forn. pelo CCR p/ cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171154 Cadeira rodas adaptada, mesa atividades, 1 modulo, cambagem assento anatômico, encosto plano,
anti-tombo. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf.adulto (forn.
Pelo CCR p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171155 Cadeiras de rodas adaptada, c/encosto digitalizado, abdutor, sistema tilt, anti-tombo, anti-furo, almofada
estabilizadora de tronco, almofada limitadora quadril, medida digitalizada, quick release. Medidas, itens e
acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171156 Cadeira de rodas adaptada, quick release, sistema tilt, assento e encosto anatômico, anti-tombo, mesa
atividades, 2 módulos. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha para confecção de cadeira rodas -
inf./adulto (forn. pelo CCR p/ cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171157 Cadeira de rodas adaptada, anti-tombo, anti-furo, 1 modulo, assento e encosto anatômico, mesa
atividades, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas -
inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171160 Cadeira de rodas adaptada, argola propulsora, quick release, assento e encosto plano, anti-furo, almofada
flutuação seca por ar, cambagem. Medidas, itens e acessorios de acordo c/ ficha p/confecção de cadeira
rodas - inf./adulto (forn. Pelo CCR p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171161 Cadeira de rodas adaptada, anti-furo, sistema tilt, assento e encosto anatômico, anti-tombo, quick
release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn.
pelo ccr p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171162 C/ barra em alumínio removível no encosto, quick release, cambagem, assento/encosto plano,
anti-tombo, pneus antifuro 1 modulo e argola propulsora. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/
confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171163 Cambagem, 1 modulo, assento e encosto plano, pneus anti-furo medidas, itens e acessórios de acordo c/
ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171164 Cambagem, quick release, argola propulsora, mesa atividades, pinos, 1 modulo, pneus anti-furo, sistema
tilt, anti-tombo. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto
(forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171165 Assento e encosto anatômico, pneus anti-furo. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/
confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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024171166 Assento anatômico, encosto plano, anti-tombo, quick release, mesa atividades, argola propulsora, pneus

anti-furo. Medidas itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira de rodas - inf./adulto
(forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171167 Cadeira de rodas adaptada, sistema tilt, 2 módulos, abdutor, assento e encosto anatômico, anti-tombo,
pneus anti-furo, mesa atividades e quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/
confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171168 Assento e encosto plano, anti-tombo, pneus anti-furo, argola propulsora, quick release e cambagem.
Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo ccr
p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171169 Assento e encosto anatômico, sistema tilt, anti-tombo, quick release e 2 módulos. Medidas, itens e
acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171170 Assento e encosto plano, anti-furo, almofada de flutuação seca por ar, quick release. Medidas, itens e
acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira de rodas inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171171 Assento e encosto anatômico, sistema tilt, anti-tombo, pneus anti-furo e quick release. Medidas, itens e
acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira de rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada
paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171172 Cadeira de rodas adaptada, 2 módulos, sistema tilt, abdutor, assento e encosto plano, anti-tombo, pneus
anti-furo, quick release, almofada estabilizadora de tronco e almofada limitadora de quadril. Medidas, itens
e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada
paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171173 Cadeira de rodas adaptada, mesa atividades, quick release, assento e encosto anatômico, sistema tilt,
anti-tombo, pneus anti-furo, 1 modulo. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de
cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/ cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171174 Cadeira de rodas adaptada, 2 módulos, pneus anti-furo, assento e encosto anatômico, sistema tilt,
anti-tombo, quick release, abdutor e mesa atividades. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha
para confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171175 Cadeira de rodas adaptada, sistema tilt, 1 modulo, anti-tombo, pneus anti-furo, almofada limitadora de
quadril, almofada estabilizadora de tronco, quick release, assento e encosto sob molde digital. Medidas,
itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira de rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/
cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171176 Cadeira de rodas adaptada, mesa atividades, chassis fixo, assento e encosto plano, sistema tilt, pneus
anti-furo, anti-tombo, 2 módulos, almofada estabilizadora de tronco, quick almofada limitadora de quadril.
Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR
p/ cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171180 Cadeira de rodas adaptada, mesa atividades, pneus infláveis, assento e encosto anatômico, sistema tilt,
anti-tombo, quick release, abdutor, 1 modulo, almofada estabilizador de tronco medidas, itens e
acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171181 Cadeira de rodas adaptada, pneus anti-furo, mesa atividades, assento e encosto anatômico, sistema tilt,
anti-tombo, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha para confecção de cadeira rodas
- inf./adulto (forn. pelo CCR p/ cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171183 Cadeira de rodas adaptada, quick release, pneus infláveis, assento e encosto plano, anti-tombo, 1
modulo, almofada de flutuação seca por ar, c/ bomba em material lavável e argola propulsora. Medidas,
itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/ cada
paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171184 Cadeira de rodas adaptada c/ almofadas de encosto removível, assento e encosto plano, abdutor, pneus
anti-furo, 1 modulo, argola propulsora, encosto rígido, almofada flutuação seca p/ ar c/ bomba, apoio do

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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pe tipo plataforma c/ ajuste altura e angulo e tibia tarsico, quick release, anti-tombo. Medidas, itens e
acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira de rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada
paciente).

024171185 Cadeira de rodas adaptada, encosto rígido, quick release, assento e encosto plano, anti-tombo, pneus
anti-furo, mesa atividades, argola propulsora, 1 modulo. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/
confecção de cadeira de rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171186 Cadeira de rodas adaptada pneus anti-furo, argola propulsora assento e encosto plano, 1 modulo,
almofada de flutuação seca p/ar, c/sistema de bomba em material lavável. medidas, itens e acessórios de
acordo c/ficha p/confecção de cadeira de rodas inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171187 Cadeira de rodas adaptada,argola propulsora, sistema tilt  assento e encosto anatômico, anti-tombo,
pneus anti-furo, 1 modulo, mesa atividades e quick release. medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha
p/confecção de cadeira rodas -inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171188 Cadeira de rodas normal adulto ou infantil, com braços removíveis e apoio dos pés escamoteaveis e
reguláveis, almofada no assento, (largura assento 30,35,38,40,42,44 ou 46) com pneus infláveis e aro
metálico, com capacidade para suportar ate 100 kg. 070101002-9.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171189 Cadeira de rodas para tetraplégico com encosto reclinável, braços removíveis, apoio dos pés
escamoteaveis e reguláveis, apoio de cabeça, protetor de roupas, almofada no assento, pneus infláveis e
aro metálico, (largura do assento 36,38,40,42,44 46,48,50), com capacidade para suportar ate 120 kg.
0701010045.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171191 Cadeira rodas adaptada, 1 modulo, argola propulsora assento e encosto plano, anti-tombo, pneus
anti-furo e quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha para confecção de cadeira rodas -
inf./adulto (forn. pelo CCR p/ cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171193 Cadeira rodas adaptada c/pinos e estrutura reforçada assento e encosto anatômico, sistema tilt, abdutor,
1 modulo pneus anti-furo, mesa atividades, almofada estabilizadora de tronco, argola propulsora, protetor
de roupas tipo paralama removiveis. medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/ confecção de
cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/ cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171194 Cadeira rodas adaptada c/almofada estabilizadora, anti-tombo assento e encosto plano, sistema tilt,
argola propulsora, pneus anti-furo e monobloco. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha
p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171195 Cadeira rodas adaptada, quick release e pneus anti-furo assento e encosto anatômico, sistema tilt, 1
modulo. Medidas itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo
CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171196 Cadeira rodas adaptada, monobloco, mesa atividades assento e encosto anatômico, sistema tilt, pneus
anti-furo, anti-tombo e quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha para confecção de
cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171197 Cadeira rodas adaptada, abdutor, anti-tombo, mesa atividades assento e encosto anatômico, pneus
anti-furo e quick release medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas -
inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171198 Cadeira rodas adaptada, assento anatômico, mesa atividades encosto plano, anti-tombo, abdutor, argola
propulsora, quick release, 1 modulo. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/confecção de
cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171199 Cadeira rodas adaptada, 2 módulos, monobloco, quick release assento e encosto anatômico, sistema tilt,
anti-tombo, pneus anti-furo, mesa atividades. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção
de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171200 Cadeira rodas adaptada, quick release, argola propulsora assento e encosto plano, anti-tombo, pneus
anti-furo, mesa atividades, 1 modulo, estofamento de 5 cm, espessura de alta densidade. Medidas, itens

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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e acessórios de acordo c/ficha p/ confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo CCR para cada
paciente)

024171201 Cadeira rodas adaptada, sistema tilt, monobloco, anti-tombo assento e encosto anatômico, pneus
anti-furo, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas -
inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171202 Cadeira rodas adaptada, chassis fixo, 2 módulos, anti-tombo assento e encosto plano, sistema tilt, pneus
anti-furo, mesa atividades, monobloco, estabilizador tronco, quick release. Medidas, itens e acessórios de
acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171203 Cadeira rodas adaptada, mesa atividades, abdutor, anti-tombo assento e encosto anatômico, sistema tilt,
pneus anti-furo, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira
rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171204 Cadeira rodas adaptada, anti-tombo, 1 modulo, quick release, assento e encosto plano, pneus anti-furo,
argola propulsora, mesa atividades. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de
cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171206 Cadeira rodas adaptada, almofada de ar, abdutor, 1 modulo, assento e encosto anatômico, anti-tombo,
pneus anti-furo, mesa atividades, argola propulsora, quick release, almofada de ar, sistema c/bomba, de
baixa superfície de tensão p/ prevenir ulcera de pressão.medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha
p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171207 Cadeira rodas adaptada, limitador de quadril, quick release assento e encosto plano, abdutor, tubo
alumínio aeronáutico, pneus anti-furo, 1 modulo, estabilizador de tronco. Medidas, itens e acessórios de
acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171208 Cadeira rodas adaptada c/pinos, argola propulsora, 1 modulo assento anatômico, encosto plano, pneus
anti-furo, abdutor, quick release, almofada estabilizadora de tronco, anti-tombo e mesa atividades.
Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo CCR
p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171209 Cadeira rodas adaptada, assento escavado c/plumante, assento e encosto anatomico, sistema tilt, pneus
anti-furo, anti- tombo, abdutor, monobloco e mesa atividades. Medidas, itens e acessórios de acordo
c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171213 Cadeira rodas adaptada, 2 módulos, anti-tombo, quick release assento e encosto anatômico, sistema tilt,
pneus anti-furo e mesa atividades. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/confecção de cadeira
rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171214 Cadeira rodas adaptada, pneus anti-furo, monobloco, anti- tombo, assento e encosto plano, argola
propulsora e quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/ confecção de cadeira rodas -
inf./adulto (forn. pelo CCR p/ cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171216 Cadeira rodas adaptada, assento e encosto plano e rígido anti-tombo, tubo de alumínio aeronáutico,
pneus anti-furo, cambagem e quick release. Medidas, itens a acessórios de acordo c/ficha p/confecção de
cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171217 Cadeira rodas adaptada, estabilizador de tronco, anti-tombo, assento anatômico e encosto plano, 1
modulo, pneus anti-furo mesa atividades e quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha
p/confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171218 Cadeira rodas adaptada encosto anatômico e reclinável assento anatômico, sistema tilt, anti-tombo,
pneus anti-furo 1 modulo, mesa atividades, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha
p/confecção de cadeira rodas -inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171219 Cadeira rodas adaptada, 2 módulos, mesa atividades, abdutor assento e encosto anatômico e reclinável,
anti-tombo, pneus anti-furo, sistema tilt e quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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para confecção de cadeira rodas - inf./adulto (fornecido pelo CCR para cada paciente)

024171220 Cadeira rodas adaptada, anti-tombo, 2 módulos, quick release anti-furo, assento e encosto anatômico,
mesa atividades. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas- inf./adulto
(forn. Pelo CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171221 Cadeira rodas adaptada, c/almofada estabilizadora de tronco, assento anatômico, encosto plano, sistema
tilt, anti-tombo, pneus anti-furo, 2 módulos, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha
para confecção de cadeira rodas- inf./adulto (forn. Pelo CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171222 Cadeira rodas adaptada c/assento anatômico e encosto plano, pneus anti-furo, quick release, almofada
estabilizadora de tronco, anti-tombo, 1 modulo. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção
de cadeira rodas-inf./adulto  (forn. Pelo CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171224 Cadeira rodas adaptada, anti-tombo, argola propulsora, pneus anti-furo, assento e encosto plano, 1
módulo. Medidas, itens  e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn.
pelo CCR  p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171226 Cadeira rodas adaptada, quick release, c/pinos, 1 modulo, assento anatômico, encosto plano, anti-tombo,
pneus anti -furo, mesa atividades, argola propulsora. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha
p/confecção de cadeira rodas -inf./adulto (forn. Pelo CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171227 Cadeira rodas adaptada c/assento plano e rígido, anti-tombo, encosto plano, pneus anti-furo, 1 modulo,
almofada de ar, sistema c/bomba de baixa superfície de tensão p/prevenir ulcera de pressão, quick
release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./ adulto (forn.
pelo CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171228 Cadeira de rodas adaptada, assento e encosto plano e rígido,anti-tombo, pneus anti-furo, 1 modulo e
quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto
(forn. pelo CCR p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171230 Cadeira de rodas adaptada, c/quick release e almofada de ar, c/bomba, de baixa superfície de tensão
p/prevenir ulcera de pressão, assento e encosto plano, anti-tombo, pneus anti-furo, 1 modulo, argola
propulsora. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn.
Pelo CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171231 Cadeira rodas adaptada, c/almofada de flutuação seca por ar, assento e encosto plano, pneus anti-furo, 1
modulo, argola propulsora, quick release, almofada de ar, c/bomba, de baixa superfície de tensão
p/prevenir ulcera de pressão em vinil. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de
cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171233 Cadeira rodas adaptada, anti-tombo, assento e encosto plano, abdutor, pneus anti-furo, pinos, almofadas
de ar, c/bomba, de baixa superfície de tensão p/prevenir ulcera de pressão quick release, bomba de vinil,
1 modulo. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn.
pelo CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171236 Cadeira rodas adaptada, monobloco, ajuste centro gravidade, assento e encosto plano e rígido,
anti-tombo, pneus anti-furo, argola propulsora, almofada de ar, sistema c/ boma p/ prevenir ulcera de
pressão, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas -
inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171237 Cadeira rodas adaptada, mesa atividades, argola propulsora, assento e encosto anatômico, anti-tombo,
pneus anti-furo, 1 modulo, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de
cadeira de rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171238 Cadeira rodas adaptada, monobloco, chassis fixo, anti-tombo, assento e encosto anatômico, sistema tilt,
abdutor, pneus anti-furo, mesa atividades e quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha
p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/ cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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024171239 Cadeira rodas adaptada, 2 módulos, chassis fixo, anti-tombo, assento/encosto anatômico, encosto

reclinável, sistema tilt, pneus anti-furo, mesa atividades, quick release. Medidas, itens e acessórios de
acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada
paciente.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171240 Cadeira rodas adaptada, argola propulsora, assento rígido, assento e encosto plano, anti-tombo, pneus
anti-furo, mesa atividades, 1 modulo, chassis fixo, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/
ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171241 Cadeira rodas adaptada, encosto reclinável, chassis fixo, assento e encosto anatômico, sistema tilt,
anti-tombo, pneus anti-furo, abdutor, 2 módulos. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/
confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171242 Cadeira rodas adaptada, c/ argola propulsora c/ pinos, assento e encosto plano e rígido, anti-tombo,
pneus anti-furo, mesa atividades, monobloco, sistema tilt. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha
p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171243 Cadeira rodas adaptada, c/ estabilizador de tronco, 2 módulos assento/encosto plano e rígido, sistema tilt,
chassis fixo, abdutor, pneus anti-furo, anti-tombo, mesa atividades, quick release, limitador de quadril.
Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr
p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171244 Cadeira rodas adaptada, quick release, assento rígido e assento e encosto plano, anti-tombo, pneus
anti-furo, mesa atividades, 1 modulo, argola propulsora. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/
confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171245 Cadeira rodas adaptada, c/ limitador de quadril, anti-tombo, assento e encosto plano, pneus anti-furo,
estabilizador de tronco, sistema tilt, 2 módulos, chassis fixo, quick release medidas, itens e acessórios de
acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171246 Cadeira rodas adaptada, 2 módulos, quick release, anti-tombo assento e encosto plano e rígido, pneus
anti-furo e chassis fixo. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas -
inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171247 Cadeira rodas adaptada c/molde digital e quick release, assento anatômico, encosto digitalizado e
reclinável, sistema tilt, anti-tombo, pneus anti-furo, 1 modulo. acessórios e adequações avaliadas e se
necessário modificadas no momento de confecção do molde digitalizado. Medidas, itens e acessórios de
acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171248 Cadeira rodas adaptada, assento e encosto digitalizado, anti-tombo, sistema tilt, quick release, 2 módulos,
pneus anti-furo, abdutor e chassis fixo. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de
cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171249 Cadeira rodas adaptada chassis fixo, sistema tilt, 2 módulos assento anatômico e encosto anatômico e
reclinável, anti-tombo, pneus anti-furo, mesa atividades, quick release. Medidas, itens e acessórios de
acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada
paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171250 Cadeira rodas adaptada, chassis fixo e quick release, anti-tombo, assento e encosto anatômico, sistema
tilt, pneus anti-furo, 2 módulos, mesa atividades. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para
confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecido pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171251 Cadeira rodas adaptada, c/ mesa atividades, contenção p/ mmii, assento e encosto anatômico, sistema
tilt, anti-tombo, pneus anti-furo, 2 módulos, chassis fixo, quick release. Medidas, itens e acessórios de
acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171252 Cadeira rodas adaptada, c/pneus anti-furo, molde digital, c/ assento e encosto anatômico digitalizado,
encosto reclinável sistema tilt, anti-tombo, 2 módulos, chassis fixo, quick release. Medidas, itens e
acessórios de acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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024171253 Cadeira rodas adaptada, quick release, chassis fixo, assento e encosto anatômico, sistema tilt, pneus

anti-furo, anti-tombo, 2 módulos. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de
cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171254 Cadeira rodas adaptada c/estabilizador de tronco, 2 módulos, assento e encosto anatômico, sistema tilt,
anti-tombo, pneus anti-furo, chassis fixo, mesa atividades, assento e encosto rígido, quick release.
Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo CCR
p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171255 Cadeira rodas adaptada, c/argola propulsora, chassis fixo, assento plano, encosto digitalizado, anti-tombo,
pneus anti-furo, 1 modulo, mesa atividades, assento e encosto rígido,almofada de ar, sistema c/bomba
p/prevenir ulcera de pressão e quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/confecção
de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171256 Cadeira rodas adaptada, assento e encosto plano, anti-tombo, pneus anti-furo, argola propulsora,
almofada de ar, sistema c/bomba p/prevenir ulcera de pressão, quick release. Medidas itens e acessórios
de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171257 Cadeira rodas adaptada, c/almofadas de encosto, anti-tombo, assento anatômico/encosto plano, pneus
anti-furo, 1 modulo, mesa atividades, argola propulsora e quick release. Medidas, itens e acessórios de
acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. Pelo CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171258 Cadeira rodas adaptada, argola propulsora, antitombo, pneus anti-furo, assento e encosto plano, 1
modulo, almofada de ar c/sistema de bomba c/baixa superfície de tensão p/prevenir ulcera de pressão e
em material lavável. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas
-inf./adulto (forn. Pelo CCR p/cada paciente) 

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171259 Cadeira rodas adaptada anti-tombo, pneus infláveis, 1 modulo assento e encosto plano, argola
propulsora, almofada de ar, sistema c/bomba, de baixa superfície de tensão p/ prevenir ulcera de pressão,
quick release, ajuste centro de gravidade medidas itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção
cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171260 Cadeira rodas adaptada, c/abdutor, sistema tilt, 2 módulos, assento e encosto anatômico, anti-tombo,
pneus anti-furo. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto
(forn. pelo CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171261 Cadeira de rodas adaptada, c/argola propulsora, monobloco assento e encosto plano, pneus anti-furo,
almofada de flutuação seca por ar c/bomba p/prevenir escaras de pressão, ajuste centro de gravidade e
quick release. Medidas,itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./ adulto
(forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171262 Cadeira de rodas adaptada p/tetraplegia infantil, anti-tombo assento e encosto anatômico, sistema tilt,
pneus anti-furo, 1 modulo, mesa atividades, quick release. medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha
p/ confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171263 Cadeira de rodas adaptada, chassis fixo, 2 módulos, assento anatômico e encosto anatômico e reclinável,
abdutor, sistema tilt, pneus anti-furo, anti-tombo e quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo
com ficha para confecção de cadeira rodas infantil/adulto (fornecimento pelo ccr para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171264 Cadeira de rodas adaptada c/argola propulsora, pinos, anti-tombo, assento e encosto plano, sistema tilt,
quick release, pneus dianteiros infláveis e anti-furo, pneus traseiros anti-furo, mesa atividades, 1 modulo e
almofada flutuação seca por ar c/bomba p/prevenir escaras de pressão. Medidas, itens e acessórios de
acordo c/ ficha p/ confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171265 Cadeira rodas adaptada, sistema tilt, anti-tombo, 1 modulo, pneus anti-furo, mesa atividades,
assento/encosto anatômico. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas -
inf./adulto (forn. Pelo CCR p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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024171266 Cadeira rodas adaptada, assento e encosto plano, monobloco, c/encosto rígido removível, pneus

anti-furo, almofada de ar c/bomba de baixa superfície de tensão p/prevenir ulcera de pressão, quick
release e argola propulsora. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas -
inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171267 Cadeira rodas adaptada, monobloco, encosto rígido, assento e encosto plano, quick release, anti-tombo,
pneus anti-furo, mesa atividades, argola propulsora. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/
confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171268 Cadeira rodas adaptada c/1 modulo, pneus traseiros infláveis assento e encosto plano, pneus dianteiros
anti-furo, argola propulsora, estrutura reforçada. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha
p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171269 Cadeira rodas adaptada, quick release, monobloco, assento e encosto plano, anti-tombo, pneus anti-furo,
assento c/5cm de altura ou almofada, com recorte compatível com as medidas, argola propulsora.
Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR
p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171270 Cadeira rodas adaptada, 2 módulos, abdutor, mesa atividades, assento anatômico, encosto anatômico e
reclinável, sistema tilt, anti-tombo, quick release, pneus dianteiros anti-furo, pneus traseiros infláveis.
Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR
p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171271 Cadeira rodas adaptada, encosto reclinável, anti-tombo, mesa atividades, quick release, chassis fixo, 2
módulos, abdutor, assento e encosto anatômico, sistema tilt, pneus dianteiros anti-furo e traseiros
infláveis. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo
CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171272 Cadeira rodas adaptada, quick release, anti-tombo, 2 módulos assento anatômico, encosto anatômico e
reclinável, sistema tilt, pneus anti-furo, chassis fixo, mesa atividades, contenção lateral de tronco de
espuma injetada. medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas inf./adulto
(forn. pelo CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171273 Cadeira rodas adaptada c/assento plano e rígido, anti-tombo, encosto plano, rígido e reclinável, sistema
tilt, 2 módulos, chassis fixo, mesa atividades, estabilizador de tronco, limitador de quadril e quick release.
Medidas, itens e acesso- rios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas - inf./ adulto (forn. pelo CCR
p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171274 Cadeira rodas com apoio para os braços mais largo com almofadas de proteção assento e encosto plano,
pneus anti-furo, 1 modulo, pinos, almofada de ar com sistema com bomba de baixa superfície de tensão
para prevenir ulcera de pressão e quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para
confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR  para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171275 Cadeira de rodas adaptada com encosto rígido e plano, anti-tombo, assento plano, sistema tilt, pneus
anti-furo, almofada de ar com sistema com bomba de baixa superfície de tensão para prevenir ulcera de
pressão, quick release, argola propulsora, ajuste centro de gravidade. Medidas, itens e acessórios de
acordo com ficha para confecção de cadeira de rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada
paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171276 Cadeira rodas adaptada com estabilizador de tronco, anti-tombo assento anatômico, encosto anatômico e
reclinável, sistema tilt, abdutor reforçado, pneus anti-furo, 2 módulos, chassis fixo, mesa atividades, quick
release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confeccao de cadeira rodas infantil/adulto
(fornecida pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171277 Cadeira de rodas adaptada, 2 módulos, chassis fixo, abdutor, assento anatômico, encosto anatômico e
reclinável, sistema tilt, anti-tombo, pneus anti-furo, mesa de atividades, quick release. Medidas, itens e
acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira de rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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para cada paciente).

024171278 Cadeira de rodas adaptada, chassis fixo, mesa de atividades, encosto anatômico e reclinável, assento
anatômico, sistema tilt, anti-tombo, abdutor, pneus anti-furo, 2 módulos, estabilizador de tronco, quick
release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira de rodas
infantil/adulto (fornecia pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171279 Cadeira rodas com ajuste centro gravidade, argola propulsora, assento e encosto plano, pneus anti-furo, 1
modulo, quick release, almofada de ar com sistema com bomba, de baixa superfície de tensão para
prevenir ulcera de pressão. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira
de rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR  para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171280 Cadeira de rodas adaptada com mesa de atividades e chassi fixo, encosto e assento anatômico,
anti-tombo, pneus anti-furo, sistema tilt, abdutor, 2 módulos, quick release, medidas, itens e acessórios de
acordo com ficha para confecção de cadeira de rodas infantil/adulto (fornecido pelo CCR para cada
paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171281 Cadeira rodas adaptada com assento plano e rígido, 1 modulo, encosto plano, anti-tombo, pneus antifuro,
argola propulsora almofada de ar, com sistema com bomba, de baixa superfície de tensão para prevenir
ulcera de pressão, quick release, ajuste centro de gravidade. Medidas, itens e acessórios de acordo com
ficha para confecção de cadeira rodas infantil/adulto (fornecida. pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171282 Cadeira de rodas adaptada com 1 modulo, mesa de atividades, abdutor, assento e encosto plano,
anti-tombo, pneus anti-furo, quick release, argola propulsora. Medidas, itens e acessórios de acordo com
ficha para confecção de cadeira rodas infantil/adulto (fornecido pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171283 Cadeira de rodas adaptada com chassis fixo, assento anatômico e encosto anatômico e reclinável,
sistema tilt, anti-tombo, 2 módulos, abdutor, mesa de atividades, quick release. Medidas, itens e
acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR para
cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171284 Cadeira rodas adaptada, monobloco, pneus anti-furo, assento rígido e plano, encosto plano, argola
propulsora, quick release, almofada de ar, com sistema com bomba de baixa superfície de tensão para
prevenir ulcera de pressão, ajuste centro de gravidade. medidas, itens e acessórios de acordo com ficha
para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171285 Cadeira rodas adaptada com 1 modulo, abdutor, sistema tilt, assento anatômico, encosto anatômico e
reclinável, anti-tombo, pneus anti-furo, almofada de ar com sistema com bomba de baixa superfície de
tensão para prevenir ulcera de pressão. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção
de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida. pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171289 Cadeira rodas com 1 modulo, argola propulsora, mesa atividades assento plano e rígido, encosto plano,
almofadas de 5 cm, quick release, anti-tombo, pneus anti-furo. Medidas, itens e acessórios de acordo
com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecido pelo CCR  para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171291 Cadeira rodas com suporte para soro/sangue, quick release, pneus anti-furo, assento e encosto digital,
sistema tilt, chassis fixo, anti-tombo, 2 módulos, acessórios e adequação serão avaliadas em conjunto
com confecção do molde digital. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de
cadeira rodas in./adulto (Forn. pelo ccr para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171295 Cadeira rodas com pneus anti-furo, argola propulsora, 1 modulo assento e encosto plano, anti-tombo,
almofada de ar com sistema com bomba, de baixa superfície de tensão para prevenir ulcera de pressão,
ajuste centro de gravidade, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para
confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida. pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171296 Cadeira rodas adaptada, assento plano e rígido, 1 modulo, encosto plano, anti-tombo, pneus anti-furo,
quick release, mesa atividades. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/confecção de cadeira
rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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024171297 Cadeira rodas adaptada, 1 modulo, almofada de 5cm assento, assento plano e rígido, encosto plano,

pneus anti-furo, argola propulsora, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha
p/confecção de cadeira rodas - inf./ adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171298 Cadeira rodas adaptada, argola propulsora, quick release, assento e encosto plano, rígido e removível,
anti-tombo, pneus anti-furo, 1 modulo, mesa atividades. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha
p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171299 Cadeira rodas adaptada, chassis fixo, argola propulsora, monobloco, assento e encosto plano, pneus
anti-furo, almofada de ar, sistema c/bomba, de baixa superfície de tensão p/ prevenir ulcera de pressão,
quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas -inf./adulto
(forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171300 Cadeira rodas c/ajuste centro gravidade, pneus anti-furo, assento e encosto plano e rígido, anti-tombo,
quick release, 1 modulo, argola propulsora, almofada de ar, sistema c/bomba de baixa superfície de
tensão p/prevenir ulcera de pressão. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de
cadeira rodas - inf./adulto (forn. Pelo CCR p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171301 Cadeira de rodas com assento e encosto digitalizado, 2 módulos, encosto reclinável, sistema tilt,
anti-tombo, chassis fixo, pneus anti-furo, mesa de atividades, quick release, acessórios e adequações
deverão ser avaliados no momento da confecção do molde digital. Medidas, itens e acessórios de acordo
com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171302 Cadeira rodas com mesa de atividades e molde digital, anti-tombo, assento digitalizado, encosto
digitalizado e reclinável, 1 modulo, sistema tilt, pneus anti-furo, acessórios e adequações deverão ser
analisadas no momento da confecção do molde digital. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha
para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171303 Cadeira rodas com estabilizador de tronco, argola propulsora, assento e encosto anatômico, anti-tombo,
mesa atividades, 1 modulo, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para
confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida. pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171304 Cadeira de rodas com 1 ou 2 módulos, mesa de atividades, anti-tombo, assento e encosto anatômico,
sistema tilt, dobrável em x ou chassis fixo, argola propulsora, quick release, estabiliza- dor de tronco,
pinos. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas infantil/adulto
(fornecida pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171305 Cadeira de rodas com sistema tilt, chassis fixo, anti-tombo, mesa de atividades, assento e encosto
anatômico, encosto reclinável, pneus anti-furo, 2 módulos, estabilizador de tronco, quick release.
Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para  confecção de cadeira rodas - infantil/adulto
(fornecida pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171306 Cadeira de rodas dobrável em x ou chassis fixo, mesa de atividades assento e encosto anatômico,
encosto reclinável, anti-tombo, sistema tilt, pneus anti-furo, 1 ou 2 módulos, quick release medidas, itens
e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida. pelo CCR
p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171307 Cadeira de rodas com mesa de atividades, assento e encosto anatômico anti-tombo, pneus anti-furo,
argola propulsora, quick relea- se. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de
cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171308 Cadeira de  rodas com quick release, assento e encosto plano, mesa de atividades, anti-tombo, pneus
anti-furo, almofada de ar, sistema com bomba, de baixa superfície de tensão para prevenir ulcera de
pressão. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas -
infantil/adulto (fornecido. pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171309 Cadeira de rodas com pneus anti-furo, monobloco, quick release, assento e encosto plano, sistema tilt,
anti-tombo, argola propulsora, almofada de ar, sistema com bomba, de baixa superfície de tensão para

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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prevenir ulcera de pressão, ajuste centro de gravidade. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha
para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida. pelo CCR para cada paciente).

024171310 Cadeira rodas com sistema tilt, dobrável em x ou chassis fixo, assento e encosto anatômico, encosto
reclinável, anti-tombo, pneus anti-furo, 1 ou 2 módulos, quick release. Medidas, itens e acessórios de
acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada
paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171311 Cadeira rodas sob molde digital, anti-tombo, pneus anti-furo adaptada, com encosto digitalizado com
acessórios e adequações que serão avalizados durante a confecção do molde digital, 2 módulos, sistema
tilt, chassis fixo, quick release. medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de
cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR pracada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171312 Cadeira de rodas com estabilizador de tronco, pneus anti-furo, 1 modulo, adaptada, com assento e
encosto anatômico, anti-tombo, argola propulsora e quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo
com ficha para confecção de cadeira de rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171313 Cadeira de rodas com quick release, argola propulsora, 1 modulo, adaptada, com assento e encosto
plano, pneus anti-furo, ajuste centro de gravidade, chassis fixo, almofada de ar, sistema com bomba, de
baixa superfície de tensão para prevenir ulcera de pressão, encosto removível. Medidas, itens e
acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecido pelo CCR
para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171314 Cadeira rodas c/sistema tilt, 2 modulos, chassis fixo, adaptada, assento e encosto anatômico, encosto
reclinável, antitombo, pneus anti-furo, molde digital com acessórios e adequações que serão avaliados
durante confecção do molde digital, quick release. medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para
confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171315 Cadeira rodas anti-tombo, cambagem, ajuste centro gravidade, adaptada, assento e encosto plano, pneus
anti-furo, argola propulsora, almofada de ar, sistema com bomba, de baixa superfície de tensão para
prevenir ulcera de pressão. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira
rodas - infantil/adulto (fornecida. pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171316 Cadeira de rodas adaptada, mesa de atividades, quick release, anti -tombo, assento e encosto anatômico,
sistema tilt, 1 modulo, pneus anti-furo, estabilizador de tronco, com cinto funcional para transporte em
automóvel com barra reforçada no encosto. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para
confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR  para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171317 Cadeira de rodas adaptada, chassis fixo, anti-tombo, 2 módulos, assento anatômico e encosto anatômico
e reclinável, sistema tilt, pneus anti-furo, mesa atividades, suporte para soro/sangue removível, quick
release. Medidas, itens e acessórios de acordo com a ficha para confecção de cadeira rodas -
infantil/adulto (fornecida. pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171318 Cadeira de rodas adaptada, mesa de atividades, encosto reclinável, assento e encosto plano e rígido,
sistema tilt, anti-tombo, pneus anti-furo, 2 módulos, chassis fixo, quick release. Medidas, itens e
acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira de rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR
para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171319 Cadeira de rodas adaptada, estabilizador tronco, quick release, assento e encosto plano e rígido,
anti-tombo, almofada de ar sistema com bomba, de baixa superfície de tensão para prevenir ulcera de
pressão, pneus anti-furo, 1 modulo, argola propulsora. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha
para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR  para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171320 Cadeira de rodas adaptada com adutor, sistema tilt, anti-tombo, assento anatômico, encosto anatômico e
reclinável, 1 modulo, pneus anti-furo, estabilizador de tronco, quick release, almofada de ar, sistema com
bomba, de baixa superfície de tensão para prevenir ulcera de pressão. Medidas, itens e acessórios de
acordo com ficha para confecção de cadeira de rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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paciente).

024171321 Cadeira de rodas adaptada com quick release, 1 modulo, anti-tombo assento anatômico, encosto
anatômico e reclinável, sistema tilt, abdutor, pneus anti-furo. Medidas, itens e acessórios de acordo com
ficha para confecção de cadeira de rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171322 Cadeira de rodas adaptada, argola propulsora, pneus anti-furo, assento e encosto plano, sistema tilt, 1
modulo, almofada de ar, sistema com bomba de baixa superfície de tensão para prevenir ulcera de
pressão, placa com 6 furos para ajustar centro de gravidade, quick release. Medidas, itens e acessórios
de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada
paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171323 Cadeira de rodas adaptada com argola propulsora, sistema tilt, 1 módulo, assento e encosto plano,
anti-tombo, pneus anti-furo mesa atividades, quick release, almofada de ar, sistema com bomba, de baixa
superfície de tensão para prevenir úlcera de pressão. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha
para confecção de cadeira de rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171324 Cadeira de rodas adaptada com 1 ou 2 módulos, mesa de atividades, assento e encosto anatômico e
rígido, encosto reclinável, sistema tilt, anti-tombo, pneus anti-furo, dobrável em x ou chassis fixo, quick
release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto
(fornecida pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171325 Cadeira de rodas adaptada, pneus dianteiros infláveis, 1 módulo, pneus traseiros anti-furo, assento e
encosto plano, encosto reclinável, sistema tilt, anti-tombo, placa de fixação das rodas traseiras com 6
furos, mesa de atividades, almofada de ar, sistema com bomba, de baixa superfície de tensão para
prevenir úlcera de pressão com células altas em neoprene, reforçada, ajuste centro de gravidade, quick
release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas infantil/adulto
(fornecida pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171326 Cadeira de rodas adaptada, com pneus anti-furo, argola propulsora assento e encosto plano, quick
release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas infantil/adulto
(fornecida pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171327 Cadeira de rodas adaptada, sistema tilt, monobloco, assento e encosto anatômico, encosto reclinável,
anti-tombo, chassis fixo, pneus anti-furo, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha
para confecção de cadeira de rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR paracada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171328 Cadeira de rodas adaptada com 1 modulo, pinos, quick release, assento e encosto plano, anti-tombo,
pneus anti-furo, argola propulsora, almofada de ar, sistema com bomba de baixa superfície de tensão
para prevenir ulcera de pressão. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de
cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171329 Cadeira rodas adaptada, com estabilizador tronco, anti-tombo, assento e encosto anatômico, abdutor,
pneus anti-furo, quick release, 1 modulo. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção
de cadeira rodas - inf./adulto (Forn. pelo ccr para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171335 Cadeira rodas adaptada c/argola propulsora, anti-tombo, mesa atividades, assento anatômico, encosto
plano, quick release, pneus anti-furo, 1 modulo. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha
p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. Pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171336 Cadeira rodas adaptada, assento rígido, estabilizador tronco assento e encosto plano, anti-tombo, pneus
anti-furo, argola propulsora, 1 modulo, mesa atividades, quick release, almofada de ar, sistema com
bomba, de baixa superfície de tensão para prevenir ulcera de pressão. Medidas, itens e acessórios de
acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - inf./adulto (Forn. pelo ccr para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171338 Cadeira rodas adaptada, quick release, estabilizador tronco, assento e encosto anatômico, anti-tombo,
abdutor, pneus anti-furo. medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas -
inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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024171340 Cadeira rodas adaptada c/assento sob medida digital, encosto reclinavel, sistema tilt, anti-tombo, pneus

anti-furo, quick release, 2 modulos, chassis fixo, estabilizador de tronco. Medidas, itens e acessorios de
acordo c/ficha p/confeccao de cadeira rodas - inf./adulto (forn. Pelo ccr p/cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171344 Cadeira rodas adaptada com 1 modulo, quick release, pneus anti-furo, assento anatômico e encosto
plano, argola propulsora. medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira
rodas - infantil/adulto (fornecido pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171347 Cadeira rodas adaptada, com 1 ou 2 módulos, mesa atividades, assento plano e encosto plano e
reclinável, sistema tilt, anti-tombo, pneus anti-furo, quick release, chassis fixo ou dobrável em duplo x,
ajuste centro gravidade, almofada de ar sistema com bomba, de baixa superfície de tensão para prevenir
úlcera de pressão. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas -
inf./adulto (Forn. pelo ccr para cada paciente)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171349 Cadeira de rodas adaptada com argola propulsora, pinos, assento e encosto anatômico, anti-tombo, mesa
de atividades, pneus antifuro e quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para
confecção de cadeira de rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171350 Cadeira de rodas adaptada com argola propulsora, quick release, assento e encosto plano, anti-tombo,
almofada de ar, sistema com bomba, de baixa superfície de tensão para prevenir ulcera de pressão,
ajuste do centro de gravidade. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de
cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171351 Cadeira de rodas adaptada, anti-tombo, dobrável em x ou l, 1 modulo, quick release, assento e encosto
plano, pneus antifuro, argola propulsora, mesa atividades. Medidas, itens e acessórios de acordo com
ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171352 Cadeira de rodas padrão infantil com pintura Epoxy, dobrável em X com apoio para braços
escamoteáveis, apoio para pés removíveis e reguláveis, almofada em espuma com 5 cm, pneus infláveis
(largura de assento 30,35 cm) com capacidade para suportar ate 70 kg. (Código SUS: 070101002-9)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171353 Cadeira rodas padrão adulto ou infantil com pintura Epoxi, dobrável em X, com apoio para braços
escamoteáveis, apoio para pés removíveis e reguláveis, almofada em espuma com 5 cm, pneus infláveis
(largura de assento 38,40,42,44 ou 46) com capacidade para suportar ate 100kg. (Código SUS:
070101002-9)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171356 Cadeira de rodas com encosto digitalizado e reclinável, pneus antifuro, quick release. Medidas, itens e
acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira de rodas – infantil/adulto (fornecido pelo CCR
para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171358 Cadeira rodas c/almofada assento 5 cm, quick release, mesa atividades, assento e encosto plano,
anti-tombo, 1 modulo, pneus anti-furo. medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/confecção de
cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171359 Cadeira rodas c/chassis fixo, mesa atividades, anti-tombo, assento anatômico, encosto anatômico e
reclinável, sistema tilt, pneus anti-furo, quick release. medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha
p/confecção de cadeira rodas -inf./adulto (forn. pelo ccr p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171364 Cadeira rodas adaptada, chassis fixo, encosto reclinável, assento e encosto anatômico, sistema tilt, pneus
anti-furo, 2 módulos, mesa atividades, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha
p/confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171365 Cadeira rodas adaptada, assento/encosto plano, quick release anti-tombo, pneus anti-furo, 1 modulo,
monobloco, dobrável em X ou em L, argola propulsora, mesa atividades. Medidas, itens e acessórios de
acordo c/ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171366 Cadeira rodas adaptada, 1 modulo dobrável em X ou em L, mesa atividades, assento e encosto
anatômico, anti-tombo, pneus anti-furo, argola propulsora, quick release. Medidas, itens e acessórios de
acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecido pelo CCR para cada

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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paciente.

024171367 Cadeira rodas adaptada, chassis fixo, sistema tilt, assento e encosto anatômico, anti-tombo, 2 módulos,
mesa atividades, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de
cadeira rodas infantil/adulto (forn. pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171368 Cadeira rodas adaptada, almofada de ar, pneus anti-furo, 1 modulo, assento e encosto plano, dobrável
em x ou em l, argola propulsora, sistema com bomba, de baixa superfície de tensão para prevenir ulcera
de pressão, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira
rodas infantil/adulto (fornecido pelo ccr para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171369 Cadeira rodas adaptada, 2 módulos, chassis fixo, assento e encosto digitalizado, pneus anti-furo, mesa
atividades, anti-tombo. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas
- infantil/adulto (fornecido pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171370 Cadeira rodas adaptada c/encosto escovado e reclinável, com assento e encosto anatômico, sistema tilt,
anti-tombo, pneus anti-furo, 2 módulos, chassis fixo, mesa atividades. Medidas itens e acessórios de
acordo c/ficha p/confecção de cadeira rodas inf./adulto (forn. pelo CCR p/cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171371 Cadeira de rodas (acima 90kg): cadeira de rodas confeccionada sob medida, em tubos de alumínio, liga
metálica ou aço, cromado ou pintura eletrostática, dobrável em x ou monobloco, apoio para braços
removíveis ou escamoteáveis. eixo de remoção rápida nas grandes rodas, encosto e assento com
estofamento 100% nylon ou couro sintético resistente, com almofada de assento em espuma de alta
densidade com no mínimo 5 cm de espessura, forrada com mesmo tecido e velcro para fixação, com ou
sem faixa torácica (5-7 cm), com ou sem cinto pélvico, com ou sem faixa para panturrilha, protetor lateral
de roupa, rodas traseiras de 24" com sobre aro de propulsão, podendo ou não ter pinos, pneus traseiros
maciços ou infláveis, freio bilateral, rodas dianteiras de 6" ou 8” com pneus maciços ou infláveis com
rolamentos blindados nos eixos, apoio para pés rebatíveis, podendo ser giratórios, podendo ou não ser
removíveis, apoio para pés eleváveis opcional. larguras de assento: de 50 cm à 60 cm. tolerância de
peso: a depender do fabricante: de 120kg e 160kg. Código SUS 0701010215

peca 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171372 Cadeira de rodas monobloco - cadeira de rodas confeccionada sob medida, em tubos de alumínio,
cromado ou com pintura eletrostática, dobrável em l ou fixa, braços removíveis ou escamoteáveis,
podendo não ter apoio de braços, eixo de remoção rápida nas quatro rodas, encosto e assento com
estofamento 100% nylon ou couro sintético resistente, com almofada de assento em espuma de alta
densidade de no mínimo 5 cm de espessura, forrada com mesmo tecido e velcro para fixação, com ou
sem faixa torácica (5 -7 cm), com ou sem cinto pélvico; com ou sem faixa para panturrilha, protetor lateral
de roupa rebatível com aba ou tipo paralamas, rodas traseiras de 24" com sobrearo de propulsão com ou
sem pinos, pneus traseiros maciços ou infláveis, freio bilateral, rodas dianteiras removíveis de 5” ou 6"
com pneus maciços ou infláveis com rolamentos blindados nos eixos; com ou sem rodas anti tombo;
apoio para pés ergonômico rebatível ou fixo, com altura e ângulo de inclinação ajustável. quick release
obrigatório nas rodas traseiras e opcionais nas dianteiras. cambagem opcional. Código SUS 0701010207

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171373 Cadeira rodas motorizada adulto/infantil, sob medida chassis duraluminio tubular sem solda, dobrável x
com artic. conex. injetadas alumínio, container bateria, rodas traseiras 12" dianteiras 8" aros nylon,ambas
com pneus sem câmara cor cinza,rodas apoio 35x17mm maciças,eixos rolamento blindado motorização
com 2 motores elétricos corrente continua e ima permanente 200w cada,sistema transmissão engrenada,
torque para transportar usuário de ate 130kg. Drive micro processado de 50a que permite
acelerar/desacelerar. Linear e velocidade de 0 a 6km/h. instalado direita ou esquerda, joystick no próprio
modulo ou por contr. mentonia no ou por cont.cabeça ou por cont. de sugar/soprar. Sistema de freio
motor regen. sistema freio estac. eletromagnético painel comando digit. teclas funções liga/desliga
limite/velocidade indic.carga e buzina, 2 baterias 12v x 34a sem manut.que possibilitam autonomia de ate
30km, recarregadas por carregador intelig. microprocessado, assento/encosto fixo sem uso parafusos,

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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acolchoados e revestidos, apoio braços e suporte pes regulável escamoteavel e/ou removível estofado
tecido nylon, almofada assento plana(em espuma) equipada com cinto de segurança que pode ser do tipo
4 pontos, camiseta, faixa torácica ou cinto pélvico e faixa panturrilha podendo ter encosto reclinável sendo
acompanhada nesse caso de 2 rodas anti-tombo apoio cabeça removível e regulável alt. e/ ou profund.
acolchoado e apoios pés eleváveis.podendo ou não ter regulagem de posicionamento de tilt nas cadeiras
infantis. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha de paciente fornecida pelo CCR. Código SUS
0701010223

024171374 Cadeira de rodas com encosto reclinável rolam. blindados nas 4 rodas, inclus. no eixo vert.do garfo. eixos
aço reforc.pintura epoxi. estof. nylon ou couro sint. acolchoado com almofada alta dens. incorp. almof de
5cm. espess em espuma alta dens. incorp. ao assento. estrut. dobr. duplo x com sistema fech. para
articulad. rodas tras. 24" inflav.e raiadas. rodas dianteiras 6" macicas, com garfo nylon. Aro impulso
alumínio com pint. epoxi. sistema desmont. rapid. "quick release" nas 4 rodas freios bilat. protet.raios.
Placa fixação rodas trás. Com 6 furos que permit. regulag. alt. mudanc. angul. do assento e anteriorizacao
e posteriorizacao. possib. alter.angulo placa eixo diant. para mente-lo sempre na perpendicular em
relação ao piso(função necess. sempre q houver alt. no centro de grav. da cadeira). Apoio de braço
removível ou escamot. apoio de cabeça em espuma de alta dens., regul. em alt. e prof. protet. lat.de
roupas incorp. ao apoio de braço. pedal elevavel e removível com sistema "swingaway", com apoio de
panturr. injetado. encosto reclin. de 90°a180°, atr avés de posicionad. de angulo milimetrico. rodas
antitombo. Capacidade de peso de 120kg. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha de paciente
fornecida pelo CCR. (Código SUS 0701010215)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171375 Cadeira rodas sem reclinel. rolam. blind. nas 4rodas,inclusive eixo vert.do garfo. eixos de aço reforçado
pint. epoxi, estof. em nylon acolchoado, almofada 5cm espessura em espuma alta dens. incorp. ao
assento. estrut. dobrável em duplo x com sistema de fecham por articuladores. Rodas tras. de 24"
infláveis e raiadas. rodas diant. 6" maciças, com garfo de nylon aro de impulso em alumínio com pint.
epoxi. sistema de desmontagem rápida "quick release" nas 4 rodas. Freios bilat. prot. lat. de roupas em
nylon com abas. Apoio de braço escamot. ou removíveis pedal removível com sistema
"swingaway".capacidade de peso de 120kg. Medidas, itens e acessórios de acordo com a ficha do
paciente fornecida pelo CCR. (Código SUS 0701010215).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171376 Cadeira de rodas adaptada molde digital do assendo e encosto e motorização PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171377 1. Generalidades: cadeira de rodas para uso em pacientes obesos.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Estrutura em aço, com pintura epoxi;
2.2. Deve apresentar manopla, apoio para os pés (removível) e os para os braços;
2.3. Assento rígido de 70cm de largura, no mínimo;
2.4. Duas rodas grandes, no mínimo 20´´;
2.5. Aro de propulsão cromado;
2.6. Almofadas de espuma;
2.7. Tamanho: adulto;
2.8. Deve suportar pacientes de até 300kg;
2.9. Deve apresentar suporte de soro.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171378 Cadeira de rodas de ajuste postural (cap), c/estrutura em madeira maciça padrão marfim, livre de nos,
c/tratamento anti-bacterias, forrada no assento com espuma d33 de 50mm e encosto com espuma d33 de
30mm, revestido em vinil. Assento fixo em madeira 15cm de espessura, c/bordas
arredondadas,dimensões aproximadas: 60 x 55 x 87cm, peso suportado: ate 90kg e peso aprox. Do
produto: 20kg.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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024171379   Cadeira de rodas adaptada canguru ax20, c/encosto plano, rígido, removível, reclinável, c/ajuste de

profundidade e inclinação e rotação, estabilizadores de tronco e quadril, cinto em h, abdutor de joelhos,
apoio de pés, c/mesa.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171394 Cadeira de rodas adaptada, com assento anatômico, encosto plano, anti-tombo, pneus anti-furo, 1
módulo, dobrável em x, quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção
de cadeira de rodas infantil/adulto. 

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171395 Cadeira de rodas adaptada, com assento plano, encosto plano e reclinável, tilt, anti-tombo, abdutor,
pneus anti-furo, 2 módulos, chassis fixo, mesa atividades, estabilizador de tronco, limitador de quadril,
quick release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira de rodas
infantil/adulto 

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171396 Cadeira de rodas adaptada, com assento e encosto plano, anti-tombo, pneus anti-furo, dobrável em X ou
L, quick release.Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira de rodas
infantil/adulto

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171397 Cadeira de rodas adaptada, sob molde digital, tilt, anti-tombo, pneus anti-furo, 2 módulos, chassis fixo.
Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira de rodas infantil/adulto
(fornecida pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171398 Cadeira de rodas adaptada, assento e encosto anatômico, tilt, anti-tombo, pneus anti-furo, 2 módulos,
chassis fixo, mesa de atividades, quick-release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para
confecção de cadeira de rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171399 Cadeira de rodas adaptada, assento anatômico, encosto plano, anti-tombo, pneus anti-furo, monobloco,
quick-release.Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira de rodas
infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171400  Cadeira de rodas adaptada, assento e encosto plano, anti-tombo, pneus anti-furo, 1 módulo, freios
eletromagnéticos inteligentes.Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira
de rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171401 Cadeira de rodas adaptada, assento e encosto plano, tilt, anti-tombo, abdutor, pneus anti-furo, 2 módulos,
chassis fixo, estabilizador de tronco, quick-release.Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para
confecção de cadeira de rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171402 Cadeira de rodas adaptada, assento e encosto plano, anti-tombo, pneus anti-furo, monobloco, dobrável
em L, almofada de ar, sistema com bomba de baixa superfície de tensão para prevenir úlcera de pressão,
quick-release.Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira de rodas
infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171403 Cadeira de rodas monobloco infantil em alumínio, tecido automotivo, rodas dianteiras 6" maciça, rodas
traseiras 20" infláveis, apoio pés tipo bandeja, quick release, cambagem e freio fixo e aro de propulsão.

peca 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171404 cadeira de rodas adaptada, assento e encosto plano, anti-tombo, abdutor, pneus anti-furo, 1 módulo,
dobrável em duplo x, argola propulsora, estabilizador de tronco, encosto rígido, quick release, almofada
de ar com bomba para prevenir úlcera de pressão. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para
confecção de cadeira de rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171405 Cadeira de rodas monobloco adulto em alumínio, tecido automotivo, rodas dianteiras 6" maciça, rodas
traseiras 24" infláveis, apoio pés tipo bandeja, quick release, sistema tilt, cambagem, caster com ajuste
de ângulo e freio fixo e aro de propulsão

peca 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171406 Cadeira de rodas motorizada com molde digital, tilt, mesa atividades, 1 módulo, dobrável em x, com
Joystick, pneus anti-furo. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira de
rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171408 Cadeira de rodas adaptada, assento e encosto plano, pneus anti-furo, monobloco, dobrável em L, quick
release. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira rodas - infantil/adulto

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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(fornecido pelo CCR para cada paciente).

024171409 cadeira de rodas em alumínio, braços removíveis, pés fixo, elevação de pernas, encosto em nylon, bloco
tipo X, capacidade de 110kg a 160kg.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171410 cadeira de rodas em alumínio, braços removíveis, pés fixo, elevação de pernas, encosto em nylon, bloco
tipo X, capacidade de até 100kg

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024171411 cadeira de rodas em alumínio, braços e pés removíveis, capacidade de 110kg a 160kg, encosto nylon,
bloco x

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024180003 Suporte para soro de parede, em aço inox, capacidade para 4 frascos. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024180004 Suporte para soro com rodizios, em aço inox
1. Generalidades: suporte de soro com rodízios,
2. Características técnicas mínimas:
2.1 Deve possibilitar ajuste de altura;
2.2 Fabricado em aço inox;
2.3 Deve possuir haste em forma de "T";
2.4 Deve possuir 04 (quatro) rodízios (base para fácil movimentação em forma de "H").
Apresentar registro no MS.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024180005 Suporte para soro móvel, sem rodízios. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024180008 SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOX PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024180009  SUPORTE DE PAREDE
1. GENERALIDADES:
SUPORTE DE SORO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE.
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
2.1 FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL;
2.2 DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 04 FRASCOS SIMULTANEAMENTE.
 

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024180010 1. Generalidades
Suporte de soro com rodízios.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 deve possibilitar ajuste de altura;
2.2 fabricado em aço inox;
2.3 deve possuir haste em forma de t
2.4 deve possuir 04 rodízios (base para fácil movimentação em forma de H)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024180011 Suporte de soro com rodízios para uso em sala de ressonância magnética, em alumínio
1. Generalidades: suporte de soro com rodízios
2. Características técnicas mínimas:
2.1.Deve possibilitar ajuste de altura
2.2. Fabricado em alumínio
2.3. Deve possuir haste em forma de T
2.4. Base em alumínio e sapata em borracha ou plástico.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024180012 Suporte para soro com rodízios, ajuste altura, em aço inox, com 4 rodízios
1. Características técnicas mínimas;
1.1 Deve possibilitar ajuste de altura;
1.2 Fabricado em aço inox;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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1.3 Deve possuir haste em forma de ''T';
1.4 Deve possuir 04 (quatro) rodízios (base para fácil movimentação em forma de ''H''.

024180013 Suporte com haste de soro e bomba de infusão com 04 ganchos para soro, fabricado em aço inoxidável,
para fixação na parede. Tamanho 1,80m. O equipamento deve ser  instalado pelo fabricante, no local a
ser determinado, pela direção da unidade solicitante.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024180014 Suporte para soro com altura regulável, e 4 ganchos. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024201001 PAPEL KRAFT FIBRA LONGA, COR PARDA, PESO APROX. 60KG, BOBINA COM 1,20 METROS DE
LARGURA

Sem requisição desde 03/2008.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

024201002 Papel kraft, medindo 0,75 x 1,10 metros, gramatura 60 gr/m2, pacote com 100 folhas, embalagem
resistente.

FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

024201003 PAPEL KRAFT COR PARDA DE 16 KG APROX. COM 0,60 CM DE LARGURA

Sem requisição desde 01/2012.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

024201017 Papel Kraft - fibra longa - bobina de 60kg - 80cm.

Sem movimentação no SCCD.

BOBINA 128 Acondicionadores e embalagens ativo (bloqueado)

024210003 Suporte de parede em mdf 18mm dupla face na cor branco com 40 cm de comprimento para bobina de
toalha de papel multiuso descartável. QUANTIDADE: 05 PEÇAS.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

024228001 Xícara para chá, em porcelana lisa, cor branca, com pires, embaladas em caixa e protegidas
individualmente, capacidade 230 ml, aprox.

DUZIA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

024228002 Xícara para chá/café, em porcelana na cor branca PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
024236001 Creme dental, com flúor, embalagem com aproximadamente 50 g, embalado em caixa individual.

Apresentar a notificação do produto na ANVISA e o número de autorização de funcionamento (AFE) da
empresa no MS.

TUBO 25 Higiene Pessoal ativo

024244003 Soda caustica em escamas - pote de 01 kg. PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

024252001 Palito de madeira, redondo, com pontas, caixa com 100 unidades, acondicionadas em caixa. CAIXA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
024252002 Palito de madeira para espetinho, isento de rebarbas, com pontas, medindo  25 cm em pacote com 50

unidades
PACOTE 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

024279001 TRANSPARÊNCIA PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, COM TARJA, CAIXA COM 50 FOLHAS,
TAMANHO A4

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

024279002 TRANSPARÊNCIA PARA IMPRESSORA LASER, COM TARJA, CAIXA COM 50 FOLHAS CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

024309001 saco descartavel para aspirador de pó PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

024317001 Maquina perfuradora de documentos (tipo chanceladora), funcionamento eletronico,motor reforcado de
1hp,compativel a rede de 220 volts, para servico pesado, sistema corrente  alterna da atraves de micro
para comando do sistema de freio, com 02 linhas de perfuracao paralela, distancia de 05mm entre as
perfura¦oes, pinos vazadores de 0,9mm e 1,2mm, numera¦ao consecutiva de 07 numeros, composicao de
5x4mm com 07mm de altura, capacidade de perfura¦ao ate 20 folhas (papel de 70  gramas) por vez,
dependendo da espessura do papel, chave de  seguran¦a acionada atraves de dispositivo automatico
comandado pelo papel

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo
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024317002 Maquina perfuradora eletrica industrial, para espirais,com fechadora para wire-o PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

024325001 Fogão à gás domestico com 4 (quatro) queimadores, forno e estufa, autolimpante, tampo em aço inox,
acendedor automatico, na cor branca, compativel a rede de 220 volts.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

024325002 FOGÃO A GÁS DOMÉSTICO COM QUATRO BOCAS E FORNO

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MNIMAS:
   1.1 FOGAÃO A GÁS DOMÉSTICO COM QUATRO BOCAS E COM FORNO;
   1.2 ESTRUTURA EM AÇO, PINTADO NA COR BRANCA;
   1.3 QUADRO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO;
   1.4 SISTEMA DE CONDUTORES DE GÁS EM CIRCUITO IMPRESSO INTEGRADO, AFIM DE EVITAR
VAZAMENTO;
   1.5 PAINEL REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL E CROMADO POR REGISTRO COM DUAS
GRADUAÇÕES DE CHAMAS: ALTA E BAIXA
   1.6 MEDIDAS:
       1.6.1 ALTURA: 80CM;
       1.6.2 LARGURA: 50CM;
       1.6.3 PROFUNDIDADE: 60CM;
  1.7 ACESSÓRIOS:
       1.7.1 BOTIJÃO DE GÁS DOMÉSTICO, PESO 13 QUILOS.                      

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

024325003 Fogão a gás doméstico, com 06 bocas, mesa inox, acendimento automático, com forno, cor branca PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
024325004 Fogão a gás doméstico com 02 queimadores PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
024325006 Fogão a gás doméstico 4 bocas,acendimento automático, autolimpante, forno,cor branca. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
024333001 Fogão elétrico , uso doméstico, com 02 queimadores

1. fogão elétrico tipo "coocktop";
2. tensão de alimentação: 220v/60hz;
3. dimensões do fogão: 29x5x51 (lxaxp)cm -  +/-5cm;
4. 02 (dois) queimadores;
4.1. 01 (hum) queimador rápido: 1800w (+/- 100w);
4.2. 01 (hum) queimador médio: 1200w (+/- 100w);
5. superfície do fogão confeccionado em material vitrocerâmico;
6. sistema de segurança composto por:
6.1. os queimadores devem ser acionados ao se "girar" os manípulos, independentemente;
6.2. indicador luminoso que deverá estar aceso sempre que a área de cocção estiver aquecida (somente
poderá se apagar quando a área de cocção estiver totalmente fria);
7. modelo para ser embutido;
8. a instalação do fogão deverá ser realizada pela empresa vencedora sem quaisquer tipo de ônus para a
contratante

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

024333003 FOGÃO ELÉTRICO USO DOMÉSTICO COM 04 ACENDEDORES (BOCAS) PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
024341002 Pinça Kocher curva 18cm em aço inox PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

024341003 Pinça Kocher reta 16 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024341004 Pinça Kocher reta 18cm em aço inox PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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024341005 Pinça Kocher reta 20 cm em aço inox PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

024341006 Pinça Kocher curva - medindo 16 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024341007 Pinça Kocher medindo 14 cm, reta. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024341008 pinca kocher curva, medindo 14cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024341009 PINÇA KOCHER PEAN, MEDINDO 20CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024341010 Pinça Kocher Pean Forte, medindo 20cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024341011 Pinça Kocher curva com 14 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024341012  PINÇA KOCHER CURVA 20 CM EM AÇO INOX PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024341013 PINÇA KOCHER COM DENTE 25CM CURVA PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024341015 PINÇA KOCHER 14CM DANDY HEMOSTATICA DENTES SERRADOS PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024341020 Pinça Kocher curva 22cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024341021 Pinça Kocher reta 11cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024341022 Pinça Kocher reta 25cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

024376002 ASPIRADOR DE PO CAPACIDADE MINIMA DE 10 LITROS PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
024376003 ASPIRADOR DE PÓ INDUSTRIAL

1 - Características Mínimas:
      1.1 - Reservatório de pó de aproximadamente 50 litros;
      1.2 - Vazão: 6,8m³ por minuto;
      1.3 - Motor: 3 HP trifásico 220V / 380V;
      1.4 - Deverá conter acessórios completos:
               1.4.1 - 04 (quatro) metros de mangueira PVC;
               1.4.2 - Bocal plástico;
               1.4.3 - Escova retangular;
               1.4.4 - Silenciador;
               1.4.5 - Tubo de PVC 1,20 metros;
               1.4.6 - Bocal de ferro;
               1.4.7 - 08 (oito) metros de cabo elétrico e chave magnética PDW.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

024376004 Aspirador de pó portátil (jatiador de ar):

- Aparelho sem fio;
- Filtro permanente, removível e lavável;
- Alimentação elétrica de 220V/60 Hz;

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
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- Fonte e carregador de pilha;
- Acessório especial para cantos e frestas;
- Peso máximo: 2kg.

024376006 Aspirador de pó e líquido, alimentação 220 volts PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
024376007 Aspirador de pó para pó e água com 02 estágios. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
024384001 BOTIJÃO PARA GLP CAPACIDADE PARA 13 KG PECA 84 exa ativo
024422001 BOTA DE BORRACHA, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL, CANO MÉDIO, APROXIMADAMENTE 25CM

SOLADO ANTIDERRAPANTE, PALMILHA DE ESPUMA ANTIBACTERIANA, COR PRETA , TAMANHO
37- USUÁRIO: SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA, CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO,
SERVIÇO DE ZELADORIA , MANUTENÇÃO

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

024422002 Bota de borracha, impermeável, flexível, cano médio, aproximadamente 25cm solado antiderrapante,
palmilha de espuma antibacteriana, cor preta , tamanho 38- usuário: serviço de nutrição dietética, centro
de material e esterilização, serviço de zeladoria , manutenção.

PAR 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

024422003 BOTA DE BORRACHA, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL, CANO MÉDIO, APROXIMADAMENTE 25CM
SOLADO ANTIDERRAPANTE, PALMILHA DE ESPUMA ANTIBACTERIANA, COR PRETA , TAMANHO
39- USUÁRIO: SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA, CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO,
SERVIÇO DE ZELADORIA , MANUTENÇÃO

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

024422004 BOTA DE BORRACHA, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL, CANO MÉDIO, APROXIMADAMENTE 25CM
SOLADO ANTIDERRAPANTE, PALMILHA DE ESPUMA ANTIBACTERIANA, COR PRETA , TAMANHO
40- USUÁRIO: SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA, CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO,
SERVIÇO DE ZELADORIA , MANUTENÇÃO

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

024422005 BOTA DE BORRACHA, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL, CANO MÉDIO, APROXIMADAMENTE 25CM
SOLADO ANTIDERRAPANTE, PALMILHA DE ESPUMA ANTIBACTERIANA, COR PRETA , TAMANHO
41- USUÁRIO: SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA, CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO,
SERVIÇO DE ZELADORIA , MANUTENÇÃO

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

024422006 BOTA DE BORRACHA, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL, CANO MÉDIO, APROXIMADAMENTE 25CM
SOLADO ANTIDERRAPANTE, PALMILHA DE ESPUMA ANTIBACTERIANA, COR PRETA , TAMANHO
42- USUÁRIO: SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA, CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO,
SERVIÇO DE ZELADORIA , MANUTENÇÃO

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

024422007 BOTA DE BORRACHA, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL, CANO MÉDIO, APROXIMADAMENTE 25CM
SOLADO ANTIDERRAPANTE, PALMILHA DE ESPUMA ANTIBACTERIANA, COR PRETA , TAMANHO
43- USUÁRIO: SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA, CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO,
SERVIÇO DE ZELADORIA , MANUTENÇÃO

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

024422008 Bota de borracha cano longo, mod.masc.cor preta n.39 PAR 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

024422010 Bota de borracha cano longo,mod.masc. cor preta n.41 PAR 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

024422011 Bota de borracha cano longo,mod.masc. cor preta n°42 PAR 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

024422012 Bota de borracha na cor preta (tipo capataz). PAR 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

024422015 BOTA DE BORRACHA, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL, CANO MÉDIO APROXIMADAMENTE 25CM,
SOLADO  ANTIDERRAPANTE,  COR BRANCA, TAMANHO 35 -  

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

024422016 BOTA DE BORRACHA, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL, CANO MÉDIO, APROXIMADAMENTE 25CM
SOLADO ANTIDERRAPANTE,  COR BRANCA, TAMANHO 37- 

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

ativo
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Banho

024422017 BOTA DE BORRACHA, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL, CANO MÉDIO, APROXIMADAMENTE 25CM
SOLADO ANTIDERRAPANTE, COR BRANCA, TAMANHO 39

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

024422018 BOTA DE BORRACHA, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL, CANO MÉDIO, APROXIMADAMENTE 25CM
SOLADO ANTIDERRAPANTE, COR BRANCA, TAMANHO 41

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

024422019 BOTA DE BORRACHA, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL, CANO MÉDIO, APROXIMADAMENTE 25CM
SOLADO ANTIDERRAPANTE,  COR BRANCA, TAMANHO 43

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

024422020 BOTA DE BORRACHA, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL, CANO MÉDIO, APROXIMADAMENTE 25CM
SOLADO ANTIDERRAPANTE, PALMILHA DE ESPUMA ANTIBACTERIANA, COR PRETA, TAMANHO
36-  USUÁRIO: SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA, CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO,
SERVIÇO DE ZELADORIA , MANUTENÇÃO

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

024422021 Bota de borracha ,impermeável, flexível, cano médio, aproximadamente 25cm solado antiderrapante,
palmilha de espuma antibacteriana,cor preta , tamanho 44-
Usuário: serviço de nutricao dietética,centro de material e esterilização, serviço de zeladoria ,
manutenção.

PAR 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

024422023 Bota de borracha, impermeável, flexível, cano médio, aproximadamente 25cm solado antiderrapante,
palmilha de espuma antibacteriana, cor branca, tamanho 38 - usuário: serviço de nutrição dietética, centro
de material e esterilização, serviço de zeladoria, manutenção.

PAR 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

024422024 Bota de borracha, impermeável, flexível, cano médio, aproximadamente 25cm solado antiderrapante,
palmilha de espuma antibacteriana, cor branca, tamanho 40 - usuário: serviço de nutrição dietética, centro
de material e esterilização, serviço de zeladoria, manutenção.

PAR 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

024422031 Sobrebota de salvamento e segurança, material impermeável, descartável. Confeccionado em Não tecico
100% polietileno - Possui elástico no cano pata uma melhor fixação.

PAR 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

024449001 Removedor para piso, embalagem com 5 litros PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
024449003 Removedor de tinta lata com 01 litro LATA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
024449007 Removedor de cera, galação com 2 litros GALAO 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

024511001 Botina de couro, cano curto, com cadarço, solado de borracha vulcanizada ou pucompacto ou expandido
(poliuretano) com ranhuras antiderrapante, com palmilha de espuma e antibacteriana, proteção contra
riscos de origem elétrica e mecânica, tamanho numero 40,na cor preta, usuário - manutenção. Deve
possuir o numero do certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

024511002 Botina de couro, cano curto, com cadarço, solado de borracha vulcanizada ou pucompacto ou expandido
(poliuretano) com ranhuras antiderrapante, com palmilha de espuma e antibacteriana, proteção contra
riscos de origem elétrica e mecânica, tamanho número 43, usuário - manutenção.

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

024511010 Botina de couro, cano curto, com cadarço, solado de borracha vulcanizada ou pucompacto ou expandido
(poliuretano) com ranhuras antiderrapante, com palmilha de espuma e antibacteriana, proteção contra
riscos de origem elétrica e mecânica,tamanho numero 37, usuário - manutenção.Deve possuir o número
do certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

024511011 Botina de couro, cano curto, com cadarço, solado de borracha vulcanizada ou pucompacto ou expandido
(poliuretano) com ranhuras antiderrapante, com palmilha de espuma e antibacteriana, proteção contra
riscos de origem elétrica e mecânica, tamanho numero 38,na cor preta, usuário - manutenção. Deve
possuir o numero do certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.

PECA 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo
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024511012 Botina de couro, cano curto, com cadarço, solado de borracha vulcanizada ou pucompacto ou expandido

(poliuretano) com ranhuras antiderrapante, com palmilha de espuma e antibacteriana, proteção contra
riscos de origem elétrica e mecânica,tamanho número 39, usuário - manutenção.

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

024511013 Botina de couro, cano curto, com cadarço, solado de borracha vulcanizada ou pucompacto ou expandido
(poliuretano) com ranhuras antiderrapante, com palmilha de espuma e antibacteriana, proteção contra
riscos de origem elétrica e mecânica, tamanho número 41, usuário - manutenção.

PAR 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

024511014 Botina de couro, cano curto, com cadarço, solado de borracha vulcanizada ou pucompacto ou expandido
(poliuretano) com ranhuras antiderrapante, com palmilha de espuma e antibacteriana, proteção contra
riscos de origem elétrica e mecânica, tamanho numero 42, na cor preta, usuário - manutenção. Deve
possuir o numero do certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

024511015 Botina de couro, cano curto, com cadarço, solado de borracha vulcanizada ou pucompacto ou expandido
(poliuretano) com ranhuras antiderrapante, com palmilha de espuma e antibacteriana, proteção contra
riscos de origem elétrica e mecânica, tamanho número 44, usuário - manutenção.

PAR 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

024538001 Desentupidor de borracha com cabo para pia PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
024538002 Desentupidor para vaso sanitário, de borracha,cabo de no  minimo 1 metro de comprimento PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
024562002 Suporte plástico com alça para filtro de papel, tam.grande ref.103. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
024562003 Suporte plástico com alça para saco de leite PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
024570004 PASTA SUSPENSA EM PAPEL KRAFT CAIXA COM 50 UNIDADES

Sem requisição desde 02/2007.

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

024570009 Pasta suspensa plástica cristal de cor fume,  referencia 3809 - hf 03 bs, para arquivo de empenhos

Sem requisição desde 07/2009.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

024570010 Pasta suspensa de plastico transparente, sem divisoria, para documento formato oficio.,

Sem requisição desde 10/2012.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

024570015 Pasta suspensa. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

024589004 Pasta papel cartolina com aba elástico, cores diversas PECA 109 Formulários e impressos ativo
024589005 pasta em papelão supremo com brilho, com bolsa interna, impressão em 4 cores externo, medindo

22,5cm x 33cm, com logomarca do Lacen.
PECA 109 Formulários e impressos ativo

024600001 Óculos de proteção com lente de cristal ou policarbonato (epi). PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
024643001 Bola para vôlei de praia modelo oficial PECA 92 Recreação, Desporto e Material

Artístico
ativo

024694001 BLOCO DE RASCUNHO BRANCO COM 50 FOLHAS CADA BLOCO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

024694003 BLOCO DE ANOTAÇÕES; Formato 10,5 x 14,8; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset;
Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma);
Apresentação BLOCO; Acabamento COLA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE;
Circulação
 INTERNA ; Uso Logotipo NENHUM; Temporalidade; Peça de processo BLOCO/FORMULÁRIO
CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 50; Número de Vias 1

BLOCO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

024716001 Capa de pvc forrado (capa de chuva)com capuz, manga comprida comprimento meia perna aberta na
frente e fechada com botoes de pressao metalicos, antiferrugem, cor amarela, tamanho g.usuario:
manutencao, servico de zeladoria.

PECA 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo
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024716002 Capa de pvc forrado (capa de chuva) com capuz, manga comprida, comprimento meia perna, aberta na

frente e fechada com botões de pressão metálicos, antiferrugem, cor amarela, tamanho m. Usuário:
manutenção, serviço de zeladoria.

PECA 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

024716003 CAPA DE CHUVA MANGA COMPRIDA E CAPUZ NA COR AZUL, MODELO MASCULINO PECA 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

024716005 Capa de pvc forrado (capa de chuva) com capuz, manga comprida comprimento meia perna aberta na
frente e fechada com botões de pressão metálicos, antiferrugem, cor amarela, tamanho p. Usuário:
manutenção, serviço de zeladoria.

PECA 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

024716006 Capa de pvc forrado (capa de chuva)com capuz, manga comprida comprimento meia perna aberta na
frente e fechada com botões de pressão metálicos, antiferrugem, cor amarela, tamanho gg. Usuário:
manutenção, serviço de zeladoria.

PECA 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

024716011 Capa de chuva laminada transparente, confeccionada em tela sintética revestida de pvc em ambas as
faces (kp 500), com manga e capuz. Incolor laminado, impermeável com fechamento de botão frontal.
proteção do usuário contra intempéries (chuva). Tamanho G.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

024716012 Capa de chuva laminada transparente, confeccionada em tela sintética revestida de pvc em ambas as
faces (kp 500), com manga e capuz. incolor laminado, impermeável com fechamento de botão frontal.
Proteção do usuário contra intempéries (chuva). Tamanho GG.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

024724004 Capa de proteção para DVD/CD PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

024759007 TRENA ELETRÔNICA COM MIRA LASER PECA 61 Medicamentos ativo
024783001 Receptáculo de porcelana simples para lâmpada incandescente PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos

e Eletrônicos
ativo

024783002 Receptáculo de porcelana simples E40. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

024791001 PLASTICO LEITOSO FINO COM 1,40M DE LARGURA COR AZUL CLARO

          

METRO 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

024791003 Plástico fino leitoso, cor azul claro, com 0,10 mm de espessura e com 1,40 m de largura, peca com 50
metros

***Não adquirido desde 2014***

PECA 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo (bloqueado)

024821002 Relógio protocolador, horadatador PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

024821007 Relógio despertador para uso em laboratório com temporizador ajustável de 0 a 60 minutos. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

024821008 Relógio ponto digital com leitura biométrica PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

024821016 Relógio ponto digital PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

024821020 Relogio protocolador com display alfanumerico de cristal liquido para impressao automatica de, no minimo
02 (duas) vias, com ajustes do tamanho e formato de impressao, configuracao de data (dia, mes e ano) e
hora (hora, minuto e segundo); medidas aproximadas de ate 20cm x 15cm x 25cm; funcionamento de
110v e 220v; bateria interna para alimentacao em caso de falta de energia.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

024830001 Guia condutor de fibra PECA 45 Cabos, Correntes e Cordoalhas ativo
024848003 Impresso bloco - resultado de exames hematologia. PECA 109 Formulários e impressos ativo
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024848004 Impresso bloco - Ginecologia BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
024848022 Bloco de protocolo ISSL (uso na psicologia) PECA 109 Formulários e impressos ativo

024848023 Bloco de anotações com 20 paginas, com capa, impressão de 1 cor por pagina e com logomarca do
Lacen.

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

024848024 Impresso bloco de rascunho - SAMU - ADP-02473 PECA 109 Formulários e impressos ativo
024864002 Enxada com cabo de madeira PECA 34 Ferramentas ativo
024872001 Foice com cabo. PECA 34 Ferramentas ativo
024880002 Cera líquida para piso de borracha - balde com 05 litros PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

024880003 cera liquida para piso de borracha com embalagem de 05 litros, cor preta PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

024899001 Fralda pronta em tecido branco, antialérgico, duplo, 100% algodao, resistente a lavagem industrial, peca
070 x 070   com bainha dobrada, para uso em pediatria.
Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

PECA 25 Higiene Pessoal ativo

024899002 Fralda prontas em tecido branco, antialérgico, duplo, 100% algodão, tecido resistente a lavagem
industrial, peça com 0,70m de largura e 0,80m de comprimento, com bainha dobrada, para uso na
pediatria.

PECA 25 Higiene Pessoal ativo

024902001 FITA CASSETE PARA GRAVAÇÃO DE SOM VIRGEM PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

024902002 FITA CASSETE  VIRGEM,PARA GRAVADOR DE BOLSO(MICRO-FITA) PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

024961001 Caneta laser point, com pilha. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

025020001 Coador de pano para café com cabo de madeira. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
025046010 Papel de seda cores diversas. FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

025070001 Lona plástica na cor amarela, med.4x6m com ilhoses. PECA 94 Estruturas e Edificações ativo
025070002 Lona plástica  na cor preta,com 6m de largura. METRO 94 Estruturas e Edificações ativo
025070003 Lona plástica na cor preta, medindo aproximadamente 6X100 m. PECA 94 Estruturas e Edificações ativo
025070006 Lona plástica de pvc, medindo 10 x 5 metros, cor laranja PECA 94 Estruturas e Edificações ativo
025070007 Lona plástica na cor preta medindo 4 metros de largura METRO 46 Materiais para Construção Civil ativo
025070009 Lona plástica em polietileno medindo 5 x 7 m PECA 94 Estruturas e Edificações ativo
025097003 Pad mouse em borracha PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

025097007 Pad mouse ergonômico, com gel, preto PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

025119001 CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTER, HP DESIGNJET MODELO 430,450C, 455CA, 750C/PLUS,
755CM; CIANO; REFERÊNCIA HP 51644C - NOVOS E ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

025119002 CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER, COR MAGENTA, MODELO HP DESIGNJET 430, 450C,
455CA, 750C/PLUS, 755CM; REFERÊNCIA HP 51644M - NOVOS E ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

025119003 CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTER HP DESIGNJET, MODELO
430,450C,455CA,750C/PLUS,755CM; AMARELO, REFERÊNCIA HP 51644Y - NOVOS E ORIGINAIS

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

025127001 Tinta reabastecedor pincel atômico cores diversas PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo
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025151005 CAIXA EM MADEIRA RECICLADA TIPO MDF. COM TAMPA. DIMENSÕES INTERNAS: COMP. 30CM

LARG. 20CM, ALT. 6CM. INTERNAMENTE, COM BASE PARA ALFINETAÇÃO EM EVA COM
ESPESSURA DE 8 MM. CAIXA EM MADEIRA RECICLADA TIPO MDF. COM TAMPA. DIMENSÕES
INTERNAS: COMP. 30 CM. LARG. 20CM, ALT. 6CM. INTERNAMENTE. COM BASE PARA
ALFINETAÇÃO EM EVA COM ESPESSURA DE 8MM.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

025151006 Caixa em madeira medindo 35x10x43 PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
025160001 Jaqueta para microfilme 16mm, com 5 canais,caixa c/ 1000 unidades. CAIXA 30 Fotografia, Cinematografia  e

fonografia
ativo

025186001 AREIA FINA METRO 3 46 Materiais para Construção Civil ativo
025186002 Areia média METRO 3 46 Materiais para Construção Civil ativo
025186003 Areia Grossa. METRO 3 46 Materiais para Construção Civil ativo
025216001 Cal para pintura SACO 46 Materiais para Construção Civil ativo
025224001 FACA TALHADEIRA PARA CORTAR REBITE PECA 61 Medicamentos ativo
025240005 Rolamento referência 6202 PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
025240006 Rolamento referência 6203 PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
025283001 Thinner com 05 litros GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
025283002 Thinner com 18 litros GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
025283003 Thiner com 1000ml PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
025283004 Thinner. Frasco com 900ml. PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
025291002 TINTA LATEX (PLÁSTICA) BRANCA EM PVC,GALÃO C/ 18 LITROS GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
025291003 TINTA LÁTEX (PLÁSTICA) BRANCO NEVE PVA 18 LITROS GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
025291004 TINTA LATEX (PLÁSTICA) BRANCA GELO 18 LITROS GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
025291010 Tinta plástica cor palha, galão com 18 litros GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
025305001 Tinta epoxi preta para ferro galão c/ 3,6 litros LATA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
025305002 Tinta epoxi branco gelo, com 3,6 litros GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
025313001 MASSA P/ VEDAÇAO DE FERRO KG 51 Material de Pintura e Preservação ativo
025313004 MASSA PARA VEDAÇÃO CALAFETAR 24 F CINZA CAIXA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
025313007 Massa para vedação de calafetar, emb. c/ 1kg, Cz. PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
025321014 Cartucho de toner para fax brother, modelo mfc 7820n PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

025330001 Grampo para máquina foto copiadora modelo 5100 Xerox,cartucho com 5000 unidades CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

025330007 Grampo para copiadora Xerox modelo ar-fn1 SF-SC11 (peça). PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

025356001 Desengraxante p/ remoção de óleos/lubrificantes/graxas. GALAO 126 Combustíveis e lubrificantes não
veiculares

ativo

025364003 Impresso - Troca de plantão BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
025364004 Impresso serviço/ ultra sonografia/ exame abdominal FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
025364005 Impresso serviço/ ultra sonografia/ exame ginecológico BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
025364013 AMAMENTAR; Formato 14,8 x 21; Apresentação do Formato Fechado; Tipo de papel Offset; Gramatura

90 G;
Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação
BOLETIM; Acabamento GRAMPO A CAVALO; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA;
Preenchimento
FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação  EXTERNA; Uso Logotipo; BRASAO
LIVRO/CADERNO;

PECA 109 Formulários e impressos ativo
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Número de Páginas 16; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de
Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Couchê Fosco; Gramatura 170 G

025364014 ORIENTANDO PAPAI E MAMÃE; Formato 14,8 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel
Offset;
Gramatura 90 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de impressão verso 4 (Colorido);
Apresentação
CARTILHA; Acabamento GRAMPO A CAVALO; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA;
Preenchimento
FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação  EXTERNA; Logotipo BRASAO;
BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos Número de Vias; Número de Páginas; 40;
CARACTERÍSTICA DA CAPA;
Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Couchê Brilho;
Gramatura 115 G

PECA 109 Formulários e impressos ativo

025364016 PARTOGRAMA; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura
75 G;
Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação
BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA;
Preenchimento
FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação  INTERNA; Uso Logotipo BRASAO;
BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 100; Número de Vias 1; Número de páginas;
CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de Impressão verso 0
(Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura
115 G

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

025364018 Impresso -Questionário de avaliação. BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
025364020 CARDIOTOCOGRAFIA ANTEPARTO; Formato 26,6 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de

papel
Autocopiativo - CB - Branco; Gramatura 53 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de
impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ
FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação  INTERNA ; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO;
Número de Jogos 50;
Número de Vias 2; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de
Impressão verso
0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

025364025 Impresso - Formulação de diligências BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
025364026 Impresso - Pterigio III BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
025364027 Impresso - Pterigio I BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
025364028 Impresso - Impresso Pterigio II BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
025364036 Impresso - Infertilidade e dor pelvica/ ADP - 01058 FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
025364037 ORIENTAÇÕES ÀS MÃES SOBRE O RECÉM-NASCIDO; Formato 14,8 x 21; Apresentação do Formato

Aberto; Tipo de papel Offset ; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de
impressão verso
0 (Nenhuma); Apresentação FOLHA; Acabamento NENHUM; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ
FRENTE
Circulação  EXTERNA; Logotipo BRASAO

PECA 109 Formulários e impressos ativo

025364040 Impresso - Protocolo de raio x ADP - 01192 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
025364041 SAÍDA DE PACIENTE; Formato 7,4 x 10,5; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
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Gramatura
75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação
BLOCO;  Acabamento COLA NA CABEÇA;  Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE;
Circulação  EXTERNA ; Uso Logotipo NENHUM; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos
100; Número de Vias
1

025364071 Impresso -Admissão de recém nascido FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
025364076 Legislação do Estado de Santa Catarina - Exemplar / impresso PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364086 Impresso -Serviço de diagnostóstico por imagem de ultra som (Ex. A5 - 207 x 210) - 3 vias. BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
025364096 Impresso -Exames de laboratórios/ ADP 00708 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
025364098 ROTEIRO ORGANIZADO PARA VERIFICAÇÃO DOS SINAIS VITAIS DE ROTINA; Formato 21 x 29,7;

Apresentação do Formato  Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 75 G; Cor de impressão frente 1
(Monocromático);
Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação FOLHA; Acabamento NENHUM; Posição SÓ
FRENTE;
Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação  INTERNA; Logotipo BRASAO

PECA 109 Formulários e impressos ativo

025364103 ECOCARDIOGRAMA; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset;
Gramatura 75G;
Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação FOLHA;

Acabamento NENHUM; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação  INTERNA;
Logotipo - Brasao

PECA 109 Formulários e impressos ativo

025364104 Impresso -Retorno de consulta - ADP 00540 PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364105 Impresso individual de notificação de laqueadura tubária e vasectomia - ADP - 00578 FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
025364107 Impresso Bioquímica II - ADP 00543 FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
025364108 Impresso Bioquímica III - ADP 00545 FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
025364109 Impresso - Bioquímica  - ADP 00574 FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
025364111 Impresso Lista de problemas clínicos - ADP 00642 PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364113 Impresso Prescrição médica de 2 pós-operatório - ADP 00625 PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364116 Impresso - Admissão no  pós-operatório imediato-I ADP 00576 PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364117 Impresso Controle Laboratorial - ADP 00577 PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364125 Impresso - Prontuáro médico - ADP 00483 PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364129 Impresso - Evolução médica - ADP 00582 PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364130 Impresso - Controle gasométrico - ADP 00637 PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364135 Impresso - Prescrição médica de 2 pós-operatório II - ADP 00601 FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
025364136 Impresso - Prescrição médica para pacientes clínico I - ADP 00621 FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
025364137 Impresso - Avaliação comportamental FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
025364138 TESTE DA ORELHINHA; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset;

Gramatura
75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação
FOLHA
Acabamento NENHUM; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação INTERNA;
Logotipo BRASAO

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

025364139 Ficha - Controle de prestações de contas - Impresso PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364146 Impresso - Ordem de consulta médica  - ADP 00825 PECA 109 Formulários e impressos ativo
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025364147 Impresso - Controle odontológico - ADP 01304 PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364149 Impresso - Grupo sanguíneo BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
025364151 Impresso - (Redução de danos / adp-01318). PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364152 Impresso Registro de alimentação - ADP 00560 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
025364156 RELATÓRIO DE ENFERMAGEM DO PACIENTE DE UNIDADE MÉDICO/CIRÚRGICO; Formato 21 x

29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 90 G; Cor de impressão frente; 1
(Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação FOLHA; Acabamento
NENHUM;
Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA
C/CABEÇA;
Circulação  INTERNA; Logotipo NENHUM

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

025364173 Impresso - Agendamento de consulta - ADP 00600 PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364179 Impresso - Gestante de alto risco - Teste do pezinho BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
025364181 Impresso Partograma - ADP 01614 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
025364182 AMAMENTAÇÃO; Formato -14,8 x 21; Apresentação do Formato- Aberto; Tipo de papel- Offset ;

Gramatura -75 G; Cor de impressão frente-1 (Monocromático); Cor de impressão verso-0 (Nenhuma);
Apresentação -BLOCO;
Acabamento -COLA NA CABEÇA; Posição -SÓ FRENTE; Preenchimento -SÓ FRENTE; Circulação –
INTERNA;   BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos-100; Número de Vias-1

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

025364183 Impresso - Preparo pré operatório BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
025364184 ORIENTAÇÕES GERAIS; Formato 14,8 x 21; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset;

Gramatura
75 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático);
Apresentação
BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA;
Preenchimento
FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação  INTERNA; Uso Logotipo BRASAO; Temporalidade;
Peça de processo BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 100;
Número de Vias 1;
Número de Páginas; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de
Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

025364186 Inquérito coletivo de surto de doença transmitida por alimento FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
025364187 Impresso de investigação individual de DTA (ADP-01715) FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
025364188 Registro de surto de dta (adp-01714)/Impresso FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
025364193 Impresso- Processamento de dados de surtos de DTA (ADP- 01718) FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
025364211 BOLETIM MENSAL DE DOSES APLICADAS DE VACINAS DE ROTINA; Formato 21 x 29,7;

Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 20 G; Cor de impressão frente 1
(Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação FOLHA; Acabamento
NENHUM; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA ; Preenchimento FRENTE/VERSO -
CABEÇA C/CABEÇA; Circulação  EXTERNA; Logotipo BRASAO

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

025364215 Impresso - Serviços hospitalares - Maternidade BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
025364219 Impresso solicitação de autorização/ADP 01869 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
025364220 O perfil epidemiológico da AIDS - livro - adp-01865 PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364227 Impresso - notificação de receita da talidomida - adp - 236 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
025364233 Impresso - Histórico de saúde ADP - 02095 PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364234 Impresso - Receita oncológica ADP - 02106 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 681 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
025364235 ATENDIMENTO DO RECÉM NASCIDO NO ALOJAMENTO CONJUNTO; Formato-29,7 x 21;

Apresentação do Formato-Aberto; Tipo de papel-Offset; Gramatura-75 G; Cor de impressão frente-1
(Monocromático);
Cor de impressão verso-1 (Monocromático); Apresentação-FOLHA; Acabamento-NENHUM;
Posição-FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento-FRENTE/VERSO - CABEÇA
C/CABEÇA; Circulação- INTERNA; Logotipo-brasão

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

025364236 PRESCRIÇÃO MÉDICA ONCOLÓGICA; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de
papel Offset
Gramatura 75 G; Cor de impressão frente4 (Colorido); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma);
Apresentação
BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE;
Circulação  INTERNA; Logotipo brasao; BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de Jogos 100;
Número de Vias 1;
Número de Páginas; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0 (Nenhuma); Cor de
Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 115 G

BLOCO 109 Formulários e impressos ativo

025364237 Impresso - Controle de frequência individual de quimioterapia BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
025364238 Impresso - Controle e prescrição de enfermagem ADP - 02103 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
025364239 Impresso - Controle de tratamento ADP - 02096 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
025364241 Impresso - Histórico de enfermagem ADP - 02098 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
025364243 Impresso - Lista de pacientes ADP - 02142 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
025364245 INFORMATIVO EPIDEMIOLÓGICO ""BARRIGA VERDE""; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato;

Aberto Tipo de papel Couchê; Brilho Gramatura 115 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de
impressão verso
4 (Colorido); Apresentação BOLETIM; Acabamento GRAMPO A CAVALO; Posição FRENTE/VERSO -
CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação  EXTERNA;
Uso Logotipo;
Brasao / logotipo

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

025364246 SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMENTO MATERNO; Formato 6,6 x 21,5; Apresentação do Formato
Aberto; Tipo de papel Couchê Fosco; Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de
impressão verso 4 (Colorido); Apresentação MARCADOR; Acabamento NENHUM; Posição
FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA;
Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação  INTERNA

PECA 109 Formulários e impressos ativo

025364247 SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMENTO MATERNO; Formato 13 x 19,5; Apresentação do Formato
Aberto; Tipo de papel Couchê Brilho; Gramatura 115 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de
impressão verso
4 (Colorido); Apresentação FLYER; Acabamento NENHUM; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA
C/CABEÇA;
Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação  INTERNA; Uso Logotipo BRASAO

PECA 109 Formulários e impressos ativo

025364248 Laudo Médico para solicitação procedimentos através do BPA - I ADP - 02115 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
025364250 Impresso -Revista Catarinense de saúde da família ADP - 02207 PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364251 Impresso - Alojamento conjunto obstetrícia ADP - 02200 BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
025364256 IMPRESSO APAC ONCO - QUIMIO - ADP-00806 ENVELOPE 109 Formulários e impressos ativo
025364258 UTI - BALANÇO HÍDRICO; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset;

Gramatura
BLOCO 109 Formulários e impressos ativo
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90 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático);
Apresentação
BLOCO; Acabamento COLA NA CABEÇA; Posição FRENTE E VERSO; Preenchimento FRENTE E
VERSO; Circulação  INTERNA; Uso Logotipo nenhum; Temporalidade; Peça de processo
BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO LIVRO/CADERNO; Número de Jogos 50; Número de Vias 1

025364260 MOVIMENTO MENSAL DE IMUNOBIOLÓGICOS - SALA DE VACINAS; Formato 21 x 29,7;
Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Offset; Gramatura 90 G; Cor de impressão frente 1
(Monocromático); Cor de impressão verso 1 (Monocromático); Apresentação FOLHA; Acabamento
NENHUM; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO -
CABEÇA C/CABEÇA; Circulação  INTERNA; Logotipo
BRASAO

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

025364262 CÂNCER BUCAL CAMPANHA DE PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO PRECOCE; Formato 21 x 29,7;
Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Couchê Brilho; Gramatura 115 G; Cor de impressão
frente 4 (Colorido);
Cor de impressão verso 4 (Colorido); Apresentação FOLDER; Acabamento DUAS DOBRAS; Posição
FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA;
Circulação
 EXTERNA; Uso Logotipo; Logotipo e logomarca

PECA 109 Formulários e impressos ativo

025364263 Impresso auditoria interna PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364264 Revista - hospital infantil Joana de Gusmão registro hospitalar de cancer - adp 02341. PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364265 LEISHMANIOSE VISCERAL; Formato 21 x 29,7; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Couchê

Brilho;
Gramatura 150 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de impressão verso 4 (Colorido);
Apresentação
FOLDER; Acabamento DUAS DOBRAS; Posição FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA;
Preenchimento
FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação EXTERNA; Uso Logotipo Brasao /logomarca

PECA 109 Formulários e impressos ativo

025364266 Impresso Sexualidade e Adolescência em tempo de AIDS - ADP -02287 PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364268   Folder idb - folheto - 197x270, 987x270 PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364269 Display mesa/parede, tipo calendário, 17.5 x 27.5

Sem requisição desde 12/2010.

PECA 109 Formulários e impressos ativo (bloqueado)

025364270 Certificado de conclusao de residencia medica da ses adp02088 PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364271 Dengue - todo dia e dia de combate a dengue - pro-00496, impresso PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364272 Leptospirose - não deixe a leptospirose pegar você - adp-02482 - impresso PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364273 Indígena - boletim de doses aplicadas - (adp-02491) FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
025364274 Gestante e criança menor de dois anos - boletim de doses aplicadas (adp-02231)

 

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

025364275 Trabalhador dos serviços de saúde - boletim de doses aplicadas (adp-02232) FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
025364276 Registro de doses aplicadas - influenza idoso (adp 01767) FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
025364277 Consolidado de dose aplicadas - campanha contra influenza (adp-02234) PECA 109 Formulários e impressos ativo
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025364280 Foheto Lonomia PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364281 Folder plantas tóxicas PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364282 Folder Loxosceles PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364283 Folder ofídio PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364284 Adesivo do CIT SC PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364285 Folder do CIT/SC PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364286 Impresso folheto - O que fazer quando estiver com gripe PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364287 Impresso folheto - Está gripado, vale a pena seguir estes conselhos PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364288 Impresso check list e controle de diárias de gastos PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364289 Impresso controle equipe PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364290 Impresso ficha atendimento. PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364291 Impresso check list viatura PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364292 Impresso informativo epidemiológico FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
025364293 NOTIFICAÇÃO DE RECEITA ""B"" - HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT; Formato 23 x 9,5;

Apresentação do Formato Aberto; Tipo de papel Superbond; Gramatura;  75 G; Cor de impressão frente 1
(Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma); Apresentação BLOCO; Acabamento COLA DO
LADO ESQUERDO C/ SERRILHA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE; Circulação
ENTRE ÓRGÃOS;
Logotipo NENHUM; Temporalidade; Peça de processo BLOCO/FORMULÁRIO CONTÍNUO; Número de
Jogos
100; Número de Vias 1; Número de Páginas 0; CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 0
(Nenhuma); Cor de Impressão verso 0 (Nenhuma); Tipo do papel Capa Ag; Gramatura 110 G;
Observação
ENDEREÇO: RUA XAVIER ARP, S/Nº - BOA VISTA - CEP: 89.227-680 - JOINVILLE - SC

PECA 109 Formulários e impressos ativo

025364294 Impresso textos de apoio para o monitor - cbve PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364298 Termo de responsabilidade/esclarecimento (talidomida) para mulheres com mais de 55 anos de idade ou

para homens de qualquer idade - talidomida. adp-00402.
PECA 109 Formulários e impressos ativo

025364299 Termo de responsabilidade/esclarecimento (talidomida) para pacientes do sexo feminino menores de 55
anos de idade - talidomida. adp-00405.

PECA 109 Formulários e impressos ativo

025364301 Plano diretor de regionalização - ADP 02218. PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364302 ADP-02852 As redes de atenção a saúde (impressão de livros) PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364303 ADP-02853 Planificação de atenção primária à saúde nos estados (impressão de livros) PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364315 ADP - 02800 - orientações aos pacientes e familiares. PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364316 Impresso ADP - 02801 - rede de atenção. PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364317 Impresso ADP - 02802 - você sabe o que é perda auditiva PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364320 Impresso síndrome gripal/srag - adp 62114. PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364321 ORIENTAÇÃO AO PACIENTE COM DOENÇA CARDIOVASCULAR; Formato 15 x 21; Apresentação do

Formato Fechado; Tipo de papel Offset; Gramatura 120 G; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de
impressão verso
4 (Colorido); Apresentação CARTILHA; Acabamento GRAMPO A CAVALO; Posição FRENTE/VERSO -
CABEÇA C/CABEÇA; Preenchimento FRENTE/VERSO - CABEÇA C/CABEÇA; Circulação  EXTERNA;
Uso Logotipo; BRASAO / LOGOMARCA  LIVRO/CADERNO; Número de Páginas 20;
CARACTERÍSTICA DA CAPA; Cor de impressão frente 4 (Colorido); Cor de Impressão verso 0
(Nenhuma); Tipo do papel Offset; Gramatura 180 G;      Observação; CARTILHA JÁ ESTÁ COM O SR.
FLÁVIO (IOESC)

PECA 109 Formulários e impressos ativo

025364325 Etiqueta 67 x 26 mm x 1 coluna impressa PECA 109 Formulários e impressos ativo
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025364326 Etiquetas 106 x 139 mm x 1 coluna impressa PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364328 Cartaz sobre Sífilis PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364329 Cartaz com calendário do adolescente. PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364331 Cartaz maio amarelo PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364332 Impresso livreto de OPM PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364337 Compêndio da legislação sanitária do Estado de Santa Catarina PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364339 Cartaz tamanho 46 x 64, "Tracoma, como prevenir" PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364340 Folder, tipo lâmina PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364341 Cartaz tamanho 64 x 46, com os dizeres : "Hanseníase, quanto antes você descobrir, mais cedo vai se

cuidar"
PECA 109 Formulários e impressos ativo

025364342 Cartaz tamanho 28 x 33 com os dizeres: ''Proibido fumar lei federal 9294/96'' PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364343 Livreto apresentação ''Amamentar'' PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364344 Pasta DIVE ADP 02235. PECA 109 Formulários e impressos ativo
025364345 Mulher sexualidade e responsabilidade  ADP 02285 PECA 109 Formulários e impressos ativo
025372002 Aparelho testador de cabo de rede PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

025380008 HD externo 3 TB PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

025402001 Papel opaline (verge) Formato A-4 210x297 emb. com 100 folhas.

Sem requisição desde 11/2008.

PACOTE 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

025402006 Papel opaline (verge) 180 gramas,caixa c/50 folhas

Sem requisição desde 04/2009.

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

025402007 Papel opaline (vergê) cores diversas, 85 gr/m2, pacote com 10 folhas

Sem requisição desde 10/2009.

PACOTE 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

025402009 Papel opaline (vergê), gramatura 180g,cor creme/areia caixa com 50 folhas.

Sem requisição desde 04/2010.

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

025410002 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM TEMPO DE AUTONOMIA DE 6 HORAS, BATERIA
RECARREGÁVEL.

PECA 33 Iluminação ativo

025410003      LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA CONSTITUIDA DE CENTRAL AUTÔNOMA EQUIPADA COM 2
FARÓIS HALÓGENOS DE 55 WATTS/12V DC, COM BATERIA QUE GARANTA 3 HORAS DE
AUTONOMIA COM FLUXO NOMINAL, DISPENSANDO A ADIÇÃO DE ÁGUA, COM SENSOR DE
LUMINOSIDADE QUE EVITA
O ACIONAMENTO EM AMBIENTE CLARO (ACIMA DE 16 LUX).
     COMPARTIMENTOS SEPARADOS PARA BATERIA E CIRCUITO ELETRÔNICO.
     FLUXO LUMINOSO NOMINAL (APÓS 5 MINUTOS); APROX. 4000 LUMENS CADA FAROL (A 1
METRO); FLUXO LUMINOSO RESIDUAL (APÓS 1HORA) APROXIMADAMENTE 3800 LUMENS CADA
FAROL (A 1 METRO).
          ÂNGULOS DE AJUSTE DOS PROJETORES: HORIZONTAL 300 GRAUS, VERTICAL 120
GRAUS, ALIMENTACAO 110/220 V (COMUTACAO MANUAL) POTÊNCIA CONSUMIDA: EM CARGA 30
VA, EM FLUTUAÇÃO 3 VA.
          CARACTERÍSTICAS DA BATERIA: TIPO CHUMBO-ACIDA 12 V/36 AH - LIVRE DE

PECA 33 Iluminação ativo
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MANUTENCAO. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5 GRAUS NEGATIVOS A 45 GRAUS POSITIVOS.
TEMPO DE RECARGA: 24 HORAS (POSSUI  UM LED QUE ACUSA QUANDO A BATERIA ESTA COM
CARGA COMPLETA - LUZ INTERMINENTE). GRAU DE PROTEÇÃO: IP 20.

025410004 Luminária de emergência tipo tartaruga Ref. BR/PT PECA 33 Iluminação ativo
025410005 Luminária de emergência, modelo 2 x 8W PECA 33 Iluminação ativo
025410011 Lúminária de emergência 30 Leds, alto brilho, Bivolt, (21X8X6CM), automatica cima 4 hrs PECA 33 Iluminação ativo
025429001 Porta fusível, referência 10005. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos

e Eletrônicos
ativo

025623001 Componentes e acessórios para elevadores para reposição e manutenção PECA 98 Movimentação de cargas ativo
025682001 FITA CASSETE PARA VIDEO/FILMADORA VHS, COM DURAÇÃO DE 120 MINUTOS (PARA VÍDEO) PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e

fonografia
ativo

025690003 QUEROSENE FRASCO COM 01 LITRO LITRO 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
025720001 Bocal para lâmpada incadescente em porcelana, base e-27     PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos

e Eletrônicos
ativo

025801001 Espátula de aço com cabo de madeira (raspadeira), 20 cm de comprimento PECA 61 Medicamentos ativo
025801002 Espátula de aço medindo 9 cm. PECA 34 Ferramentas ativo
025801003 Espátula de aço com cabo de madeira medindo 5 cm PECA 34 Ferramentas ativo
025828001 Removedor para ferrugem em aerosol, embalagem com 300 ml PECA 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
025828002 Removedor para ferrugem embalagem com 500ml PECA 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
025852001 VERNIZ GALAO COM 3,6 LITROS PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
025852002 Verniz para madeira LITRO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
025852005 Verniz incolor acrílico (automotivo) LATA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
025852007 Verniz secagem rapida, 18 litros GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
025860001 Rolo de lã para pintura medindo 15 cm PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

025860002 Rolo de lã para pintura medindo 9 cm. PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
025860003 Rolo de lã para pintura medindo 30cm PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
025860004 Rolo de lã para pintura medindo 23cm. PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
025860005 ROLO DE LÃ PARA PINTURA MEDINDO 12 CM PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
025887001 Tijolo 6 furos (inteiro) MILHEIRO 46 Materiais para Construção Civil ativo
025887002 TIJOLO 6 FUROS (METADE) PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
025887003 TIJOLO MACIÇO COMUM MILHEIRO 46 Materiais para Construção Civil ativo
025887009 Tijolo com 06 furos PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
025895001 Pedra britada (brita)  3/4. METRO 3 46 Materiais para Construção Civil ativo
025895002 PEDRA BRITADA (BRITA)  1 METRO 3 46 Materiais para Construção Civil ativo
025895004 Pó de brita METRO 3 46 Materiais para Construção Civil ativo
025909001 Vidro para construção liso, 3mm. METRO 2 46 Materiais para Construção Civil ativo
025909002 Vidro para construção liso,6mm. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
025909003 Vidro para construção martelado, 3mm METRO 2 46 Materiais para Construção Civil ativo
025909004 Vidro para construção liso, 4mm PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
025909008 Vidro mini boreau 3mm METRO 2 46 Materiais para Construção Civil ativo
026034001 Patch Panel com 24 posições, para organizar cabos de rede de computadores.

1. GeneralidadesIdentificador de cabos transmissores, Performance de transmissão CAT5e modular
Jack em conformidade com FCC parte 68
2. Especificações técnicas mínimas:
Painel:      Aço revestido em preto por pulverização;

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo (bloqueado)
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Alojamento Jack:      RJ-45(padrão) em padrão plástico de alto impacto e resistente à      chama;
Contatos:       Bronze fosforoso com banho de 3u de ouro sobre 100u de níquel, durabilidade de 500 ciclos
de inserção/remoção;
Terminação IDC: Policarbonato UL94V-O, tipo 110 para impacto vertical, durabilidade de 150 ciclos de
terminação, fios aplicáveis 22-26WG3.
Acessórios:
PP-MLD, PP-PM ( vista do Jack/Jack view e vista do IDC/IDC view)
Parafusos de aço carbono, tipo 12-24;
Abraçadeiras de nylon;
Capas plásticas transparentes;
Cartelas com etiquetas em branco;
Etiquetas TIA/EIA 568A/B
4.Alimentação:Corrente de condução 1,5ªTensão admissível 125VCAResistência de isolação
100m(min)Rigidez dielétrica 1000Vrms (1minuto)Resistência de contato 20 m(Max)

026034002 PATCH CORD PECA 33 Iluminação ativo (bloqueado)
026042006  RACK MDF COM RODÍZIOS E PRATELEIRAS PARA VIDEO/DVD, MEDIDAS 97 X 48 X 75 PECA 22 Mobiliário ativo
026042008 Rack de 19" a 23" com bandejas PECA 22 Mobiliário ativo
026042020 Rack para TV e DVD PECA 22 Mobiliário ativo
026050001 PROTETOR DE TELA (ANTIREFLEXO) PARA MICROCOMPUTADOR PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

026050003 PROTETOR DE TELA (ANTIREFLEXO)TAMANHO 16"   PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

026085005 Camiseta de malha de algodão manga longa PECA 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

026123001 Caixa de descarga para embutir PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

026123002 Caixa de descarga de sobrepor PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

026123003 Caixa de descarga acoplada Aspen/izy branco PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

026166001 Correia B 76 para serra fita número 9 PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
026174001 Mangueira para jardim 30 metros, trancada, siliconada, com bitola 1/2" (meia polegada) ou 12,7 mm.

Espessura da parede 2,5 mm, nas cores azul, verde ou amarelo.
PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo

026174003 Mangueira plástica para jardim, medindo 50 metros PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
026174004 MANGUEIRA PLASTICA PARA JARDIM, MEDINDO 20 METROS PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
026182001 Disco para lixadeira manual PECA 34 Ferramentas ativo
026190001 Escova de aço para ferrugem PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
026204001 Portão de ferro PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
026204003 Portão deslizante com revestimento, medindo 2.50metros x 420 x 350mm PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
026212001 Solução limpadora para canos FRASCO 26 Conservação e limpeza (18) ativo
026212006 Solução limpadora luminor, limpador de alumínio. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
026271001 Componentes e materiais de equip.de oficinas de manutencao para conservacao  PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
026280001 Componentes e materiais de iluminação para conservação e reposição (aplicação direta) PECA 33 Iluminação ativo
026298001 Componentes e acessórios de ferramentas para conservação e reposição (aplicação direta) PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
026328001 Componentes e acessórios /motores, moto -bombas e compressores para conservação e reposição PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
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(aplicação direta)

026336001 Componentes e acessórios de condicionamento e refrigeração para reposição e manutenção (aplicação
direta)

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

026352001 Materiais e aviamentos p/ costura, estofamento e calcados para aplicação direta PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

026360001 Materiais de construcao civil para conservacao e reparos (aplicacao direta). PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
026379001 Materiais,componentes e acessorios hidraulico-sanitarios para reposicao e manutencao (aplicacao direta) PECA 47 Equipamentos e aparelhos

hidráulico-Sanitários (46)
ativo

026379008 Acionador completo p/válvula de descarga 25301.1/4"e 1.1/2"e PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

026409001 Tubos, mangueiras e conexões para reposição e manutenção (aplicação direta). PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
026409004 Tubos,mangueiras e conexoes tubo pvc 40mm - esgoto. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
026409008 Tubo de Poliuretano de 1/4 Transparente PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
026409009 Tubo de Poliuretano 3/8 transparente PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
026425001 Materiais e componentes p/transm.e distrib.energia elétrica, para reposição e manutenção (aplicação

direta).
PECA 86 Transmissão e Distribuição de

Energia Elétrica
ativo

026425002  Cruzeta de aço tubular padrão CELESC PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

026425003 Acessórios para instalação de cruzetas PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

026425004 Mufla Termocontrátil,para cabo de cobre singelo, Casse15 kV, NBI, 110V, uso externo, com suporte
incluso, padrão CELESC;

PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

026425005  Acessórios para instalação de muflas PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

026441001 Materiais e componentes elétricos e eletrônicos para reposição e manutenção (aplicação direta) PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
026638001 Tinta acrílica para sinalização (demarcação) viária na cor amarela, padrão DER, galão 18 litros GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
026646001 Janela de madeira em Angelim Pedra, tipo guilhotina med. 0,40 x 0,40 m PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
026646002 Janela de madeira medindo 1,20 x 1,60 metros. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
026646003 Janela tipo veneziana guilhotina 1,00 x 1,10. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
026646005 Janela de madeira medindo 1,20 x 1,50 m. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
026646006 Janela basculante, madeira angelin pedra, medindo 48cm de largura, 99cm de altura por fora, 9cm de

profundidade e 3cm de espessura, com 4 folhas de 42cm de largura, 23cm de altura, 3cm de espessura,
as reguas das folhas devem ser arredondadas nas partes internas junto aos vidros. A primeira folha
inferior deve ser fixa. As folhas moveis devem ser instaladas com jogo de gonzo de aço inoxidavel.

PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo

026646007 Janela basculante, madeira angelin pedra, medindo 123cm de largura,138cm de altura por fora, 9cm de
profundidade e 3cm de espessura, com 6 folhas de 57cm de largura, 22cm de altura, 3cm de espessura,
as reguas das folhas devem ser arredondadas nas partes internas junto aos vidros. a primeira folha
inferior deve ser fixa. as folhas moveis devem ser instaladas com jogo de gonzo de aco inoxidavel.

PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo

026654001 JARRA DE VIDRO MEIO CRISTAL CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 1 LITRO PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
026654002 JARRA DE VIDRO C/ CAPACIDADE PARA 2 LITROS PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
026654003 Jarra graduada em vidro refratário, transparente incolor, boca larga, com alça de vidro,  capacidade

500ml.
PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

026654004 jarra de vidro refratario transparente,graduada, capacidade 1000ml. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
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 jarra graduada em vidro refratario transparente incolor,boca larga, com alca de vidro, capacidade 1000 ml
aprox.

026654005 jarra de vidro lisa,transparente,tampa de pressao em plastico,cap.de 1500ml.
jarra de vidro liso, transparente incolor, boca larga, com alca de vidro e tampa de pressao em plastico
colorido, capacidade 1500ml.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

026654006 Jarra de vidro, liso, transparente, boca larga, com tampa de pressão, capacidade 600ml PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
026689002 Tinta esmalte cor areia, galão com 3,6 litros GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
026689003 Tinta esmalte alumínio, galão com 3,6 litros GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
026689005 Tinta esmalte, cor marrom barroco, semi-brilho, galão com 3,6 lts GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
026689008 Tinta esmalte cor branca, galão com 3,6 litros. GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
026689009 Tinta esmalte cor verde folha, galão com 3,6 litros GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
026689010 TINTA ESMALTE COR PRETA, GALAO COM 3,6 LITROS GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
026689012 TINTA ESMALTE COR AZUL, GALÃO COM 3,6 LITROS GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
026689017 Tinta esmalte alto-brilho, cor branco 001-coralit (para portas), lata 3,6 litros LATA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
026689020 TINTA ESMALTE BASE EXTRA,TRANSPARENTE, GALÃO COM 3,6 LITROS GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
026689022 Tinta esmalte cor creme, galão com 3,6 litros GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
026689025 Tinta esmalte sintético, palha com 3,6 litros GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
026689031 TINTA ESMALTE SINTETICO COR GELO, GALAO COM 3,6 LITROS GALAO 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

026689032 Tinta esmalte cores diversas LATA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
026697002 TINTA AUTOMOTIVA COR BRANCO REAL DUCO C/900ML LATA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
026697004 TINTA AUTOMOTIVA COR CINZA (FUNDO), LATA COM 900 GR LATA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
026700001 Tinta para piso e cimentados exterior e interior, galão com 3,6 litros GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
026700002 Tinta para piso e cimentados, galão com 18 litros. GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
026956002 Batata palha pacote c/ 150 gr. PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
026964002  CHAPA DE MADEIRA MDF, 15MM DUPLA FACE, P/CONFECCAO DE MOVEIS (83X275) PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
026964003 CHAPA DE MADEIRA MDF, 06MM, UMA FACE, P/CONFECCAO DE MOVEIS (183X275) PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
026964004 CHAPA DE MADEIRA MDF, DUPLA FACE,P/CONFECCAO DE MOVEIS METRO 3 46 Materiais para Construção Civil ativo
026964005 Chapa de madeira tipo maderite med.12mm x 1,10 x 2,20 para divisorias PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
026964008 Chapa de madeira em MDF para quadro escolar de 2,75 x 1,85 PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
026972001 Materiais e componentes p/desenv. de atividades artisticas diversas. PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
026972007 Tatuagem removível, aplicação em água, tinta atóxica. PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
026980016 Cloro granulado para água de piscina (teor do cloro ativo 65%), composição/ ingredientes ativo: hipoclorito

de calcio (65%), ingredientes inertes: 35%; unidade: quilo (2).
KG 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

026980023 Sal extra fino para tratamento de água de piscina - saco com 25 Kg - Grupo/Classe: 1806 (Materiais e
componentes para limpeza de piscinas diversos)

SACO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

026999002 Argila com aprox. 01 kg.

Sem movimentação no SCCD.

KG 46 Materiais para Construção Civil ativo (bloqueado)

027014002 Brinquedos educativo - Conjunto de Animais PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

027014007 Mini mercado com caixa registradora JOGO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

027014008 Tapete infantil composto de peças de encaixe PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

027014009 Brinquedos pedagógicos educativos de praia CONJUNTO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e ativo
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de Treinamento (10)

027022002 Copo de Plástico transparente com 200 ML

Sem requisição desde 10/2011.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo (bloqueado)

027022005 Copo graduado em polipropileno, capacidade 60ml, resistente a esterilização em autoclave, totalmente
arredondado, sem cantos, bordas suaves, com tampa hermética.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

027022006 Copo graduado em polipropileno, capacidade 240ml, resistente a esterilização em autoclave, totalmente
arredondado, sem cantos, bordas suaves, boca larga, com tampa hermética.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

027030001 Mudas,sementes de plantas e ornamentos. Ornamentos naturais ou artificiais, (aplicação direta). PECA 89 Materiais de Consumo ativo
027030003 Mudas,sementes de plantas e ornamentos. Grama. METRO 2 89 Materiais de Consumo ativo
027030010 Phoenix c/altura de 30cm PECA 89 Materiais de Consumo ativo
027049001 CORDA DE NYLON ESPESSURA DE 14 MM METRO 45 Cabos, Correntes e Cordoalhas ativo
027049002 Corda de nylon espessura 2 mm KG 45 Cabos, Correntes e Cordoalhas ativo
027057003 Caibro de madeira medindo 5 cm x 10 cm x 3 mt PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
027057004 Caibro de madeira Angelin bruto, medindo 2,5cm x 10cm x 400cm. METRO 46 Materiais para Construção Civil ativo
027057005 CAIBRO DE MADEIRA ANGELIN BRUTO, MED. 2,5CMx10CMx300CM METRO 46 Materiais para Construção Civil ativo
027057013 Caibro de madeira cambará medindo 4x9x300cm PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
027057016 Caibro de madeira Angelin 7 X 3 cm METRO 46 Materiais para Construção Civil ativo
027073001 Fio de Nylon, rolo com 100 metros. ROLO 45 Cabos, Correntes e Cordoalhas ativo
027081002 PRONTUÁRIO - COMPLEMENTAR; Formato 32,4 x 45,8; Apresentação do Formato Aberto; Tipo de

papel Offset;
Gramatura 180 G; Cor de impressão frente 1 (Monocromático); Cor de impressão verso 0 (Nenhuma);
Apresentação CAPA; Acabamento UMA DOBRA; Posição SÓ FRENTE; Preenchimento SÓ FRENTE;
Circulação
 INTERNA ; Logotipo Brasao

FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

027111001 PAPEL FOTOGRAFICO MEDINDO 18 X 24 CM (CAIXA COM 100 FOLHAS) CAIXA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

027154001 Pá de juntar com cabo de madeira PECA 34 Ferramentas ativo
027162001 Serra para ferro - para arco manual aço rápido, com aprox. 30cm PECA 34 Ferramentas ativo
027189002 TERMOMETRO PARA ESTUFA BACTERIOLOGICA ESCALA 10 A 80 GRAUS PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
027189003 Termometro digital para geladeira com indicador de temperaturas externas e interna e umidade interna,

com display individual em cristal líquido com máxima e mínima e reset independente, memória de máxima
e mínima, tanto para temperatura como para umidade, com as seguintes características:
Escala Cº = -10 a +50ºC, escala %UR= 20 a 100, precisão Cº= +/- 1ºC (-20 ~+70ºC). Precisão%
UR=+/-3%UR (30~70% UR), Resolução C=0,1ºC, resolução % UR=0,1% UR, memória=min/max,
comutação para temperatura ambiente/externa (in/out), sensor externo cabo com....MM e haste em aço
inoxidável, semi-emborrachado com 45mm, alimentação a pilha, fornecimento com pilha.
*****Bloqueado a pedido da SUH*****

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo (bloqueado)

027189004 TERMOMETRO MAXIMA-MINIMA ESCALA +50 A -30 GRAUS CENTIGRADOS PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
027189005 Termômetro digital portátil, tipo vareta, para uso em setor de nutrição.

Caracteristicas técnicas mínimas:
1. Display LCD;
2.  Alarme de temperatura;
3. Faixa de medicao: -30 a 230 graus Celsius;
4. Exatidão, mínima:
4.1. -10 a 99 graus Celsius: mais ou menos 1 grau Celsius

PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
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4.2. 100 a 199 graus Celsius: mais ou menos 2 grau Celsius
4.3. 200 a 300 graus Celsius: mais ou menos 5 grau Celsius
5. Resolucao: 1 grau Celsius no mínimo
6. Dimensões máximas:
6.1. 160 mm de altura
6.2. 50 mm de largura
6.3  - 25mm de profundidade .
7. Peso maximo: 60 g com bateria.
8. Resistência a água
9. Alimentação:
9.1. Pilha
10. Acessorios:
10.1. Proteção para aste
10.2. Pilha.

027189006   TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA,COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO COM ESCALA DE -30
A +100 GRAUS CENTÍGRADOS.

PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo

027189008 Termômetro de vara, com diâmetro de 5 a 7 mm,com escala interior (ou gravação permanente) de -10
graus centigrados a 110 graus centigrados, divisão de escala de 1 grau centigrado

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

027189013 Termometro para estufa,com certificado de calibracao,com escala interior 0 graus centigrados a 300
graus centigrados.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

027189016 TERMOMETRO PARA BANHO-MARIA (0 GRAUS - 200 GRAUS CENTIGRADOS) PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
027189018 Termometro

a) Memória para temperatura máxima e mínima para interiores e exteriores:
b) Sensor com cabo fino de 3 metros;
c) 100% impermeável;
d) Intervalos de medição interior: - 10 a + 60 ºc e exterior - 50 a + 70 ºc;
e) Instalação fixa ou pousada;
f) Funcionamento a pilha AAA.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

027189020 Termômetro de vara,de precisão,com diâmetro 5 a 7mm, com escala de no mínimo 0 a 60 graus
centígrados e divisão 0,2 graus centígrados, calibrado com certificado de calibração rastreável a RBC.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

027189021 Termômetro digital portátil com leitura em escala Celsius, com as seguintes características técnicas
mínimas:
- display de 4 dígitos e ponto decimal;
- sensor removível;
- precisão de 0,5% ou menor;
- funcionamento com pilhas ou bateria;
- desligamento automático.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

027189022 TERMOMETRO DE VIDRO, COM ESCALA PERMANENTEOU INTERNA, PARA REFRIGERADOR, -5ºC
A 15ºC

PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo

027189023 TERMÔMETRO DE VIDRO, COM ESCALA PERMANENTE OU INTERNA, DE 35 A 200ºC, DIVISÃO DE
1ºC. COMPRIMENTO DE 135MM

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

027189033 Termometro clinico digital contendo 02 sensores, sendo 01 sensor retal e 01 sensor esofagico. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

027189034 Termômetro clínico digital, contendo fio extensor metálico,utilizado em geladeira para medir a temperatura
mínima e máxima, sendo de - 25 graus a + 30 graus centigrados.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

027189037 Termômetro de vara,de pressão, imersão total, campo de medi- cao 0 a 250 graus centigrados, divisão de PECA 93 Laboratório, Equipamentos e ativo
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escala de 1 grau   centigrado, franja amarela, dimensão da vara de 7,5 a 8,5mm  de diâmetro, com
câmara de expansão de segurança, coluna    de mercúrio, com atmosfera de nitrogênio, comprimento
total  de 350mm.                                                   

Instrumentação (61)

027189038 TERMOMETRO PARA INCUBADORA, IMERSAO TOTAL, ESCALA 18 A 50ºC PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
027189041 Termometro digital portatil, com leitura em escala Celsius de no mínimo até 60 graus centigrados com

sensor tipo haste de aproximadamente 55cm de comprimento e diâmetro de no máximo 0,8cm, escala
com aumento de 0,1 graus centigrados, funcionamento com pilhas ou baterias, desligamento automático,
calibrado com certificado de calibração rastreável.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

027189042 Termômetro para temperatura ambiente com registro de máxima e mínima temperatura
1. Generalidades: termômetro com memória para temperatura máxima e mínima para interiores e
exteriores:
2.sensor com cabo fino de 3 metros,100% impermeável
3. Intervalos de medição interior: - 10 a + 60¢c e exterior:- 50 a + 70¢c;
4. Alimentação a pilha aaa ou bateria.
5. Instalação fixa ou pousada.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

027189047 Termômetro escala interna, enchimento de mercúrio, escala de -10 a +150, divisão de escala de 0,5 ºc,
com certificado de calibração expedido por empresa pertencente a rede brasileira de calibração.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

027189049 Termometro digital portatil com leitura em escala celsius.
2. caracteristicas tecnicas minimas:
    2.1 leitura no corpo do aparelho
    2.2 formato tipo caneta
    2.3 sensor na ponta
    2.4 funcionamento com pilhas

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

027189050 Termômetro digital infravermelho, intervalo de temperatura -33ºc a  220ºc: 0,1ºc. máxima e mínima. Sem
contato, sem mira laser.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

027189051 TERMÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL COM TERMOPAR TIPO K DE PENETRAÇÃO, DISPLAY LCD DE 3
1/2 DÍGITOS, TAXA DE AMOSTRAGEM DE 2 VEZES POR SEGUNDO; DATA HOLD; INDICAÇÃO DE
MAXIMO E MINIMO; FAIXA DE MEDIÇÃO: -30°C A 1000°C; PRECISÃO: -30°C A 0°C(+-2°C): 0°C A
1000°C (+- 0,5%+ 1°C); RESOLUÇÃO: -30°C A 200°C: (0 ,1°C); 200°C A 1000°C:( 1°C) ; DIMENSÕES
MÁXIMAS: 185(A)X 65(L)X35(P)MM; PESO MÁXIMO 350G COM BATERIA
ACESSÓRIOS: DUAS UNIDADES DE TERMOPAR TIPO K DE PENETRAÇÃO COM FAIXA DE MEDIDA
DE -30°C A 700°C; COMPRIMENTO DE MANOPLA 150MM; COM PRIMENTO DO SENSOR DE 100MM
E COMPRIMENTO DO CABO 1000MM.
ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE 9 VOLTS.
 

PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo

027189053 TERMÔMETRO DIGITRO PORTATIL A PILHA DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, INTERNA E
EXTERNA, COM CABO INTERNO DE GRADUAÇÃO EM CELSIUS, PARA GELADEIRA (INTERNO) E
AMBIENTE (EXTERNO)

PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo

027189058 Termômetro de máxima e mínima, tipo capela, proteção plástica e botão central automático. Escala
-35+50, resolução de 1  grau Celsius. Comprimento 240mm. Com certificado de calibração expedido por
empresa acreditada ao INMETRO para a grandeza temperatura. 

PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo

027189059 TERMÔMETRO QUÍMICO, ESCALA INTERNA, CAPILAR TRANSPARENTE, ENCHIMENTO
MERCÚRIO (Hg), DIÂMETRO DE 8 - 9 +/- 0,5MM. FECHAMENTO RICHTER COM BOTÃO E
RESOLUÇÃO DE 0,5º C. ESCALA: -10 +50ºC, COMPRIMENTO: 270MM +/- 5, IMERSÃO: TOTAL,

PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
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LIMITE DE ERRO: +/- 0.5ºC. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO EXPEDIDO POR EMPRESA
ACREDITADA AO INMETRO PARA A GRANDEZA TEMPERATURA

027189063 Termômetro máxima e mínima, tipo capela, escala de -30 a + 50ºc, resolução de 1ºc, precisão das
medidas ±1ºc. deve ser fornecido com certificado de calibração individual emitido por empresa acreditada
ao inmetro na grandeza temperatura.pontos de calibração 15ºc, 22ºc e 30ºc (três pontos).

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

027189064 Termômetro digital com função de máxima e mínima com alarme sonoro para o sensor externo, com dois
visores de cristal líquido (lcd) de três dígitos, resolução de 0,1ºc; amplitude de medição da temperatura
interior -10 a +60ºc, amplitude de medição da temperatura externa (sensor) -50ºc a +70ºc, resolução de
0,1ºc. precisões das medidas: ± 1,0°c na faixa 0°c a 50°c e ± 2.0°c fora da faixa 0°c a 50°c; cabo ext ensor
de no           mínimo 2 metros com ponta de inox, com resete; com possibilidade de montagem em parede
e/ou mesa.deve ser fornecido com certificado de calibração individual emitido por empresa acreditada ao
inmetro na grandeza temperatura. pontos de calibração do sensor de
temperatura 2ºc; 5ºc e 8ºc (três pontos)

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

027189065 Termômetro digital com função de máxima e mínima de duas temperaturas, com dois visores de cristal
liquido de três dígitos. Faixa de medição para temperatura ambiente  (interna): -10 a +50ºc e faixa de
medição da temperatura externa: -50 a +70ºc. Resolução de 0,1ºc. Precisão das medidas: +- 1,0ºc na
faixa 0º a 50ºc e +- 2.0ºc fora da faixa 0 a 50ºc; cabo do sensor de no mínimo 2 metros com ponta de
inox. Com função reset e alarme sonoro para sensor externo com possibilidade de montagem em parede
ou mesa. Deve ser fornecido com certificado de calibração individual emitido por empresa acreditada ao
INMETRO, na grandeza temperatura. Com ate três pontos de calibração a ser definido pelo comprador.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

027189066 Termo-higômetro digital função de máxima e mínima, com dois visores de cristal líquido (lcd) de três
dígitos, faixa de medição de temperatura ambiente de -10ºc a 60ºc, resolução de 0,1ºc; precisão das
medidas de faixa de ±1°c na faixa -10°c a 50°c. fai xa de medição de umidade relativa do ar de 10% a
99%, resolução de 1%, precisão  das medidas ± 5% ur( de 25% a 75% ur entre o e 50ºc). com botão
resete. com possibilidade de montagem em  parede e/ou mesa. alimentação: uma pilha 1.5 volts tipo aaa.
deve ser fornecido com certificado de calibração individual emitido por empresa acreditada ao inmetro na
grandeza temperatura e de umidade relativa, ponto de calibração do equipamento 22ºc; e umidade
relativa pontos de calibração 40%, 50% e 60% de umidade relativa;

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

027189067 Termômetro de máxima, de líquido em vidro, com escala permanente, para autoclave, graduado, faixa de
medição de +80 a +135 graus centígrados, resolução de 1ºc, comprimento aproximado de 200 mm, com
seta até 121 graus centígrados. deve ser fornecido com certificado de calibração individual emitido por
empresa acreditada ao inmetro na grandeza temperatura. faixa de calibração: 100; 121 e 127ºc;

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

027189068 Termômetro digital com função de máxima e mínima com alarme, com dois visores de cristal líquido (lcd)
de três dígitos, resolução de 0,1ºc; amplitude de medição da temperatura interior -10 a +50ºc, amplitude
de medição da temperatura externa (sensor) -50ºc a +70ºc, resolução de 0,1ºc. precisões das medidas: ±
1,0°c na faixa 0°c a 50°c e ± 2.0 °c fora da faixa 0°c a 50°c; cabo extensor de no mínimo 3 metros com
ponta de inox, com resete; com possibilidade de montagem em parede e/ou mesa; deve ser fornecido
com certificado de calibração individual emitido por empresa acreditada ao inmetro na grandeza
temperatura. ponto de calibração do sensor 46ºc (um ponto);

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

027189069 Termômetro digital com função de máxima e mínima com alarme, com dois visores de cristal líquido (lcd)
de três dígitos, resolução de 0,1ºc; amplitude de medição da temperatura interior -10 a +50ºc, amplitude
de medição da temperatura externa (sensor) -50ºc a +70ºc, resolução de 0,1ºc. precisões das medidas: ±
1,0°c na faixa 0°c a 50°c e ± 2.0 °c fora da faixa 0°c a 50°c; cabo extensor de no mínimo 3 metros com
ponta de inox, com resete; com possibilidade de montagem em parede e/ou mesa. Deve ser fornecido

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 693 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
com certificado de calibração individual emitido por empresa acreditada ao inmetro na grandeza
temperatura. ponto de calibração do sensor 42ºc (um ponto);

027189070 Termômetro digital com função de máxima e mínima e monitoração simultânea de duas temperaturas,
com dois visores de cristal liquido de três dígitos. Faixa de medição para temperatura ambiente (interna):
-20 a + 70ºc e faixa de medição da temperatura externa: -50ºc a +70ºc resolução de 0,1ºc. Precisão das
medidas: +- 1,0ºc na faixa 0ºc a 50ºc e +- 2.0ºc fora da faixa 0 a 50ºc; cabo do sensor de no mínimo 2
metros com ponta de inox. Com função reset e alarme sonoro para o sensor externo; com possibilidade
de montagem em parede e/ou mesa. Deve ser fornecido com certificado de calibração individual emitido
por empresa acreditada ao INMETRO na grandeza temperatura. Com até três pontos de calibração a ser
definido pelo comprador.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

027189071 Termômetro digital com função de máxima e mínima com alarme, com dois visores de cristal líquido (lcd)
de três dígitos, resolução de 0,1ºc; amplitude de medição da temperatura interior -10 a +50ºc, amplitude
de medição da temperatura externa (sensor) -50ºc a +70ºc, resolução de 0,1ºc. precisões das medidas: ±
1,0°c na faixa 0°c a 50°c e ± 2.0 °c fora da faixa 0°c a 50°c; cabo extensor de no mínimo 3 metros com
ponta de inox, com resete; com possibilidade de montagem em parede e/ou mesa.deve ser fornecido com
certificado de calibração individual emitido por empresa acreditada ao inmetro na grandeza temperatura.
faixa de calibração do sensor 36ºc (um ponto);

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

027189072 Termômetro digital com função de máxima e mínima com alarme, com dois visores de cristal líquido (lcd)
de três dígitos, resolução de 0,1ºc; amplitude de medição da temperatura interior -10 a +50ºc, amplitude
de medição da temperatura externa (sensor) -50ºc a +70ºc, resolução de 0,1ºc. precisões das medidas: ±
1,0°c na faixa 0°c a 50°c e ± 2.0 °c fora da faixa 0°c a 50°c; cabo extensor de no mínimo 3 metros com
ponta de inox, com resete; com possibilidade de montagem em parede e/ou mesa. Deve ser fornecido
com certificado de calibração individual emitido por empresa acreditada ao inmetro na grandeza
temperatura. ponto de calibração do sensor 35ºc (um ponto);

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

027189073 Termômetro digital com função de máxima e mínima com alarme, com dois visores de cristal líquido (lcd)
de três dígitos, resolução de 0,1ºc; amplitude de medição da temperatura interior -10 a +50ºc, amplitude
de medição da temperatura externa (sensor) -50ºc a +70ºc, resolução de 0,1ºc. precisões das medidas: ±
1,0°c na faixa 0°c a 50°c e ± 2.0 °c fora da faixa 0°c a 50°c; cabo extensor de no mínimo 3 metros com
ponta de inox, com resete individual para as funções de máxima e mínima interior e exterior; com
possibilidade de montagem em parede e/ou mesa. deve ser fornecido com certificado de calibração
individual emitido por empresa acreditada ao inmetro na grandeza temperatura. ponto de calibração do
sensor 27ºc (um ponto);

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

027189074 Termômetro digital com função de máxima e mínima com alarme, com dois visores de cristal líquido (lcd)
de três dígitos, resolução de 0,1ºc; amplitude de medição da temperatura interior -10 a +50ºc, amplitude
de medição da temperatura externa (sensor) -50ºc a +70ºc, resolução de 0,1ºc. precisões das medidas: ±
1,0°c na faixa 0°c a 50°c e ± 2.0 °c fora da faixa 0°c a 50°c; cabo extensor de no mínimo 3 metros com
ponta de inox, com resete; com possibilidade de montagem em parede e/ou mesa; deve ser fornecido
com certificado de calibração individual emitido por empresa acreditada ao inmetro na grandeza
temperatura. ponto de calibração do sensor 25ºc (um ponto);

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

027189075 Termômetro digital com função de máxima e mínima com alarme, com dois visores de cristal líquido (lcd)
de três dígitos, resolução de 0,1ºc; amplitude de medição da temperatura interior -10 a +50ºc, amplitude
de medição da temperatura externa (sensor) -50ºc a +70ºc, resolução de 0,1ºc. precisões das medidas: ±
1,0°c na faixa 0°c a 50°c e ± 2.0 °c fora da faixa 0°c a 50°c; cabo extensor de no mínimo 3 metros com
ponta de inox, com resete; com possibilidade de montagem em parede e/ou mesa. Deve ser fornecido
com certificado de calibração individual emitido por empresa acreditada ao inmetro na grandeza
temperatura. ponto de calibração do sensor 22ºc (um ponto);

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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027189079   Termômetro infravermelho com mira laser com faixa de medição de -180 graus c e distancia focal 10:1;

laser de ponto único fonte de alimentação: bateria de 9v. Funções adicionais: seleção graus c / graus f;
iluminação do visor (backlight) indicação do nível de bateria. Acompanha manual de instruções, bateria de
9v, capa protetora, calibração rastreada.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

027189082 Termômetro digital infravermelho auricular, com as seguintes características mínimas: aparelho portátil;
escala de temperatura deve compreender a faixa de 34 a 42°c; resolução de 0,1°c; precisão de mais ou
menos 0,2°c; sinalização do final da medição. O equ ipamento deverá dispensar o uso de capas
descartáveis, mas garantir a assepsia e segurança ao paciente. Características elétricas: alimentação por
baterias ou pilhas.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

027189084 Termômetro de linha, visor de 4", 0-100 graus PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

027189085 Termômetro para instalação no tanque, visor 4' PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

027189086 Capa protetora para termômetro auricular - item consumo PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

027197003 Caderno de aplicação ISSL (uso na  psicologia) PECA 109 Formulários e impressos ativo

027227001 Filtro de linha para microcomputador, bivolt 110/220 volts. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

027227002 Filtro de linha para energia, 5 tomadas. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

027227003 Filtro de linha/ Filtro de linha para energia com 3 tomadas. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

027227004 Filtro de linha com 06 tomadas, com fusível, chave liga e desliga PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

027235001 Fogareiro elétrico com 02 bocas para rede de 220 volts. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
027243008 Fonte de alimentação ATX 300W PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo (bloqueado)

027251003 Indice para fichário alfabético medindo 3x 5.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

027286001  Suporte de madeira revestido em fórmica,med.34x60cm PECA 22 Mobiliário ativo
027286012 Suporte de madeira para teclado, com corrediça metálica. PECA 22 Mobiliário ativo
027286014 Suporte móvel para CPU em Madefibra BP na cor Branca, com espessura de 18mm. Puxador tipo ALÇA

em aço escovado, com rodas em silicone com travas. Ver detalhes no projeto. Dimensões 27x45x29 cm
PECA 22 Mobiliário ativo

027316001 Terra e correlatos p/ ornamentação de jardins para reposição e manutenção. (aplicação direta) PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
027324001 SILICONE LÍQUIDO FRASCO 26 Conservação e limpeza (18) ativo
027324002 Silicone com bico dosador, tubo com 300mL PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
027324004 Silicone aerosol, embalagem c/ 400ml PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
027324005 Silicone aerosol, ( embalagem com 265g) PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
027324007 Óleo a base de silicone, embalagem com 500 ml PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
027324008 Silicone gel, balde com 3,5 litros GALAO/LIT

RO
26 Conservação e limpeza (18) ativo

027324009 Silicone em bisnaga de 30 gramas PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
027324011 Silicone para uso em pistola, em tubo, 280 gr TUBO/FRA

SCO
26 Conservação e limpeza (18) ativo
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027332001 MEDICAMENTOS DIVERSOS PECA 61 Medicamentos ativo
027332009 Medicamentos hexomedine spray - unid. 50ml. PECA 61 Medicamentos ativo
027383001 Engraxadeira manual com capacidade para 400g de graxa PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
027405001 BALAO - CORES DIVERSAS

PACOTE COM 50 UNIDADES

Sem requisição desde 01/2012.

PACOTE 44 Retentores, Adesivos e Materiais
para Vedação

ativo (bloqueado)

027421001 Bola p/futebol de campo de couro modelo oficial PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

027430004 Bola de borracha número 10 para fisioterapia com miolo removível e lubrificado, circunferência de 48 a
50cm, peso de 180 a 200 gramas.

PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

027456001 Benzina retificada para limpeza (emb. com 1 litro) LITRO 26 Conservação e limpeza (18) ativo
027480007 1. Cadeira tipo poltrona para acomodação de paciente adulto;

2. Características técnicas mínimas:
2.1 Deve permitir o movimento simultâneo de encosto, assento, apoio de braços e perneira (pés);
2.2 Apoio de cabeça, integrado ao enconto;
2.3 Apoios articuláveis dos braços;
2.4 Material metálico,com tratamento anti-ferrugem e esmaltado;
2.5 Encostos com revestimento;
2.6 Comando por meio de alavanca lateral
2.7 Permitir até 04 posições;
2.8 Revestimento e corvin ou superior;

peca 22 Mobiliário ativo

027480012 Poltrona individual, em estrutura de madeira. PECA 22 Mobiliário ativo
027499019 TAPETE, PERSONALIZADO, DIVERSOS TAMANHOS PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

027529001 Fogão a gás semi-industrial com 4 queimadores. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
027529002 Fogão a gás industrial com 8 queimadores

Especificações técnicas:
Fogão industrial modular com 8 bocas duplas sem forno e com bifeteira. Quadro superior, estrutura,
revestimento e bandejas aparadoras de resíduos confeccionados em aço inoxidável 18.8 tipo 304, pés em
alumínio com sapatas reguláveis de nivelamento, grelhas de 500x500 mm executadas em ferro fundido
especial com acabamento pintado com tinta de elevada resistência, perfil de 10 cm, com 8 queimadores
duplos desmontáveis, executados em ferro fundido especial de alto rendimento calorífico. Registro de gás
industrial em latão cromado de tipo extra reforçado de 3/8" x 3/8" APIS, consumo ou consumo de gás
cilindros. acompanha chapa bifeteira (de sobrepor acima de 2 queimadores). Dimensões de 1800mm de
comprimento x 1000mm de largura x 800mm de altura aproximadamente. 

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

027529004 Fogão a gás semi-industrial com 06 queimadores PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
027529006 Fogao industrial, com 8 queimadores duplos, com chapa (gre lha) e banho-maria. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
027529007 Fogao industrial com 6 queimadores duplos,em ferro fundido, desmontavel,de facil limpeza sem

forno,estrutura em ferro perfil ou pintura anti-corrosiva e acabamento em esmalte sintetico com duplo
comando para os queimadores

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

027529010 Fogao a gas industrial com 6 queimadores duplos, banho maria e forno. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
027529011 Fogão industrial alta pressão com dois queimadores, base baixa de ferro fundido PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
027529013 Fogão a gás

Especificações técnicas
Fogão industrial modular com 4 bocas duplas sem forno e com bifeteira, quadro superior, estrutura,

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
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revestimento e bandejas aparadoras de resíduos confeccionados em aço inoxidável 18.8 tipo 304, pés em
alumínio com sapatas reguláveis de nivelamento, grelhas de 400 x 400mm executadas em ferro fundido
especial com acabamento pintado com tinta de elevada resistência, perfil de 10cm com 4 queimadores
duplos desmontáveis.
Executados em ferro fundido especial de alto rendimento calorifico registro de gás industrial em latão
cromado de tipo extra reforçado de 3/8" x 3/8" APIS, consumo de gás ou com de gás cilindros.
acompanha chapa bifeteira (de sobrepor acima de 2 queimadores), dimensões de 1000mm de
comprimento x 1000mm de largura x 900 mm de altura aproximadamente.

027537002 Globo terrestre geográfico político opaco, confeccionado em  plástico ABS/PVC, alto impacto, 30 cm,
pedestal de madeira ou acrílico.                    

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

027545001 Liquidificador tipo industrial capacidade aprox.8 litros, 220 volts PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
027545002 Liquidificador tipo industrial capacidade para 04 litros. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
027545003 Liquidificador tipo industrial basculante com capacidade para 25 litros PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
027545005 Liquidificador industrial de alta rotação, potência mínima de 1000w, capacidade 2 litros, copo, gabinete

externo e lâmina de hélice em aço inox, componentes do gabinete interno em aço inox fundido; controle
de velocidade, pés antiderrapantes, copo removível. Alimentação elétrica de 220v/60hz; garantia mínima
de 1 ano.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

027553001 Gêneros alimentícios diversos (aplicação direta) KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
027570001 SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISÃO E VÍDEO, REGULÁVEL, ESTRUTURA METÁLICA PECA 22 Mobiliário ativo
027570003 Suporte para televisão 40 polegadas, para TV de plasma. PECA 22 Mobiliário ativo
027570004 Estrutura metálica para TV  de 26 a 52 '' PECA 22 Mobiliário ativo
027626053 Jogo de carimbos para psicoavaliação com figura de criança. JOGO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

027626054 Jogo de carimbos para psicoavaliação com figura de animais. JOGO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

027685002 Lanterna de seguranca para laboratorio fotografico para camara escura em aco PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

027707001 Chave torques (ferramenta manual) com 12 polegadas PECA 34 Ferramentas ativo
027715002 Formão chanfrado 3/8 PECA 61 Medicamentos ativo
027715003 Formão chato para carpintaria PECA 61 Medicamentos ativo
027715004 Formão (restrito) tamanho 5/8 PECA 34 Ferramentas ativo
027715006 Formão chanfrado 7/8, unidade peça, observação permanente PECA 34 Ferramentas ativo
027715007 Formão chanfrado ½, unidade peça, observação material permanente PECA 34 Ferramentas ativo
027715010 (Formão chanfrado reto 3/4) Instrumento de uso na marcenaria e na carpintaria com lâmina em aço

chanfrada e afiada
PECA 34 Ferramentas ativo

027723001 Martelo profissional para carpintaria, com cabo de madeira PECA 34 Ferramentas ativo
027723002 Martelo de borracha PECA 61 Medicamentos ativo
027723004 MARTELO DE UNHA COM CABO DE MADEIRA PECA 61 Medicamentos ativo
027723007 Martelo tamanho médio, polido, com cabo em verniz PECA 61 Medicamentos ativo
027723010 Macete de madeira, 60 mm. PECA 34 Ferramentas ativo
027731001 Serrote Profissional para carpintaria. PECA 34 Ferramentas ativo
027774001 Lã para tapeçaria em novelo, cores diversas PECA 43 Equipamentos e Artigos para

Costura, Estofamentos e Calçados
(42)

ativo

027820002 Equilibrante dérmico,loção hidratante e preventiva das lesões da pele e extremamente seca a base de
ácidos graxos essenciais, hipoalergênico,embalagem que contenha composição, lote, validade e

FRASCO 25 Higiene Pessoal ativo
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procedência. Apresentar registro MS/ANVISA . Apresentação frasco ou bisnaga de 200 ml.

027863001 Apostilas e manuais de orientacao PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

027863015 Manual gmfm (the gross motor function measure) manual padronizado, com objetivo de medir mudancas
ao longo do tempo da funcao motora grossa - sera utilizado no setor de reabilitacao pediatrica
(grupo/classe: 12/05 e cod. gen.: 2786-3)

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

027936004 PORTA DISQUETE CAPACIDADE PARA 50 DISQUETES PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

027960001 Jogo de ferramentas manuais para manutenção de equipamentos de informática. JOGO 34 Ferramentas ativo

027995001 Drive de disquete formato 3 1/2"                  PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

027995002 Drive 1.44 para micro PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

028002001 Película de proteção solar com aspecto de vidro jateado e reflexivo da luz solar simultaneamente.reflete
pelo menos 62% de energia solar e 60% de luz visível, transmitindo 15% de energia solar e 15%de luz
visível.

METRO 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

028002003 PELICULA FLEXÍVEL DE POLIETILENO ADESIVO PARA VIDROS ,INCOLOR,PARA VEDAÇÃO DE
FRASCOS E VIDRARIAS

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

028010001 Diversos (aplicação direta )Fertilizantes e produtos de combate a pragas PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
028029006 Chapa em granito METRO 46 Materiais para Construção Civil ativo
028037002 Aquisição de porta de vidro temperado PECA 66 Prestação de Serviços de: ativo
028037006 Porta de vidro temperado medindo 10mm, 330,0 x 250,0 com fechadura. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
028037008 Porta de vidro temperado Medindo 100 cm x 210 cm. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
028045001 Mola hidráulica ( amortecedor) para porta para diminuir impacto abre/fecha PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
028061002 MASSA DE MODELAR, BASE DE CERA, ESTOJO COM 12 CORES. PESO APROX. 90 GR CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

028088002 BOBINA DE PAPEL AUTOCOPIATIVA CARBONADO (2VIAS) COM 89 X 60MM COM 18M
COMPRIMENTO

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

028118001 Talhadeira com ponta de aço tamanho 30cm PECA 61 Medicamentos ativo
028126001 Adesivo plástico auto-colante com logomarca, para identificação - diversos tamanhos PECA 109 Formulários e impressos ativo
028126005 Adesivo destinatário

Sem requisição desde 02/2011.

PECA 109 Formulários e impressos ativo (bloqueado)

028126006 Adesivo - atenção - vacinas no gelo - urgente PECA 109 Formulários e impressos ativo
028126007 Adesivo - atenção - aqui tem vacina - não abra PECA 109 Formulários e impressos ativo
028231001 Encosto para cadeira tipo escolar, em madeira revestido em fórmica. PECA 22 Mobiliário ativo
028258003 Enceradeira industrial modelo C-35 PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
028266001 PASTA POLIONDAS COM ELÁSTICO MEDINDO 33,5 X 25 X 4CM DE LOMBADA, TRANSPARENTE PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

028266002 Pasta poliondas com elástico medindo 33,5 x 25 x 2cm de lombada, transparente PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

028266003 Pasta poliondas com elástico, tamanho oficio, cores diversas, lombada de aproximadamente 05cm,
acondicionada em caixa.

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo
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028266011 Pasta polionda A4 com elástico e lomba 4 cm, cores diversas

Sem movimentação no SCCD.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

028339002 Suporte para bambona de água em plástico, com 1 torneira, para bambona de 20 litro PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
028339003 Suporte confeccionado em MDF p/ bombonas med. 30X32. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
028347002 HASTE DE ATERRAMENTO PARA FIO TERRA MEDINDO 5/8~ X 2000 MM PECA 86 Transmissão e Distribuição de

Energia Elétrica
ativo

028347005 Haste de aterramento para fio terra em cobre, diametro de 1/2 pol. e 2m de comprimento PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

028355002 Canudo plástico para bebidas, dobrável, para ingestão de líquidos com no mínimo 7mm de diâmetro.
Peça com 100 unidades.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

028363002 Garfo de plástico, descartável, resistente, tamanho adulto PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
028398006 Jumar direito. ascensor de punho, direito, para cordas de 8 a 12,5mm,confeccionado em aluminio de alta

resistencia com dispositivo de segurança acionado como gatilho.
PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

028398007 Jumar esquerdo. ascensor de punho, esquerdo, para cordas de 8 a 12,5mm,confeccionado em aluminio
de alta resistencia com dispositivo de segurança acionado como gatilho.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

028398008 Crowl-blocante de peito ou ventral para ascenção em corda em conjunto com ascensor de punho.
indicado para cordas de 8 a 12,5mm, confeccionado em alumínio de alta resistência.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

028436002 Bolsa para malote de lona na cor amarela PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
028487003 Papel para flip-chart medindo 660 x 960mm, bloco com 250 folhas. BLOCO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

028509001 Cesto expositor empilhavel de plástico (pvc), nr.3, p/ acondicionar materiais/alimentos. PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
028509003 Caixa plástica empilhável e encaixável,tipo bin,com as seguintes medidas 12 cm de altura, 15,5 cm de

largura e 25 cm  de profundidade.                                       
PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

028509005 Cesto expositor plástico com as seguintes medidas: 27 cm de altura, 57,0 cm de largura e 41 cm de
profundidade.

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

028509007 Cesta plástica aberta com alças de metal (tipo supermercado) com as seguintes medidas:
altura: 20cm
comprimento: 42cm
largura: 30cm

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

028533001 CAIXA BIBLIOGRAFIA PARA BIBLIOTECA. PECA 22 Mobiliário ativo
028622001 Bombona plástica para água potável vazio com capacidade para 20 litros de água mineral sem torneira PECA 84 exa ativo
028665001 Cabo de bisturi tamanho número 4, para lamina n. 23 ou 22 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

028665002 Cabo de bisturi, número 3 (para encaixar lâmina de bisturi numero 15). PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028665003 Cabo de bisturi tamanho nº 07 para lâmina nº 11 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028665005 Cabo de bisturi nº 3 para lâmina nº 10 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028665006 Cabo de bisturi nº 07 longo de 17 cm confeccionado em aço/inoxidável. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028665007 Cabo de bisturi nº 03 L PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028665008 Cabo de bisturi nº 04, L. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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028665009 Cabo de bisturi elétrico compatível com bisturi da marca Codman modelo malis bipolar coagulator. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

028665012 Cabo De Bisturi Nº4 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028665013 Cabo de bisturi nº 7 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028665015 Cabo para placa de paciente, compativel com bisturi eletrico deltronix, modelo b-6600sm/b - 1600mp. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673003 Pinça Babcok 20cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673004 Pinça Gaylor PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673005 Pinça jacaré bico de pato. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673008 PINÇA OFTÁLMICA, RETA SERRILHADA, MEDINDO 7 CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673009 PINÇA OFTÁLMICA, RETA COM DENTE DE RATO, MEDINDO 7 CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673010 Pinça Pean, medindo 14cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673011 Pinça para biópsia fenestrada padrão utilizada em endoscopia digestiva baixa, diâmetro máximo da seção
de inserção de 2,4mm, para uso em canal de biópsia de 3,2mm, comprimento de trabalho de 2300mm,
para canal de trabalho de 1850mm de comprimento, compatível com vídeo-colonoscópio da marca
Olympus modelo CF-VL, reusável, autoclavável, fornecido em embalagem que garanta a integridade do
produto, contendo dados do produto, procedência, fabricação, lote e registro no MS.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673012 Pinca Cushing, medindo 20cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673013 PINÇA HARTMANN HALSTESD MOSQUITO, CURVA DELICADA, MEDINDO 10CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673015 Pinça de bakey, medindo 20cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673016  PINÇA DELICADA, COM DENTE, MEDINDO 16CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673017 PINÇA DELICADA, SEM DENTE, MEDINDO 16CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673018 PINÇA HARTMANN HALSTESD MOSQUITO RETA, DELICADA, MEDINDO 10CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673020 PINÇA LUCAE, MEDINDO 14CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673022 Pinça Babycok, medindo 16cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673025 Pinça baioneta sem dentes, medindo 17cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673026 Pinça baioneta sem dentes, medindo 19cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673027 PINÇA GOIVA LEMPERT PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Materiais de Uso Médico (67)

028673028 PINÇA GOIVA MAYFIELD PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673029 PINÇA GOIVA ECHLIN 230 X 3mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673031 Pinça Goiva Leksell 230 x 8mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673032 Pinça Kerrison (micro) angulada 40 2mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673033 Pinça kerrison (micro) reta para cima 1mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673034 Pinça Kerrison reta para cima 3mm, 25cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673036 Pinça Kerrison angulada 40º,5mm, 25cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673038 Pinça cloward curva para cima 3 x 10mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673039 Pinça cloward curva para baixo 3 x 10mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673040 Pinça para biópsia fenestrada padrão utilizada em endoscopia digestiva alta, diâmetro máximo da seção
de inserção de 2,4mm, para uso em canal de biópsia de 2,8mm, comprimento de trabalho de 1550mm,
para canal de trabalho de 1100mm de comprimento, compatível com vídeo-gastroscópio da marca
Olympus modelo GIF-V2 e GIF-Q150, reusável, autoclavável, fornecido em embalagem que garanta a
integridade do  produto, contendo dados do produto, procedência, fabricação, lote e registro no MS.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673041 Pinça  aorta de Bakey de 29 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673045 Pinça bulldog, tipo glover reta de 06 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673053 Pinça Satinsky de ponta de 35 mm x 24,5 cm comprimento. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673054 Pinça Satinsky de ponta de 45 mm x 24,5 cm de comprimento. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673055 Pinça Satinsky de ponta de 55 mm x 24,5 cm de comprimento PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673056 Pinça de Beck de 20 cm para aorta. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673060 PINÇA CUSHING COM DENTE RETA DE 17 CM DE COMPRIMENTO. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673062 PINÇA GRAEF COM DENTE RETA DE 10 CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673068 Pinça baby Mixter curva forte 14 cm em aço inox PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673069 Pinça Baby Mixter curva 19cm em aço inox PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673070 PINÇA BABY MIXTER, ANGULO RETO DE 14 CM. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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028673074 PINÇA POTTS-SMITH SEM DENTE DE 18 CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

028673076 PINÇA POTTS-SMITH SEM DENTE DE 22 CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

028673077 Pinça de torax semb 24 cm em aço inox PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673078 Pinça de Bakey, reta de 20 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673080 PINÇA DE BAKEY, CURVA DE 24 CM. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673081 Pinça diethrich de 14 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673082 Pinça Diethrich 16 cm em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673083 Pinça Diethrich 18 cm em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673084 Pinça Diethrich 20 cm em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673086 Pinça Backhaus de 15 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673096 Pinça pata gato russa 20 cm em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673097  PINÇA POTTS SMITH COM SERRILHA 18 CM EM AÇO INOX PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673103 Pinça Potts smith com widea 18 cm em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673104 Pinça potts smith com widea 20 cm em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673105  PINÇA POTTS SMITH COM WIDEA 22 CM EM AÇO INOX PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

028673106 Pinça gemini 18 cm em aço inox PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673107 Pinça Moynihan 21 cm em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673108 PINÇA SACA TROMBO 28 CM EM AÇO INOX
 

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673109  PINÇA PARA VALVULA MITRAL EM AÇO INOX PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673111 Pinça Duval com Widia 18 cm em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673112 Pinça Duval com Widia 21 cm em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673113 Pinça saca cálcio reta em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673114 Pinça saca cálcio para cima em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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028673115 Pinça saca cálcio para direita em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

028673116 Pinça saca cálcio para esquerda em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673117 Pinça Reynald 20 cm em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673118 Pinça de Bakey dissecção 20 cm em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673119 Pinça de Bakey dissecção - medindo 24 cm em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673120 Pinça Dietrich 24 cm em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673127 Pinça Lambert Kay 22 cm em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673128 Pinça derra forte em aço inox PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673130 Pinça Quinelato Clamp vascular 18 cm em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673131 Pinça Derra 16 cm em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673132 Pinça derra 17cm em aço inox PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673133 Pinça derra 18 cm em aço inox PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673135 Pinça Baby Mixter - medindo 20cm em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673136 Pinça de Bruenigs - medindo 19 cm em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673138 Pinça de Bakey, tamanho pequeno, medindo 18cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673139 Pinça de Bakey, tamanho médio, medindo 20cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673140 Pinça de Bakey, tamanho grande,medindo 24cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673142  PINÇA SATINSKY DE BAKEY, MEDINDO 24,5 CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673143 Pinça satinsky de bakey, medindo 20 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673144 Pinça Babcok, medindo 16cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673145 Pinça Wertheim- culle para paramétrio, medindo 24 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673146 Pinça wertheim culter-clamp de pedículo c/ ranhura longitudinal, medindo 23 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673147 PINÇA  NELSON 6X7 DENTES, MEDINDO 23 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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028673148 Pinça Duval nr 01, medindo 20 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

028673149 PINÇA DUVAL NR 02, MEDINDO 22 CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673150 Pinça microvascular delicada para coronária Dietrich 20cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673151 Pinça Dinkuysen para dissecção de mamaria 24cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673152 Pinça de sutura delicada para coronária 20cm com widia. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673155 Pinça kerrison 3mm haste para baixo. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673160 Pinça saca bocado Leksel 8mm curva. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673161 Pinça saca bocado 20cm Luer PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673162 Pinça saca bocado leksel 8 mm dupla ação PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

028673163 Pinça saca bocado leksel beyer delicada (lemert) 17cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673165 Pinca Clamps tipo Bulldog curva 5 x 2. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673166 Pinça Clamps tipo Bulldog 5,5 x 2 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673169 Pinça vascular 18cm de bakey para dissecção. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673171 PINÇA BABY COKE 22cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673174 Pinça de bakey curva 18cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673175 Pinça de bakey reta 18cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673176 PINÇA DE BAKEY 22CM PARA DISSECÇÃO PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673177 PINÇA HEMOSTÁTICA GEMINI CURVA 18CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673180 PINÇA ROCHESTER - OCHSNER CURVA 22CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673184 PINÇA DIETRICH 15CM DE DISSECÇÃO PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673185 PINCA SACA CALCIO 20CM, ANGULAR, COM PONTA ANGULAR PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673187 Pinça matriel tipo jacaré. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673192 Pinça para biópsia fenestrada elipsóide utilizada em broncoscopia, diâmetro máximo da seção de
inserção de 1,8mm, para uso em canal de biópsia de 2,8mm, comprimento de trabalho de 1550mm, para

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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canal de trabalho de 600mm de comprimento, compatível com vídeo-broncoscópio da marca Olympus,
modelo BF-1T160, reusável, autoclavável, fornecido em embalagem que garanta a integridade do
produto, contendo dados do produto, procedência, fabricação, lote e registro no MS.

028673194 Pinça Óvulo. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673196  PINÇA HUDSON SEM DENTE
 

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673197  PINÇA HUDSON COM DENTE PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673198 Pinça semkem (queimar) 18cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673199 PINÇA PARA BIÓPSIA DE COLO DE ENDOMÉTRIO PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673200 Pinça baioneta, em aço inoxidável. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673201 Pinça jacaré de ouvido, em aço inoxidável. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673202 PINÇA TACHARASIH, EM AÇO INOXIDÁVEL PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673206  PINÇA SACA - BOCADO DELICADA DE OUVIDO, EM AÇO INOXIDÁVEL PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673207 PINÇA MALEÓTOMO, EM AÇO INOXIDÁVEL PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673209  PINÇA MCGEE, EM AÇO INOXIDÁVEL PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673210  PINÇA SACA BOCADO PARA OUVIDO (FORCEPS WULLSTEIN PARA OUVIDOTIPO JACARÉ)
EXTREMAMENTE DELICADA, MENOS DE 1 MM DE LARGURA

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673213 Pinça  Cushing 18cm, sem dente reta. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673215 Pinça Goiva Leksell 230 x 5mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673216 Pinça Goiva Echlin 230 x 2mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673217 PINÇA GOIVA ECHLIN 230 X 4mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673219 PINÇA  GOIVA REINERL 180 X 3mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673220 PINÇA KERRISON ANGULADA 45 GRAUS PARA CIMA 3mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673221 Pinça Kerrison angulada 45graus para cima 4cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673222 Pinça Kerrison angulada 45graus para cima 5cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673223 PINÇA  KERRISON ANGULADA 45° PARA CIMA 2mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673224 PINÇA KERRISON ANGULADA 45° PARA CIMA 3mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Materiais de Uso Médico (67)

028673225 PINÇA  KERRISON ANGULADA 45° PARA CIMA 4mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673226  PINÇA KERRISON ANGULADA 45° PARA CIMA 5mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673227 Pinça Cushing 18 cm com dente. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673228 PINÇA  ANATÔMICA NELSON 15cm 6 X 7 DENTES PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673229 Pinça baby Cock 20cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673230 Pinça baby cock 15cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673231 Pinça baby Cock 26cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673232  PINÇA CLAMP VASCULAR DE BAKEY 23cm
 

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673233 PINÇA CLAMP VASCULAR DE BACKEY 45 GRAUS ANGULADA 20cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673234 PINÇA CLAMP VASCULAR DE BACKEY CURVA 23cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673235 Pinça Clamp vascular de Backey curva 27cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673236 PINÇA TIPO CLAMP INTESTINAL DE ABADIE, 30cm, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA,
COM RANHURAS ATRAUMÁTICAS
 

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673237 PINÇA  DE BACKEY CURVA 12CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673238 Pinça Desjardins 23cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673239 Pinça duval com ponta delicada 26cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673240 PINÇA  GOIVA DUPLA ARTICULAÇÃO DE DUCK BILL 24CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673241 PINÇA  GOIVA STILLE LUER CURVA 23CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673242 Pinça goiva stille luer curva 10mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673243 Pinça goiva stille luer curva 5mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673244 Pinça goiva stille luer reta 10mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673245 Pinça goiva stille luer reta 5mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673246 Pinça moynihan curva 24cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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028673247 PINÇA  WICKSTROEM CURVA 22CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

028673248 Pinça bipolar baioneta 25cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673249 Pinça Cushing 14cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673251 Pinça debakey curva com 45 graus, 12,5cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673252 Pinça goiva jansen corte 3mm x 18cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673253 Pinça para hérnia de disco love reta 4 x 10mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673254 Pinça para hérnia de disco love para baixo 2 x 10mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673255 Pinça para hérnia de disco love para baixo 4 x 10mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673256 Pinça para hérnia de disco love reta 2 x 10mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673259 PINCA PARA URETROCISTOGRAFIA, DUAS GARRAS EM AçO INOX. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673260 PINÇA PARA BIÓPISA  DE COLO UTERINO EM AÇO INOXIDÁVEL,  MEDINDO 24 CMX 5 MM,
MODELO PROFESSOR MEDINA

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673264 Pinça de extração de parafusos quebrados PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673270 Pinça bipolar baioneta 16cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

028673271 Pinça bipolar baioneta 18cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

028673284 Pinça Adson para Dura Mater 15cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673285 Pinça dura mater gerald sem dente PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673286 Pinça columela PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673287 Pinça conjuntiva PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673289 Pinça biopsia ouvido PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673296 Pinça forceps 33cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673297 Pinça forceps 34cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673299 Pinça hemostática delicada PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673310 Sacabocado Fenestrada Reta. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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028673311 Pinça sacabocado para direita PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

028673315 Pinça vascular cooley 20 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673320 Pinça relógio tipo relojoeiro, ponta reta, em aço n. 04 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673323 Pinça para hérnia de disco love angulada 2 x 10mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

028673330 Pinça de bipolares 20cm - 1 de 5mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673332 PINÇA DE PONTO PARA FIO 10.0, COM PLATAFORMA DE 6 MILIMETROS,COMPRIMENTO DE 105
MILIMETROS, PARA CIRURGIA OFTÁLMICA.        

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673333 Pinça de biópsia com manopla e espícula, descartável, com comprimento de 160cm e compatível com
canal de trabalho de 2,8mm

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673337 Pinça para biópsia de colo uterino em aço inoxidável, med 24 cm x 3 mm, modelo Profesor Medina PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673338 Pinça de dessecação em baioneta, ponta arredondada frizada 16cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673339 Pinça goiva jansen 17,5mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673341 Pinça tipo hunt baioneta ponta rodilhada, compatível com a marca aesculap, modelo fd 214r (para tumor
cerebral e medular).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673342 Pinça tipo hunt baioneta ponta rodilhada grande PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673343 Pinça kerrison 90 graus angulada para baixo 4x180mm, cabo anatômico com alta precisão de agarre. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673344 Pinça com 4 garras para uretrocistografia PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673345 Pinça de apreensão, reforçada, isolada, giratória com cremalheira, dupla ação, 5,0mm de diametro. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673347 Pinça blakesley angulada 45° 6mmx2,5mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673348 Pinça blakesley angulada 8mmx3,6mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673349 Pinça blakesley cortante reta 6mmx2,8mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673350 Pinça blakesley curva direita 6mmx2,5mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673351 Pinça blakesley curva esquerda 6mmx2,5mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673352 Pinça blakesley reta 6mmx2,5mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673353 Pinça blakesley reta 8mmx3,65mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673354 Pinça corte retr.360° 100mm para meatotomi a PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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028673355 Pinça de biópsia permanente para colon PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

028673356 Pinça kerrison angulada 45° p/ cima micro 180mmx5mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673357 Pinça goiva 180mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673358 Pinça goiva leksell - stille 240mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673359 Pinça goiva leksell PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673360 Pinça goiva leksell curva 8cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673361 Pinça goiva leksell 20cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673362 Pinça bipolar baioneta 140mmx0,7mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673363 Pinça bipolar baioneta 140mmx1,0mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673364 Pinça bipolar baioneta 175mmx0,4mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673365 Pinça bipolar baioneta 175mmx0,7mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673366 Pinça bipolar baioneta 200mmx0,7mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673367 Pinça bipolar baioneta 140mmx0,4mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673368 Pinça bipolar baioneta 140mmx0,07mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673369 Pinça bipolar baioneta 175mmx1,0mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673370 Pinça bipolar baioneta 195mmx0,7mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673371 Pinça bipolar baioneta 235mmx0,4mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673372 Pinça bipolar baioneta 25mmx0,7mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673373 Pinça bipolar baioneta 235mmx1,0mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

028673374 Pinça micro dissector 23cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673379 Pinça dissecção anatômica 30 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673380 Pinça dissecção anatômica 10 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673385 Pinça apreensão delicada s/cremalheira PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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028673400 Pinça Halstead mosquito reta 21cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

028673414 Pinça dissecção anatômica 16 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673415 Pinça backaus 10 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673428 Pinça Semb 24 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673430 Pinca cirurgica bipolar maryland de 34cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673431 pinça babcock medindo 26cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673433 Pinça auto centrante (espanhola) 15cm / 6" PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673435 Pinça auto centrante (espanhola) 24cm / 9 1/2" PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673437 Pinça  auto centrante (espanhola) 28cm / 11" PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673438 Pinça espanhola 16 cm 6 1/4" PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673439 Pinça espanhola 22 cm 8 3/4" PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673441 Pinça lahey c/garras 2 x 2 para histerectomia. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673442 Pinca Z Clamp parametrial 24 cm, curva para histerectomia via vaginal sem prolapso. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673448 Pinca de amigdala PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673449 Pinça saca bocado reto 17 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673450 Pinça saca bocado reto 24 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673451 Pinca brunnings (com furos) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673452 Pinca turbinectomia 15 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673453 Pinca cizalia 8 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673454 Pinca cizalia 9 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673455 Pinça esterolabo 25 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673456 Pinca dejardins (calculo) JOGO 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673457 Pinça Randall JOGO 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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028673458 Pinca conjuntiva com dente e plataforma PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

028673459 Pinca conjuntiva com dente 0,2mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673460 Pinca conjuntiva serrilhada delicada cabo chato curva PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673461 Pinca cornea colibric/plat. cabo chato 0,12mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673462 Pinca para faixa PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673463 Pinça para pino PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673464 Pinca serrafine curva PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673465 Pinca musculo reto superior c/ med. Cabo chato PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673466 Pinca capsulorreexis utrata ponta 12mm curva cabo chato PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673467 Pinca de ponto bonn reta cabo chato PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673468 Pinca de ponto bonn curva cabo chato PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673469 Pinca de chalazio hunt redonda media PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673470 Pinça para remoção de corpo estranho intra-ocular, 23 gauge. Apresentar registro no Ministério da Saúde PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673471 Pinça Grieshaber para peeling de membrana limitante interna, 23 gauge. Apresentar registro no Ministério
da Saúde.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673472 Pinça Grieshaber para peeling de membrana limitante interna, 25 gauge. Apresentar registro no Ministério
da Saúde.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673477 Pinça para remoção de corpo estranho intra-ocular 20 gauge. Apresentar registro no Ministério da Saúde. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673478 Pinça de biópsia para gastro, sem espícula, com diâmetro de 2.2mm a 2.4mm, comprimento de 160cm,
no mínimo. Reutilizável e autoclavavel em vapor de água.
***MATERIAL CLASSIFICADO COMO CONSUMO CADASTRADO NOVAMENTE NO CÓDIGO
122882002***

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

028673479 Pinça de biópsia para colono, sem agulha, com diâmetro de2.2mm a 2.4mm, comprimento de 230cm, no
mínimo. Reutilizável e autoclavavel em vapor de água.
****MATERIAL CLASSIFICADO COMO CONSUMO CADASTRADO NOVAMENTE NO CÓDIGO
122882001***

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

028673480 Pinça de redução com cremalheira, 13cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673481 Pinca goiva biarticulada (ruskin), 19cm, curva PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673482 Pinça anatômica baioneta 16cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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028673484 Pinça goiva stille 20cm e 10mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

028673485 Pinça goiva stille 20cm e 12mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673486 Pinça goiva stille 20cm e 15mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673487 Pinça goiva stille 20cm e 20mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673488 Pinça goiva stille 20cm e 25mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673489 Pinça goiva stille 20cm e 30mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673490 Pinça goiva stille-ruskin PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673491 Pinça kerrison reta 25cm - 90 graus para cima PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673492 Pinça kerrison reta 25cm - 90 graus para baixo PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673493 Pinça kerrison angulada 25cm - 40 graus para cima PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673494 Pinça bipolar tipo baioneta 20cm - ponta 1.0mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673497 Pinça para osso stille-liston reta 27cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673498 Pinça goiva para osso ruskin 18cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673499 Pinça tipo baioneta gruenwald (jansen) 20cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673500 Pinça tipo baioneta lucae 14cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673501 Cizalha reta liston 17cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673502 Pinça goiva para osso beyer 18cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673503 Pinça para biópsia oldberg PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673504 Pinça de dissecção yasargil 22cm ponta regular. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673505 Pinça para osso stille-liston curva. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673506 Pinça stille-luer biarticulada 22cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673507 Pinça kocher reta 22cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673508 Pinça kocher curva 24cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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028673509 Pinça negus 19cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

028673510 Pinça Lahey 23cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673511 Pinça Lahey 18cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673512 Pinça lower 18cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673513 Pinça Overholt 18.5cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673514 Pinça Babcock 18cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673515 Pinça Doyen curva 21cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673516 Pinça Satinsky 26.5cm - 65mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673517 Pinça Satinsky 27.5cm - 75mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673518 Pinça Asch 23cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673519 Pinça atraumática Lemole-strong 22cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673520 Pinca bulldog de bakey curva 10cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673521 Pinca bulldog de bakey curva 12cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673522 Pinça bulldog de bakey reta 10cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673523 Pinca bulldog de bakey reta 12cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673524 Pinca cushing reta 18cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673525 Pinca de bakey curva 90º 18cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673526 Pinca de bakey curva 90º 23cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673527 Pinça de bakey para coartação 23cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673528 Pinça de ordenha PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673529 Pinca de valvula mitral 34cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673530 Pinca dente rato 14cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673531 Pinca dente rato 16cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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028673532 Pinca dente rato 18cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

028673533 Pinca dente rato 20cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673534 Pinca derra 26cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673535 Pinca derra-cooley graduada 20cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673536 Pinça Derra-Cooley graduada 22cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673537 Pinça Derra-Cooley graduada 24cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673538 Pinca disseccao cushing s/ dente reta 20cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673539 Pinça Glover de Bakey curva 10cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673540 Pinça Glover de Bakey curva 12cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673541 Pinça Glover de Bakey reta 10cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673542 Pinça Glover de Bakey reta 12cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673543 Pinça Heaney 20cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673544 Pinça Heaney Ballentine 21cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673545 Pinça saca cálcio para direita 20cm' PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673546 Pinça saca cálcio para esquerda 20cm' PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673547 Pinça saca trombo 28cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673548 Pinça tipo bulldog curva 5.5cm delicada PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673549 Pinça tipo bulldog 6.5cm delicada PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673550 Pinça tipo bulldog curva 8.5cm delicada PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673551 Pinça tridente p/ calculo uretero PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673552 Pinça walshan direita 23cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673553 Pinça walshan esquerda 23cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673554  Pinça hemostática dandy s/ dente 140mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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028673555 Pinça goiva jansen 175mm curva PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

028673556 Pinça kerrison 130º p/ cima 4 x 180mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673557 Pinça para tumor yasargil baioneta 3mm/220mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673558 Pinça para tumor yasargil baioneta 5mm/220mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673559 Pinça nicola-yasargil 165mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673560 Pinça micro sutura c/ plato e ponta curva PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673561 Pinça micro sutura c/ plato e ponta reta PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673562 Pinça goiva biarticulada lauer-stile 23 cm rets PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673563 Pinça cizalhada liston reta 28 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673564 Pinça cizalhada liston reta 14 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673565 Pinça auto centrante (espanhola) 28 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673566 Pinça saca bocado ("basket") - largura do corte 3,4 mm/comprimento de 13 cm/ diâmetro da bainha de
3,5 mm curvada em 90 graus para a esquerda (28171 eb).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673567 Pinça saca bocado ("basket") - largura do corte 3,4 mm/comprimento de 13 cm/diametro da bainha de 3,5
mm curvada em 90 graus para a direita (28171 eb).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673568 Pinça saca bocado ("basket") - com corte retrogrado de 3,4mm /comprimento útil de 13 cm (28171 sb). PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673569 Pinça saca bocado ("basket up") com largura do corte 3,4 mm/comprimento de 13 cm/diametro da bainha
de 3,5 mm / anguladas para cima em 15 graus (28171 bb).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673570 Pinça bipolar desmontável de 5,0mm tipo espátula fenestrada nas duas hastes, completa (refil, tubo
externo e manopla tipo alça). Comprimento útil de 300mm. autoclavável. cabo para instrumentos bipolares
de laparoscopia, com 3 metros de comprimento.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673595 Pinça kerrison longa 44cm 3mm preta. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673597 Pinça manopolar, reta 16cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673598 Pinça porta enxerto, 16cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673599 Pinça bipolar tipo baioneta 20cm ponta 1,5 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673600 Pinça kerrison baioneta 2mm ponta angulada para cima preta PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673601 Pinça kerrison baioneta 3mm ponta angulada para cima preta PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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028673602 Pinça kerrison longa 44cm3 3mm preta. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

028673603 Cabo para ligação para pinça bipolar e bisturi PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673604 Cabo para pinça manopolar PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673605 Pinça apreensão de ossos 24cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673606 Cabo para pinça bipolar silicone PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

028673607 Pinça ligadura:
Comprimento das serrilhas: 1,5cm
Comprimento da mandíbula: 5,7cm
Comprimento total: 25,4cm

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673608 Pinça bipolar tipo baioneta 20 cm - ponta 1.0mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673609 Pinça bipolar tipo baioneta - 20cm - Ponta 1.5mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673610 Pinça bipolar tipo baioneta 20cm - ponta 2.0mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673616 Pinça para biópsia com mandíbulas de jacaré utilizada em broncoscopia, diâmetro máximo da seção de
inserção de 1,8mm, para uso em canal de biópsia de 2,8mm,  comprimento de trabalho de 1550mm, para
canal de trabalho de 600mm de comprimento, compatível com vídeo-broncoscópio da marca olympus,
modelo bf-1t160, reusável, autoclavável, fornecido em embalagem que garanta a integridade do produto,
contendo dados do produto, procedência, fabricação, lote e registro no MS.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673617 Pinça dente de rato para retirada de corpo estranho em broncoscopia, diâmetro máximo da seção de
inserção de 2,2mm, para uso em canal de biópsia de 2,8mm, comprimento de trabalho de 1050mm, para
canal de trabalho de 600mm de comprimento, compatível com vídeo-brancoscópio da marca olympus,
modelo bf-1t160, reusável, autoclavável, fornecido em embalagem que garanta a integridade do produto,
contendo dados do           produto, procedência, fabricação, lote e registro no MS.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673618 Pinça tipo cesta de coleta para retirada de corpo estranho utilizada em broncoscopia, diâmetro máximo da
seção de inserção de 1,8mm, para uso em canal de biópsia de 2,8mm, comprimento de trabalho de no
máximo 1950mm, para canal de trabalho de 600mm de comprimento, compatível com
vídeo-broncoscópio da marca olympus modelo bf-1t160, descartável, fornecido em embalagem estéril
com data de esterilização, data de vencimento da esterilização e número do lote.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673620 Pinça Asch PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673622 Pinça tipo clump, autoclavavel, com mandíbula de 2x3 dentes para apreensão e retirada de vesícula,
desmontável através de ingate rápido, rotatória, não misolada, com empunhadura metálica com
cremalheira, com 5mm de diâmetro e 36 cm de  / comprimento, compatível com sistema de
vídeo-laparoscopia marca Karl Storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673623 Pinça tipo dentada 4x2 dentes, autoclavavel, com mandíbula para apreensão, desmontável, através de
engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada, com empunhadura com cremalheira e conector de cautério
monopolar, com 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento, compatível com sistema de
video-laparoscopia marca Karl Storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673624 Agulha de punção e aspiração, autoclavavel, confeccionada em aço inoxidável, 5mm de diâmetro e 36 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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de comprimento, compatível com sistema de video-laparoscopia marca Karl Storz. Materiais de Uso Médico (67)

028673625 Mangueira com conectores para conexão ao cilindro de CO2 e e conexão a entrada de CO2 compatível
com insuflador da marca Karl Storz. O material da mangueira e conectores deve resistir a pressões de até
3000 PSI.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673626 Pinça elite para corte de fio ultra transa ou de melhor qualidade PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673627 Pinça elite passadora de fio ou de melhor qualidade PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673628 Pinça com perfil fino ou de melhor qualidade PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673629 Pinça de apreensão com largura de 3,17mm e ponta de 3,45mm ou de melhor qualidade PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673630 Pinça reta corte pequeno para uso em espaços posteriores de 1,9mm x 1,67mm espessura 2,89mm tipo
narrowline ou de melhor qualidade

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673631 Pinça reta corte largo para corte lateral e medial de 2,52mm x 3,17mm espessura 5,05mm, tipo duckbill
ou de melhor qualidade

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673632 Pinça curva para cima e para esquerda de corte largo para uso em tecidos lateral e medial de 2,52mm x
3,17mm, espessura 5,05mm, tipo duckbill curved left ou de melhor qualidade

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673633 Pinça curva para cima e para esquerda de corte largo para em tecidos lateral e medial de 2,52mm x
3,17mm, espessura 5,05mm tipo duckbill curved light ou de melhor qualidade

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673634 Pinça Iris, sem dente, delicada semi-curva, medindo 10cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673635 Pinça fórceps kieland para obstetricia 38 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673636 Pinça fórceps simpson para obstetricia 30cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673637 Pinça Iris, sem dente, delicada, semi-curva 10 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673638 Manipulador uterino com cânula para cromotubulaem, com 5,0mm de diâmetro de 33cm de comprimento. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673639 Manipulador uterino com válvula tipo torneira, com 5,0mm de diâmetro e 33 cm de comprimento PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673641 Pinça para biópsia, sem agulha, utilizada em broncoscopia, diâmetro máximo da seção de inserção de
2,0mm, para uso em canal de biópsia de 2,2mm, comprimento de trabalho de no máximo 1650mm, para
canal de trabalho de 600mm de comprimento, compatível com broncoscópio da marca Fujinon modelo FB
120S, reusavel, autoclavável  a 134¢c, fornecido em embalagem que garanta a integridade do produto,
contendo dados do produto,procedência, fabricação, lote e registro no MS.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673642 Pinça nasal de Grunwald 20cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673643 Pinça de septo Brunings - luc (11cm). PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673644 Pinça nasal Takahashi reta (15 cm). PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673645 Pinça nasal Takahashi curva para cima 30 graus. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673646 Pinça para septo Jansen-Middleton comprimento útil 11cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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028673647 Pinça Z Clamp parametrial 24 cm semicurva para histerectomia via vaginal sem prolapso PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673653 Pinça conjuntiva serrilhada delicada reta PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673654 Pinça de sinusite,comprimento 13 cm,boca angulada 70graus + PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673655 Pinça de sinusite,comprimento 10cm,curva p/baixa em 90graus. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673656 Cabo para pinça de microcirurgia de laringe PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673657 Pinça bruenings (para apreensão de amigdala) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673658 Pinça mixter 20cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673659 Explorador com ponta romba PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673660 Pinça de biópsia de faringe reta e curva PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673662 Pinça Doyen - atrauma curva 18cm gastro. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673663 Pinça Chevalier Jackson tipo jacaré 40cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673664 Pinça mildton Jansen PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673665 Pinça Hartmann Dell PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673666 Pinça shnidt curva leve PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673667 Pinça scobee-allis PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673668 Pinça Carmalt Reta, 18cm/7'' PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673669 Pinça Allis, 12cm reto PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673670 Pinça Adson Dietrich, 12cm sem furos PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673671 Pinça Baioneta 19cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673672 Pinça Adson com dente 14cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673673 Pinça buldog dietrich PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673674 Pinça Kerrison(come p/frente) angulada 45º n.1 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673675 pinça Dandy angulada 14cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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028673676 Pinça langenbeck 24cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673677 Pinça Kerrison delicada 2mm 40º PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673678 Pinça sacabocado lenksell delicado 16cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673679 Pinça Kerrison sacabocado 24cm, 45º, 3mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673680 Pinça Kerrison sacabocado 24cm, 45º,4mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673681 Pinça lenksell sacabocado curvo 20cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673682 Pinça sacabocado kerrison angulado 45º, 2mm, 24cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673683 Pinça sacabocado kerrison angulado 45º, 3mm, 24cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673684 Pinça sacabocado kerrison angulado 45º, 4mm, 24cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673685 Pinça sacabocado lenksell curvo 3mm, 22cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673686  Pinça sacabocado leksell reto 6mm, 22cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673687 Pinça sacabocado leksell reto 3mm, 20cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673688 Pinça adson com dente 16cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673689 Pinça para biópsia concha redonda 1,00mm reta. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673690 Pinça para biópsia concha redonda 1,0mm curva para direita PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673691 Pinça para biópsia concha redonda 1,0mm curva para esquerda PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673692 Pinça para biópsia concha redonda 1,0mm curva para cima PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673693 Pinça biópsia concha triangular 5,0x1,0mm abertura para cima PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673694 Pinça biópsia concha triangular 5x1 mm abertura p/ esquerda PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673695 Pinça biópsia concha triangular 5x1 mm abertura p/ direita PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673696 Pinça apreensão jacaré reta ponta 5,0mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673697 Pinça apreensão jacaré curva para esquerda ponta 5,0mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673698 Pinça apreensão jacaré curva para cima ponta 5,0mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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028673699 Pinça conjuntiva c/ dente 0,2mm retas c/ cabo chato -titânio PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673700 Pinça p/ músculo c/ dente 0,3mm reta cabo chato - titânio PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673701 Pinça Goiva Beyer 180mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028673702 Pinça Kerrison angulada 45º para cima 1mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681001 Tesoura de uso médico com ponta fina PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681002 Tesoura de uso médico com ponta romba PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681004 Tesoura de  Westcott, delicada, ponta curva - ABC. Tesoura para conjuntiva, lamina com ponta
semi-aguda (21mm do centro do eixo ate a ponta) - comprimento total de 120mm. REF SKM 600.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681005 Tesoura de uso médico cirúrgica, de aço inoxidável, reta, sem ponta, medindo 18cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681006 TESOURA DE USO MÉDICO PARA ORTOPEDIA,LISTER 20CM 8" PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681007 Tesoura de uso médico de Fomon, curva, medindo 15 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681008 Tesoura cirúrgica curva 17 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681010 Tesoura Heymann, medindo 18cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681011 TESOURA STRULLY RETA 18CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681012 Tesoura Strully curva 20cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681013 Tesoura de uso médico frazier PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681014 Tesoura de Bakey com 25 graus. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681015 Tesoura de Bakey com 45 graus em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681016 Tesoura de bakey com 60 graus em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681017 Tesoura Mayo curva - medindo 17 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681018 Tesoura mayo reta 17 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681019 Tesoura Mayo reta - medindo 18 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681020 Tesoura Mayo reta - medindo 20 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681021 Tesoura Mayo curva - medindo 18cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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028681022 Tesoura de uso médico Metzembaum reta - medindo 15 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681023 Tesoura Metzenbaum reta 20 cm em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681024 Tesoura Metzembaum curva - medindo 15 cm (delicada). PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681025 Tesoura Metzenbaum curva 23 cm em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681026 Tesoura Metzembaum delicada - medindo 15 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681027 Tesoura Metzenbaum curva 20 cm em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681028 Tesoura de uso médico Metzembaum delicada - medindo 23cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681029 Tesoura Metzembaum curva delicada 18 cm em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681030 Tesoura de uso médico Metzembaum reta - medindo 18 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681032 TESOURA DE USO MEDICO POTTS SMITH 45 E 60 GRAU PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681033 TESOURA DE USO MÉDICO ARREDONDADA,SIMPLES AÇÃO,1,7MM X 28CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681036 Tesoura de uso médico cirúrgica reta 15 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681037 Tesoura Metzembaum delicada - medindo 20 cm em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681038 Tesoura de uso médico Boyd curva - medindo 18 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681039 TESOURA DE USO MÉDICO CALCIFRED CURVA - MEDINDO 23 CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681040 Tesoura dietrich 130 em aço inox PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681041 Tesoura dietrich 45  em aço inox PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681042 Tesoura dietrich 60 em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681043 Tesoura dietrich 90 em aço inox PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681045 Tesoura angulada Heymann - medindo 18 cm em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681046 TESOURA LISTER PARA GESSO EM INOX
                                   

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681047 TESOURA DE USO MÉDICO TENOTOMIA DE STEVENS PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681049 Tesoura de uso medico Nelson hm (metzenbaun) curva, medindo 26 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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028681051 TESOURA DE USO MÉDICO DE MAYO RETA, MEDINDO 11,5 CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681052 Tesoura de mayo curva, medindo 11,5 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681054 TESOURA DE USO MÉDICO DE SIMS CURVA COM PONTA FINA, MEDINDO 14 CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681057 TESOURA DE USO MÉDICO DE SIMS RETA COM PONTA ROMBA, MEDINDO 14,5 CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

028681060 TESOURA DE THOREK 19CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681061 Tesoura íris reta 11,5cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681062 Tesoura de uso médico Metzembaun de dura mater curva 14cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681063 Tesoura Mayo curva 15cm modelo Standart. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681064 Tesoura reta de Joseph, ponta delicada, 14 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681065 Tesoura curva de Joseph ponta delicada 14cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681066 Tesoura Metzembaun curva 16cm classic plus PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681067 Tesoura Metzembaun curva 25cm Classic Plus. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681069 Tesoura Potts Smith 25 graus para ldo Tungsten Carbide. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681070 Tesoura potts smith 30 graus para lado tungsten carbide PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681071 Tesoura potts smith curva 10cm 60 graus tunsgten carbide PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681073 Tesoura Mayo reta 14cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681074 TESOURA ÍRIS 11CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681075 Tesoura íris reta 10cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681076 Tesoura Mayo curva 22cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681077 Tesoura mayo reta 22cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681078 Tesoura metzembaum curva - medindo 22 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681081 TESOURA DE USO MÉDICO METZEMBAUN DELIKAT CURVA 14CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681085 Tesoura Bellucci (Wullstein) 3,5 polegadas,8,75cm, reta. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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028681086 Tesousa bellucci (wullstein) 3,5 polegadas, 8,75cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681087 Tesoura  de Potts Smith 135 graus 17cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681088 Tesoura de Potts Smith  75 graus 17cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681089 Tesoura de Potts Smith 90 graus 17cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681090 Tesoura íris curva 12cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681091 Tesoura de uso médico Metzembaum curva 11,5  PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681092 Tesoura de metzenbaum, giratória, curva, isolada, dupla ação mandibular, 5,0mm de diametro. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681093 Tesoura de cottle angulada PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681094 Tesoura de mayo 36cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681095 Tesoura de metzembaum 36cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681096 Tesoura kilner PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681097 Tesoura mayo-stille 19cm curva PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681098 Tesoura Mayo-Stille 17cm curva PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681099 Tesoura Mayo-Stille 19cm reta PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681100 Tesoura westcott curva em aço inox PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681101 tesoura de metzembaum curva 16cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681102 tesoura metzembaum de uso médico  reta 16mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681103 Tesoura de dura 260mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681107 Tesoura de uso médico Mayo Stille - 15 cm reta PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681112 Tesoura de uso medico Potts Smith 19 cm 90°. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681118 Tesoura de uso médico metzembaum 25 cm,curva. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681119 tesoura de uso medico metzembaum 25 cm, reta PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681120 Tesoura de uso médico Metzembaum 18 cm, curva. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Materiais de Uso Médico (67)

028681127 Tesoura cirurgica com ponta romba/fina curva, confeccionada em aco inox, medindo 15cm de
comprimento.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681128 Tesoura fomon fina 18 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681129 Tesoura de duramater com bola na ponta PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681130 Tesoura conjuntiva westcott delicada PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681131 Tesoura conjuntiva westcott forte PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681132 Tesoura conjuntiva westcott pequena cabo chato PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681133 Tesoura westcott fina PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681134 Tesoura de vannas angulada PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681135 Tesoura de uso medico horizontal PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681136 Tesoura de uso medico vertical PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681137 Tesoura de uso medico ponta fina PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681138 Tesoura metzembaun delicada ponta fina 25 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681139 Tesoura para tenotomia reta PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681140 Tesoura p/ capsulotomia angulada delicada 12mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681141 Tesoura p/ conjuntiva wearcott cabo chato PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681142 Tesoura p/ cornea castroviejo curva cabo chato PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681143 Tesoura de argola knap reta 100mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681151 Tesoura para fio de aço, angulada, 11cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681152 Tesoura para gesso esmarch 20cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681153 Tesoura micro reta 120mm malis PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681154 Tesoura micro reta 160mm malis PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681155 Tesoura micro curva 160mm malis PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681156 Tesoura micro curva 185mm jacobson PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Materiais de Uso Médico (67)

028681157 Tesoura micro reta 185mm yasargil PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681158 Tesoura micro reta tipo baioneta 20cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681159 Tesoura micro reta tipo baioneta 25cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681160 Tesoura micro reta malis 14cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681161 Tesoura de micro reta de titanio 140mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681162 Micro tesoura noyes 12cm reta PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681163 Micro tesoura cabo redondo 14,5cm curva 14mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681164 Tesoura metzenbaum-nelson reta 28cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681165 Tesoura metzenbaum-nelson reta 30cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681166 Tesoura metzenbaum-nelson curva 30cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681167 Tesoura-noble reta 17cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681168 Tesoura-noble curva 17cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681169  Tesoura boyd 14cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681171  Tesoura boyd 20cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681172 Micro-tesoura yasargil baioneta 200mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681173 Micro-tesoura yasargil baioneta 165mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681174 Micro tesoura curva 120mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681175 Tesoura microcirurgia cabo redondo curva PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681182 Pinça de dissecção yasargil 22cm ponta regular. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681185 Tesoura Irirs 11 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681187 Tesoura nasal de Heymann 11 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681188 Tesoura de Converse. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681189  Tesoura de Fomom 12 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Materiais de Uso Médico (67)

028681191 Tesoura de enucleação curva 15cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681192 Tesoura reta lâmina 4,5mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681193 Tesoura curva para esquerda lâmina 4,5mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681194 Tesoura curva para direita lâmina 4,5mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681195 Tesoura curva para cima lâmina 4,5mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681196 Tesoura reta lâmina 3,5mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681197 Tesoura curva para esquerda lâmina 3,5mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681198 Tesoura curva para direita lâmina 3,5mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681199    Tesoura curva para cima lâmina 3,5mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681200 Tesoura de conjuntiva westcott ponta média romba. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028681201 Tesoura de Íris ponta romba,11,5cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

028690001 Persianas vertical, em tecido resinado. PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
028690002 Persianas horizontal, em alumínio PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
028690004 Persiana vertical em PVC PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
028690008 Persianas vertical com blackout em tecido METRO 2 99 Artigos de uso doméstico ativo
028690010 Persiana vertical com trilho de alumínio, c/ comando METRO 2 99 Artigos de uso doméstico ativo
028690014 Perciana vertical de poliester -  m2 METRO 2 99 Artigos de uso doméstico ativo
028720001 Desodorizador de ar. Frasco com 440 ml. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
028738001 Materiais e componentes p/ equipamentos de informatica para manutencao e reposicao (aplicacao direta) PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

028738008 Rolo pressor HP 1006 (peça para impressora) PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

028738009 Bucha rolo pressor HP 1006 (peça para impressora). PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

028754002 Correia para máquina de costura industrial ref.b 4030 PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
028754007 Correia modelo A-19 PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
028754008 Correia modelo a-46 PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
028754012 Correia multi em VB - 85 PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
028754013 Correia modelo B-56 PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
028770001 Tampa (acabamento) em PVC, para canaletas de fiação, medindo 50x20 PECA 86 Transmissão e Distribuição de

Energia Elétrica
ativo

028770013 Tampa(acabamento) em pvc tomada para condulete cinza PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

028770017 Interruptor para condulete cinza PECA 86 Transmissão e Distribuição de ativo
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Energia Elétrica

028800002 Carga de extintor, pó químico. Extintor 40kg PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
028800003 Carga De Extintor Gás Carbônico. PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
028800006 Carga para extintor de incêndio capacidade 12 kg. PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
028800007 Materiais e componentes para equipamentos de  segurança e combate a incêndio para recarga para

extintor de incêndio capacidade de 2 kg.
PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

028800008 Carga Para Extintor De Incêndio, Cap.De 4 Kg PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
028800009 Carga para extintor de incêndio, capacidade de 6kg. PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo (bloqueado)
028800010 Recarga de extintor água pressurizada, 10 litros. PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
028800011 Recarga de extintor PQSP 04 Kg. PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
028800012 Carga niii para extintor pqsp 4 kg PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
028800013 Recarga de extintor CO2 4Kg. PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
028800016 Recarga de extintor PQSP 06 Kg PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
028800017 Recarga de extintor PQSP 08 Kg. PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
028800018 Recarga de extintor CO2 06 Kg. PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
028800026 Recarga de extintor de incêndio comcarga de pó químico, 1kg PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
028800028 Recarga e reteste (N3)CO/2, 4 Kg PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
028800029 Recarga e reteste (N3) PQSP, 4 Kg PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
028843001 Colete para fiscalizacao com logotipo em microfibra,s/manga,c/ziper,c/elastico,na cor preta PECA 105 Vestuários, Calçados e

Complementos
ativo

028843003 Colete para ações de campo em Vigilância em Saúde PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

028851001 COMPACT DISC VIRGEM, FORMATO CD-R, 80 MIN. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

028851002 Compact disc(cd) virgem referência 750 mbl. PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

028851003 COMPACT DISC(CD) VIRGEM REFERENCIA 250 MB PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

028851005 Compact Disc (CD) virgem gravável, DVD-R. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

028851006 COMPACT DISC(CD) VIRGEM PARA GRAVAÇÃO, REGRAVÁVEL CD-RW 8X PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

028851009 Compact disc (CD) virgem CD-RW 650 Mb - regravável
                   

PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

028851010 COMPACT DISC(CD) VIRGEM DVD-RW PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

028851011 Compact disc(cd),virgem regravavel(cd-rw),capacidade de 700 mb,duracao de 80 minutos.acondicionado
em embalagem resistente

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

028851012 COMPACT DISC(CD) VIRGEM MINI CD-R 24X, 200MB PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

028851013 Compact disc virgem, não regravável, formato cdr, capacidade de 700mb, acondicionado em bobina com
50 unidades.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

028886001 Placa para ampliação de central telefônica PECA 42 Telecomunicações ativo
028886007 Placa de troncos para equipamentos telefonia placa PCM-R2 - placa para 1 tronco E1-CAS PECA 42 Telecomunicações ativo
028886008 Placa de troncos para equipamentos telefonia placa NDDI2 - expansão modular de 8 troncos analógicos PECA 42 Telecomunicações ativo
028886009 Placa de troncos para equipamentos telefonia placa PCM-2 - expansão modular de 1 tronco e E1-CAS PECA 42 Telecomunicações ativo
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028886010 Placa de troncos para equipamentos telefonia APA 4 - expansao modular de 4 troncos analógicos PECA 42 Telecomunicações ativo
028886011 Placa de troncos para equipamentos telefonia SLI16 - expansão modular de 16 ramais analógicos PECA 42 Telecomunicações ativo
028886012 Placa de troncos para equipamentos telefonia EZ32 - expansão modular de 32 ramais analógicos PECA 42 Telecomunicações ativo
028886013 Placa de troncos para equipamentos telefonia GPA2 - General Purpose Auxiliary 2nd. PECA 42 Telecomunicações ativo
028886014 Placa de troncos para equipamentos telefonia INT IP 3 -M expansão modular para interconexão IP PECA 42 Telecomunicações ativo
028886015 Placa de troncos para equipamentos telefonia armada daughter para 30 compressores PECA 42 Telecomunicações ativo
028894009 Claviculário para 100 chaves. PECA 22 Mobiliário ativo
028894010 Claviculário para 30 chaves. PECA 22 Mobiliário ativo
028908001 Fecho tricape trava de porta. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
028959001 Abridor de latas e garrafas em folha de flandres PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
028959002 Abridor tipo saca-rolha em aço inox, cabo plástico ou de aço inox. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
028967001 Faca de plástico descartável, embalagem com 10 unidades

Sem requisição desde 08/2007.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo (bloqueado)

028967002 Faca de plástico, descartável, resistente, tamanho adulto PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
028991002 Painel divisória divilux eucatex naval, cor areia jundiaí PECA 22 Mobiliário ativo
028991021 Divisórias com portas e vidros completas PECA 22 Mobiliário ativo
028991029 Painel divisória divisória em metro quadrado METRO 2 22 Mobiliário ativo
028991033 Painel divisória fundo em mdf medindo 2.40 x 1.20 PECA 22 Mobiliário ativo
028991066 Painel divisória em madeira, com vidro PECA 22 Mobiliário ativo
028991067 Painel divisória em madeira, 180x3x203 PECA 22 Mobiliário ativo
028991068 Painel divisória em alumínio e vidro PECA 22 Mobiliário ativo
028991069 Painel divisória em madeira, medindo 300x3x230 PECA 22 Mobiliário ativo
028991070 Painel divisória em alumínio, medindo 204.5x3x240 PECA 22 Mobiliário ativo
029025002 Aplicador de cera (encerador manual) com cabo de alumínio PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
029068002 Compact disc (cd) gravado - mini disco de musica PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e

fonografia
ativo

029114001 Soprador térmico PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

029122006 Máquina de corte com disco sextavado 4 polegadas, capacidade de corte de 30mm, motor acoplado
150w, velocidade de operação de 5,600 rpm.

PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

029130001 forno microondas cap. 35 litros, 220v PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
029130002 Forno de microondas, com capacidade de aproximadamente 30 litros, com prato giratório, digital,  220V PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
029130003 Forno microondas capac. 17 litros PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
029130004 FORNO MICROONDAS CAPACIDADE 31 LITROS 220 VTS PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
029130005 FORNO MICROONDAS CAPACIDADE PARA 38 LITROS PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
029130006 Forno microondas capacidade para 28 litros, cor branca. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
029130007 Forno microondas 27 litros e 900 watts PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
029130015 Forno microondas. Capacidade de 32 litros. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
029211002 SUPORTE PARA BATERIA (SELADA DE 6V e 12A) TIPO BOLSA. EM COURO, SOLETA COM

DIMENSÃO DE 16CM COMP. X 5,5CM LARG. x 10CM ALT. ACOMPANHA CINTO DE 1,20 M COMP. X
3 CM LARG.

PECA 84 exa ativo

029220002 Bolsa de Gelo. PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
029220005 Bolsa tipo mochila, em cores diversas, para acondicionamento de materiais e medicamentos.

confeccionada em papel cordura 1000 fechamento em ziper extra largo de nylon, com cursores para e
PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
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fecha para os dois lados, composta por um bolso externo medindo 36 centímetros de altura x 32
centímetros de largura x 5 centímetro de profundidade. Bolso principal medindo 42 centímetro de altura x
33 centímetro de largura x 20 centímetro de profundidade. Bolso interno medindo 33 centimetro de largura
x 12 centímetros de altura x 07 centímetro de profundidade com fechamento em ziper extra largo de
nylon. Duas laterais na parte interior medindo 31 centímetros de largura x 17 centímetros de altura.
Espaço com divisões em elastico na parte inferior da mochila medindo o primeiro com quatro espaços de
07 centímetros; o segundo com 05 espaços de 6,5 centímetros; o terceiro com cinco espaços de 6,5
centímetros. Espaço com divisões em elastico na parte superior da bolsa: O primeiro com oito espaços de
02 centímetros; o segundo com dois espaços de 8 centímetros. Divisórias com duas caras lado 01 com
03 elasticos cada um com 06 divisórias, lado 2 com 03 elasticos cada um  com 15 divisórias.
Todos os compartimentos feitos de nulon emborrachado. costuras reforçadas com acabamento. Alças da
mochila feita com tira de prolipropileno de 35 milimetros revestidas com material cordura 1000 e
poliuretano expandido entre eles para proteção dos ombros do usuário e reguladores de nylon para tira de
35 milimetros. Alças para levar na mão e nas costas. Mochila toda semi-rigida, recheada por poliuretileno
expandido. Refletivo na parte da frente medindo 4 centímetros x 19 centímetros. Simbolo inernacional  da
vida medindo 9,5 centímetros x 9,5 centímetros.

029220007 Bolsa(pasta) com alça de mão e tiracolo, para transporte PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
029220008 Bolsa (pasta) com alça de mão e tiracolo, para guardar e transportar microcomputador notebook.

(consumo)
PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

029220014 Bolsa de algodão cru, tamanho grande, cor branca, para uso escolar PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
029220016 Mochila Vermelha

Bolsa tipo mochila confeccionada em tecido cordura 1000, nas dimensões mínimas de 30 cm x 60 cm x
30 cm de altura, com abertura na parte superior em material do tipo zíper plástico resistente, com alças
fixadas por fechos de engate que passem por baixo do corpo da bolsa p/ aumentar sua resistência e com
o logotipo do SAMU,conforme padrão visual oficial.  O interior da mochila conterá na cor vermelha - com 2
repartições internas removíveis (fixadas com velcro), bolsos em cada face das repartições internas, em
plástico resistente transparente, com bordos com costura e reforço além de bolsos de nylon resistente e
bordos com costura e reforço e com abertura superior.fechamento dos bolsos internos com lapela e
velcro. A mochila deverá ser impermeável e os tamanhos, distribuição e tipo dos bolsos será definido
antes na confecção juntamente com a gerência do SAMU. A empresa deverá ficar responsável em
realizar reparos de costura e reforço caso ocorro danos ao material nos primeiros 6 meses de uso.

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

029220017 Mochila Azul
Bolsa tipo mochila confeccionada em tecido cordura 1000,  nas dimensões mínimas de 30 cm x 60 cm x
30 cm de altura, com abertura na parte superior em material do tipo zíper plástico resistente, com alças
fixadas por fechos de engate que passem por baixo do corpo da  bolsa p/ aumentar sua resistência e com
o logotipo do samu, conforme padrão visual oficial.  o interior da mochila conterá na cor azul - com 2
repartições internas removíveis (fixadas com velcro), bolsos em cada face das repartições internas, em
plástico resistente transparente, com bordos com costura e reforço além de bolsos de nylon resistente e
bordos com costura e reforço e com abertura superior. Fechamento dos bolsos internos com lapela e
velcro.  A mochila deverá ser impermeável e os tamanhos, distribuição e tipo dos bolsos será definido
antes na confecção juntamente com a gerência do samu.  A empresa deverá ficar responsável em
realizar reparos  de costura e reforço caso ocorro danos ao material nos primeiros 6 meses de uso.

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

029220018 Mochila laranja PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
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Bolsa tipo mochila confeccionada em tecido cordura 1000, na cor laranja, nas dimensões mínimas de 30
cm x 60 cm x 30 cm de altura, com abertura na parte superior em material do tipo zíper plástico
resistente, c/ alças fixadas por fechos de engate que passem por baixo do corpo da bolsa para aumentar
sua resistência e com o logotipo do SAMU, conforme padrão visual oficial. O interior da mochila conterá
na cor laranja - com 2 repartições  internas removíveis (fixadas com velcro), bolsos em cada face das
repartições internas, em plástico resistente transparente, com bordos com costura e reforço além de
bolsos de nylon resistente e bordos com costura e reforço e com abertura superior. Fechamento dos
bolsos internos com lapela e velcro. A mochila deverá ser impermeável e os tamanhos, distribuição e tipo
dos bolsos será definido antes na confecção juntamente com a gerência do SAMU. A empresa deverá
ficar responsável em realizar reparos de costura e reforço caso ocorro danos ao material nos primeiros 6
meses de uso.

029220019 Mochila verde (medicações), bolsa tipo mochila para acondicionamento de medicamentosas,
confeccionada em tecido cordura 1000,de tamanho 50 x 30 x 30 cm, com 2 repartições internas
removíveis (fixadas com velcro), na cor verde com 15 bolsos em cada face das repartições internas, em
plástico resistente transparente, com bordos com costura e reforço. Fechamento dos bolsos internos com
lapela e velcro.  Face interna posterior da mochila com 6 bolsos de nylon resistente e bordos com costura
e reforço e com abertura superior. face interna anterior da mochila com 12 presilhas em velcro para
acondicionamento de soluções endovenosas, equipos de soro, etc.. Abertura na parte superior em
material do tipo zíper plástico resistente, com alças fixadas por  fechos de engate que passem por baixo
do corpo da bolsa para aumentar sua resistência e com o logotipo do samu bordado, conforme padrão na
parte frontal.  A mochila deverá ser impermeável e os tamanhos, distribuição e tipo dos bolsos será
definido antes na confecção  juntamente com a gerência do samu. A empresa deverá ficar responsável
em realizar reparos de costura e reforço caso ocorra danos ao material nos primeiros 6 meses de uso.

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

029220020 Bolsa para atividade de campo com:
- bolso frontal
- bolso traseiro
- bolsos laterais internos
- alça de mão e de ombro.

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

029262001 Box para banheiro PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
029360003 Porta cd/arquivo capacidade de 24 cds PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

029360006 Porta cd em tecido com zíper, capacidade para 72 unidades

Sem requisição desde 05/2012.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

029386001 Prato de papelão tamanho médio.

Sem requisição desde 11/2013.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo (bloqueado)

029408001 Relógio de parede movido a pilha PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

029408004 Relogio digital de parede para mostrar horario corrente, podendo funcionar como mestre ou escravo,
ligados em um raio de no minimo 1.200 metros.
dimensoes aproximadas de ate 35cm x 15cm x 10cm;
funcionamento em rede, sendo um relogio mestre e vários escravos, ligados por um par de fios;
gabinete em aco, com pintura epoxi;

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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funcionamento em 110v e 220v;
bateria interna para alimentacao em caso de falta de energia

029424001 Ponteira de aço para uso geral, tamanho aproximado 30cm PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
029424003 Ponteira de aço redondo, medindo 3 x 4 x 10". PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
029459001 Shampoo/ sabão líquido para veículos, com anti corrosivo LITRO 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
029505002 Fita adesiva hospitalar micropore,medindo 25 x 10 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

029521003 BOTA DE BORRACHA, REFORÇADA, P/USO COMBATE A INCÊNDIO, MOD.PMSC COM BIQUEIRA
DE AÇO,COM DUAS ALÇAS,CANO LONGO, NUM.36

PAR 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

029530001 Luva de segurança alta tensão 15.000 volts. PAR 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
029530002 Luva de segurança de vaqueta cano c/ comprimento de 27 cm. PAR 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
029530003 LUVA DE SEGURANCA DE TECIDO KEVLAR,RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA PAR 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
029530006 Luva de segurança anticorte, punho curto em fibra de vidro e polietileno PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
029530007 Luva em látex nitrílico (tipo luva de procedimentos, não estéril) tamanho pequeno (P), resistente a agentes

químicos, abrasivos ou cortantes, com formato ambidestro, palma antiderrapante e revestimento especial
para facilitar um vestir fácil, dispensado o uso de talco, com comprimento de 25 cm e espessura 0,10 mm
(na palma), embalada em caixa contendo 50 pares, onde deve constar: tamanho, nome e tipo do produto
identificação do fabricante, lote, mês e ano de fabricação, e prazo de validade. Apresentar certificado de
aprovação no Ministério do Trabalho e Emprego.

Duplicidade com o código 9598027.

PAR 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo (bloqueado)

029530008 Luva em látex nitrílico (tipo luva de procedimentos, não estéril) tamanho médio (M), resistente a agentes
químicos, abrasivos ou cortantes, com formato ambidestro, palma anti- derrapante e revestimento
especial para facilitar um vestir fácil, dispensado o uso de talco, com comprimento de 25 cm e espessura
0,10 mm (na palma), embalada em caixa contendo 50 pares, onde deve constar: tamanho, nome e tipo do
produto identificação do fabricante, lote, mês e ano de fabricação, e prazo de validade. Apresentar
certificado de aprovação no Ministério do Trabalho e Emprego.

Duplicidade com o código 9598028.

PAR 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo (bloqueado)

029530013 Luva em látex nitrílico (tipo luva de procedimentos, não estéril) tamanho grande (G), resistente a agentes
químicos, abrasivos ou cortantes, com formato ambidestro, palma anti- derrapante e revestimento
especial para facilitar um vestir fácil, dispensado o uso de talco, com comprimento de 25 cm e espessura
0,10 mm (na palma), embalada em caixa contendo 50 pares, onde deve constar: tamanho, nome e tipo do
produto identificação do fabricante, lote, mês e ano de fabricação, e prazo de validade. Apresentar
certificado de aprovação no Ministério do Trabalho e Emprego.

Duplicidade com o código 9598029.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo (bloqueado)

029530014 Luva tricotada em helanca 4 fios, punho sanfonada, fabricada em fios de nylon (poliamida), reversível e
sem costura, na cor branca.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

029530015 Luva de segurança em tecido de Kevlar (aramida) tricotado, resistente a alta temperatura, a cortes e
abrasão, com punho sanfonado, tamanho G; Apresentar certificado de aprovação (CA) do produto no
Ministério do Trabalho e Emprego.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

029530016 Luva de malha com pigmentos para as mãos/material de serviço PAR 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
029530020 Luva de segurança, confeccionada em borracha natural (látex), sem forro interno, palma antiderrapante,

cor natural (leitosa), cano longo com aproximadamente 20 cm, punho com virola que prende-se ao
par 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
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ante-braco, contendo dados de identificação, procedência, marca e lote. Apresentar certificado de
aprovação MTE. Tamanhos médio.

029530021 Luva de segurança em borracha natural (látex),tamanho médio - Luva de segurança, confeccionada em
borracha natural (látex), sem forro interno, palma antiderrapante, cor natural (leitosa), cano longo com
aproximadamente 20 cm, punho com virola que prende-se ao ante-braco, contendo dados de
identificação, procedência, marca e lote. Apresentar certificado de aprovação MTE. Tamanhos grande.

PAR 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

029530022 Luva de segurança, confeccionada em borracha natural (látex), sem forro interno, palma antiderrapante,
cor natural (leitosa), cano longo com aproximadamente 20 cm, punho com virola que prende-se ao
ante-braco, contendo dados de identificação, procedência, marca e lote. Apresentar certificado de
aprovação MTE. Tamanhos  extra grande.

PAR 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

029530023 Luva de segurança em tecido de kevlar (aramida) tricotado, resistente a alta temperatura, a cortes e
abrasão, com punho sanfonado, tamanho M; apresentar certificado de aprovação (CA) do produto no
Ministério do Trabalho e Emprego.

Sem ovimentação no SCCD.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo (bloqueado)

029530029 Luva de segurança de couro.

Sem requisição desde 04/2009.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo (bloqueado)

029530030 Luva a prova de calor para padaria PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
029530032 Luva térmica, cano longo, aproximadamente 45 cm, resistente ao calor, para manipulação de forno. PAR 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
029530038 Luva descartável produzida com 100% de borracha nitrílica. Possui bainha para a proteção do pulso. Não

contém talco, amido ou proteínas para evitar irritação nas mãos do usuário. Tamanho P.

Duplicidade com o código 9598027

PAR 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo (bloqueado)

029530039 Luva descartável produzida com 100% de borracha nitrílica. Possui bainha para a proteção do pulso. Não
contém talco, amido ou proteínas para evitar irritação nas mãos do usuário. Tamanho M.

Duplicidade com o código 9598028

PAR 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo (bloqueado)

029530040 Luva descartável produzida com 100% de borracha nitrílica. Possui bainha para a proteção do pulso. Não
contém talco, amido ou proteínas para evitar irritação nas mãos do usuário. Tamanho G.

Duplicidade com o código 9598029

PAR 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo (bloqueado)

029530041 Luva de segurança em malha de aço inoxidável para uso em cozinha industrial, com 5 dedos e punho
curto, com acabamento para ajuste ao pulso, maleável, reversível (para uso por destros e canhotos), de
fácil limpeza, oferecendo proteção para o corte manual de diferentes tipos de carnes tamanho P.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

029530042 Luva de segurança em malha de aço inoxidável para uso em cozinha industrial, com 5 dedos e punho
curto, com acabamento para ajuste ao pulso, maleável, reversível (para uso por destros e canhotos), de
fácil limpeza, oferecendo proteção para o corte manual de diferentes tipos de carnes tamanho M.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

029530043 Luva de segurança em malha de aço inoxidável para uso em cozinha industrial, com 5 dedos e punho
curto, com acabamento para ajuste ao pulso, maleável, reversível (para uso por destros e canhotos), de
fácil limpeza, oferecendo proteção para o corte manual de diferentes tipos de carnes tamanho G.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

029530052 Luva de segurança, fabricada em borracha nitrílica, tamanho médio (M), recomendada para manuseio de
produtos químicos e agrícolas. Com formato ambidestro, palma anti- derrapante e revestimento que
garanta um vestir fácil, dispensado o uso de talco, com comprimento entre 30 cm e 40 cm, embalada em
pares, onde deve constar: tamanho, nome e tipo do produto, identificação do fabricante, lote, mês e ano

PAR 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
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de fabricação,classificação de uso e prazo de validade. Apresentar certificado de aprovação no Ministério
do Trabalho e Emprego.

029530053 Luva de segurança, fabricada em borracha nitrílica, tamanho grande (G), recomendada para manuseio de
produtos químicos e agrícolas. Com formato ambidestro, palma anti- derrapante e revestimento que
garanta um vestir fácil, dispensado o uso de talco, com comprimento entre 30 cm e 40 cm, embalada em
pares, onde deve constar: tamanho, nome e tipo do produto, identificação do fabricante, lote, mês e ano
de fabricação, classificação de uso e prazo de validade. Apresentar certificado de aprovação no Ministério
do Trabalho e Emprego.

PAR 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

029530061 Luva de segurança, confeccionada em borracha natural (látex), sem forro interno, palma antiderrapante,
cor natural (leitosa), cano longo com aproximadamente 20 cm, punho com virola que prende-se ao
ante-braco, contendo dados de identificação, procedência, marca e lote. Apresentar certificado de
aprovação MTE. Tamanhos  pequeno.

par 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

029548001 LANTERNAS A PILHA/ BATERIA DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 3 PILHAS GRANDES,
CORES DIVERSAS

PECA 33 Iluminação ativo

029548002 Lanternas de plástico com capacidade para 2 pilhas médias. PECA 33 Iluminação ativo
029548003 LANTERNAS A PILHA/ BATERIA PARA CONSULTÓRIO, TIPO LAPISEIRA COM CAPACIDADE PARA 2

PILHAS PEQUENAS

Sem requisição desde 04/2011.

PECA 33 Iluminação ativo (bloqueado)

029548004 Lanternas a pilha/bateria para avaliação das pupilas, tamanho pequeno PECA 33 Iluminação ativo
029548005 LANTERNAS A PILHA/BATERIA AUTONOMA,PORTATIL,POT. DE 8W,COM BATERIA DE 6V E

ACESSORIOS
PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos

e Eletrônicos
ativo

029548006 Lanterna clínica para uso em consultórios.
2. características técnicas mínimas:
2.1. construída em alumínio;
2.2. alimentação a duas pilhas aa de 1,5v;
3. acessórios:
3.1 duas (02) pilhas aa de 1,5v;
3.2. duas (02) lâmpadas sobressalentes.

PECA 33 Iluminação ativo

029548017 Lanterna super tocha com bateria recarregável, 55 watts PECA 33 Iluminação ativo
029548019 LANTERNA COM CORPO EMBORRACHADO, SUPORTE PARA DIVERSAS POSICOES, A PROVA DE

CHOQUE (2M), LAMPADA DE KRIPTON, FOCO GRANDE, UTILIZA 4 PILHAS AA
PECA 33 Iluminação ativo

029548025 Lanternas a pilha/bateria ultra violeta com 12 leds, construída em alumínio, fonte de alimentação 3 pilhas
AAA, comprimento 9,5cm e diâmetro 2,8cm.

PECA 33 Iluminação ativo

029548030 Lanterna de cabeça, com bateria recarregável (tipo lead-acid 4.25v 600m Ah) Bivolts, com lâmpada de 1
Led.

PECA 33 Iluminação ativo

029572004 Limpa pneus /Renovador de pneu LITRO 26 Conservação e limpeza (18) ativo
029580002 SORO FISIOLÓGICO A 0,9%, FRASCO COM 250ML FRASCO 61 Medicamentos ativo
029599005 Escada extensil de fibra de vidro e aluminio, capacidade 120 Kg

- com longarinas em fibra de vidro e degraus em alumínio
- obedecendo os padrões de segurança (normas ANSI) e ABNT
- categoria profissional
- devera ter capacidade para suportar (carga de trabalho) de ate 120kg
- medida mínima aberta 8,90m
- medida mínima fechada 5,00m
- peso Maximo do equipamento 32kg

PECA 94 Estruturas e Edificações ativo
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- sapatas de borracha entiderrapante
- degraus em "d" apoio plano para maior conforto do usuário
- catraca para travamento
- sistema de roldana e corda para facilitar o manuseio quando estender

029653001 VARETA PARA SOLDA EM LATÃO,GROSSO PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
029653002 Vareta para solda em latão,fino PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
029661001 Massa corrida acrílica, galão com 18 litros. GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
029661002 Massa corrida pva, galão com 3,6 litros GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
029661003 Massa corrida óleo, com 0,9L PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
029661004 Massa corrida pva 900ml PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
029661005 Massa corrida acrílica 900ml. LITRO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
029661006 Massa acrilica exterior, galão com 3,6 lts. GALAO 51 Material de Pintura e Preservação ativo
029718001 CONEXAO P/MANG.COM ENGATE RAPIDO COM ANEL DE EXPANSAO PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

029726004 Moldura de alumínio com vidro PECA 22 Mobiliário ativo
029742001 Óleo de peroba frasco com 200ml

Lista Básica de Materiais/SEA

FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

029785001 Naftalina embalagem com aprox.30 unidades PACOTE 26 Conservação e limpeza (18) ativo
029793001 DILUENTE PARA CORRETIVO LIQUIDO, FRASCO C/ 18 ML FRASCO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

029823002 Caixa de isopor med. aprox.21cm de comp.x13cm de largura x 17cm de altura PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

029823005 CAIXA DE ISOPOR 50 LITROS PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
029823006 CAIXA DE ISOPOR 21 LITROS PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos

para Secagem de Fornos
ativo

029823007 CAIXA DE ISOPOR 28 LITROS PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

029823014 Caixa de isopor com capacidade de 12 litros. PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

029840002 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO TIPO TOTENS, INDICADORA DE SETORES PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
029840003 Placa em pvc 2mm aplicação de vinil digital de tamanhos diversos, unidade: peça, materiais de consumo. PECA 89 Materiais de Consumo ativo
029840005 Placa de identificação em aço inox, padrão do estado de Santa Catarina, envernizado PECA 89 Materiais de Consumo ativo
029840006 Placa de identificacao, proibido colocar materiais, em pvc, med. 12x20cm. PECA 89 Materiais de Consumo ativo
029840007 Placa de identificacao, extintor de incendio, em pvc, med. 12x20cm. PECA 89 Materiais de Consumo ativo
029866003 Fonte de alimentação 12 v para fechadura eletrônica. PECA 104 Sinalização, controle e alarme ativo
029866008 Giroflex com sirene cor amarelo. PECA 104 Sinalização, controle e alarme ativo
029882001 CÂNULA DE GUEDEL, JOGO COMPLETO PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

029882003 Cânula infantil-nasal CPAP (Pressão Positiva Contínua em Vias Aéreas), tipo pronga, peso 700 - 1000
gramas, acompanhada de: traquéia corrugada, chicote, coxim de proteção, touca, estéril, descartável,
linha radiopaca, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação
procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

029882004 Cânula infantil-nasal CPAP (Pressão Positiva Contínua em Vias Aéreas), tipo pronga, peso 1100 - 1205
gramas, acompanhada de: traquéia corrugada, chicote, coxim de proteção, touca, estéril, descartável,

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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linha radiopaca, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação
procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.

029882005 Cânula infantil-nasal CPAP (Pressão Positiva Contínua em Vias Aéreas), tipo pronga, peso 1300 - 2000
gramas, acompanhada de: traquéia corrugada, chicote, coxim de proteção, touca, estéril, descartável,
linha radiopaca, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação
procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

029882006 Cânula infantil-nasal CPAP (Pressão Positiva Contínua em Vias Aéreas), tipo pronga, peso 2100 – 3000
gramas, acompanhada de: traquéia corrugada, chicote, coxim de proteção, touca, estéril, descartável,
linha radiopaca, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação
procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

029882007 Cânula guia luminoso para entubação traqueal tamanho adulto PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

029882010 Cânula infantil CPAP (pressão positiva em vias aéreas), tipo pronga, peso até 600 gramas, acompanhada
de: traquéia,chicote, coxim de proteção, touca, estéril, descartável, linha radiopaca, embalagem unitária,
em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterelização,
validade e número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

029882013 Cânulas de 4mm para aspirador manual intra-uterino (AMIU) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

029882014 Cânulas de 5mm para aspirador manual intra-uterino (AMIU) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

029882015 Cânulas de 6mm para aspirador manual intra-uterino (AMIU) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

029882016 Cânulas de 7mm para aspirador manual intra-uterino (AMIU) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

029882017 Cânulas de 8mm para aspirador manual intra-uterino (AMIU) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

029882018 Cânulas de 9mm para aspirador manual intra-uterino (AMIU) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

029882019 Cânulas de 10mm para aspirador manual intra-uterino (AMIU) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

029882020 Cânulas de 11mm para aspirador manual intra-uterino (AMIU) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

029882021 Cânulas de 12mm para aspirador manual intra-uterino (AMIU PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

029890001 Cartolina Med. 0,50 x 0,66m 240 g/m², cor branca

***Sem compra desde 2008***

FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

029904005  TALA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS DE MEMBROS SUPERIORES E
INFERIORES, CONFECCIONADO EM MATERIAL METÁLICO MOLDÁVEL ENVOLVIDO POR UMA
CAMADA PLÁSTICA
MACIA, SEMELHANTE AO NEOPRENE. FORNECIDOS EM ROLOS DE DUAS CORES, DE FÁCIL
LAVAÇÃO E QUE POSSIBILITE SUA REUTILIZAÇÃO.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

029904006 TALA DE TRAÇÃO DE FÊMUR DO TIPO PORTÁTIL PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE OSSOS
LONGOS DAS EXTREMIDADES INFERIORES. A TALA DE TRAÇÃO DE FÊMUR DEVERÁ SER
FORNECIDA NOS TAMANHOS ADULTO E PEDIÁTRICO, AMBAS ACONDICIONADAS EM SACOLAS
DE NYLON PARA FACILITAR SEU TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO. CONSTITUÍDA DE UMA TALA

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
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DE ALUMÍNIO TUBULAR COM REGULAGEM DE COMPRIMENTO, APOIO METÁLICO
ESCAMOTEÁVEL, CATRACA PARA TRACIONAMENTO DO MEMBRO FRATURADO, QUATRO
CINTAS ELÁSTICAS DE APOIO E FIXAÇÃO PARA A SUSTENTAÇÃO DO MEMBRO DENTRO DA
ESTRUTURA DA TALA E SISTEMA AJUSTÁVEL PAR A FIXAÇÃO DO TORNOZELO, ATRAVÉS DE
FITA DE VELCRO. OS CONJUNTOS
DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS DE MANUAL DE INSTRUÇÃO.

029904008 TALA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO. PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
029904010 Tala para imobilizacao provisoria de membros superiores e inferiores, confeccionados em papelao. possui

em sua extremidade duas dobras para a modelagem no membro traumatizado e conta com furos
dispostos rentes a essas dobras. dimensoes: 90x20.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

029904011 Tala para imobilizacao provisoria de membros superiores e  inferiores, confeccionados em papelao.
possui em sua extremidade duas dobras para a modelagem no membro traumatizado e  conta com furos
dispostos rentes a essas dobras. dimensoes: 60x20.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

029904012 Tala para imobilizacao provisoria de membros superiores e inferiores, confeccionados em papelao. possui
em sua extremidade duas dobras para a modelagem no membro traumatizado e conta com furos
dispostos rentes a essas dobras. dimensoes: 45x20.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

029904013 Tala moldável de E.V.A, tamanho P PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
029904014 Tala moldável de E.V.A, tamanho M PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
029904015 Tala moldável de E.V.A, tamanho G PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
029904016 Tala moldável de espuma, tamanho P PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
029904017 Tala moldável de espuma, tamanho M PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
029904018 Tala moldável de espuma, tamanho G PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
029947001 Tinta para couro na cor preta PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
029971005 Polissonografo

1. Generalidades: Equipamento para realizacao de polissonografia
2.    especificações técnicas mínimas:
       2.1    polissonografo:
       2.2    equipamento destinado a  avaliar pacientes com insônia, sonolência excessiva diurna,
comportamentos ou atividades motoras anormais durante o sono, transtornos respiratórios do sono como
ronco e apnéia;
       2.3    mínimo de vinte (20) canais de eeg;
       2.4    mínimo de seis (06) canais bipolares;
       2.5    mínimo de oito (08) canais dc, possibilitando conexão para: fluxo, cânula nasal, cinta torácica,
cinta abdominal, posição corporal, roncos e cpap/bipap;
       2.6    ruído próprio inferior a 1µvrms;
       2.7    filtro de linha de 60 hz;
       2.8    filtros passa-baixa e passa-alta para cada canal;
       2.9    sistema de aquisição entre os canais;
       2.10    canais programáveis;
       2.11    deve ser acompanhado por todos os softwares necessários para realização de estudos,
análises do sono e distúrbios;
       2.12    sistema de gravação em disco rígido;
       2.13    com oximetria de pulso;
3.    computador com monitor lcd de 24'' tela plana compatível com o sistema de polissonografia,
composto de no mínimo:
       3.1    hd de 250 gb

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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       3.2    processador core 2 duo 2.6 ghz ou athlon 64 4400+, ou similar ou superior;
       3.3    memória ram de 2048 mb;
       3.4    teclado abnt-2;
       3.5    mouse óptico;
       3.6    estabilizador de tensão e no-break para o sistema;
       3.7    deve possuir gravador de dvd;
       3.8    sistema operacional windows xp ou superior;
       3.9    impressora laser;
4.    acessórios
       4.1    cinco (05) jogos de acessórios e sensores para plena realização da polissonografia.
5.    alimentação
       5.1    alimentação elétrica: 220v/60hz.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.
O licitante deve fornecer treinamento adequado aos  usuários, sem ônus para a administração.

029971006 Polissonografo com monitoração de sistema de vídeo.
1.    generalidades: equipamento para realização de polissonografia com sistema de vídeo.
2.    especificações técnicas mínimas:
       2.1    polissonógrafo:
       2.2    equipamento destinado a avaliar pacientes com insônia, sonolência excessiva diurna,
comportamentos ou atividades motoras anormais durante o sono, transtornos respiratórios do sono como
ronco e apnéia;
       2.3    mínimo de trinta e dois (32) canais de eeg;
       2.4    mínimo de seis (06) canais bipolares;
       2.5    mínimo de oito (08) canais dc, possibilitando conexão para: fluxo, cânula nasal, cinta torácica,
cinta abdominal, posição corporal, roncos e cpap;
       2.6    um (01) canal para vídeo eeg com monitoração online;
       2.7    sistema de vídeo para monitoração envolvendo câmera de vídeo pan tilt, colorida com sistema
remoto de movimentação;
       2.8    monitoração e gravação de vídeo sincronizada com aquisição e armazenamento de
dados do sistema de polissonografia;
       2.9    ruído próprio inferior a 1µvrms;
       2.10    filtro de linha de 60 hz;
       2.11    filtros passa-baixa e passa-alta para cada canal;
       2.12    sistema de aquisição entre os canais;
       2.13    canais programáveis;
       2.14    registro simultâneo de 02 (dois) leitos;
       2.15    deve ser acompanhado por todos os softwares necessários para realização de estudos e
análises do sono e distúrbios;
       2.16    sistema de gravação em disco rígido;
       2.17    com oximetria de pulso;
3.    computador com monitor lcd de 24'' tela plana compatível com o sistema de polissonografia,
composto de no mínimo:
       3.1    hd de 500 gb;
       3.2    processador core 2 duo 2.6 ghz ou amd phenom x3, ou similar ou superior;
       3.3    memória ram de 2048 mb;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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       3.4    teclado abnt-2;
       3.5    mouse óptico;
       3.6    estabilizador de tensão e no-break para o sistema;
       3.7    deve possuir gravador de dvd;
       3.8    sistema operacional windows xp ou superior;
       3.9    impressora laser;
4.    acessórios
       4.1    cinco (05) jogos de acessórios e sensores para plena realização da polissonografia.
5.    alimentação
       5.1    alimentação elétrica: 220v/60hz.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

029971009 Aparelho eletroencefalografo polígrafo
1. Generalidades: equipamento destinado a monitoração, Registros de sinais bioelétricos e estimulação
cardíaca durante
          Procedimentos de eletrofisiologia cardíaca.
          2. Características técnicas mínimas do sistema:
          2.1. Utilizado para procedimentos de eletrofisiológica cardíaca;
          2.2. deve possuir no mínimo cinqüenta e dois (52) canais in-
          tra-cavitários, com possibilidade de expansão ("up-grade"
          para um maior número possível de canais intra-cavitários),
          com conexão direta para conectores tipo "basket" de cateteres intracavitários;
  2.3. Deve possuir no mínimo doze (12) canais de eletrocardio
          Gramas de superfície;
          2.4. permitir a conexão direta com cateteres convencionais
          de eletrofiosiologia;
          2.5. deve ser compatível também com conexão direta com cate-
          teres circulares;
          2.6. deve possuir estimulador cardíaco de dois canais inte-
          grados e independentes, e estimulação sequencial dos dois
          canais;
          2.7. deve permitir a estimulação através do programa
          (software), com possibilidade de variar e selecionar os pa-
          râmetros de largura de pulso e energia (ajustes com interva-
los de 0,1ms e 0,1ma) independentemente em cada um dos ca-
          nais. a estimulação do cateter intracavitário deve ser feita
          por "software" e não requerer manipulação do "hardware";
          2.8. possuir interruptor de emergência para estimulação car-
          díaca tanto através do programa ("software") instalado no
          computador, como através do equipamento ("hardware"), para
          que seja possível estimular o coração mesmo sem o uso do com
          putador;
          2.9. possibilidade de conexão entre o computador  e o ampli-
          ficador, feita através de cabo de fibra óptica;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)
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          3. deve mostrar simultaneamente o registro em "tempo real"
          dos eletrocardiogramas e o registro estático dos batimentos
cardíacos após a estimulação;
          4. deve permitir a exibir a superposição de batimentos;
          5. o sistema deverá possibilitar o mapeamento de fft
          ("fft mapping");
          6. conexão com o gerador de radiofrequência, permitindo mo-
          nitoração e registro simultâneos dos parâmetros e impedân-
          cia, resistência e energia durante as aplicações de rf, ofe-
          recendo possibilidade de análise posterior destes dados;
          7. modo "triggered" com velocidade do display maior que
          300 mm/s (para alta resolução time-mapping);
          8. "software" adicional para visualizar e editar traçados
          com velocidade até 16 vezes mais rápido que
"real-time" registrados. possível também no "triggered mode"
          e "triggered mode stimulator";
          9. o sistema deve´ra possibilitar a revisão em "live mode"
          com velocidade pelo menos 4 vezes mais rápida que foi grava-
          da, inclusive durante procedimento (processos em paralelo);
          10. o programa deve ter facilidades de exportar traçados pa-
          ra produzir dispositivos ("slides") e possibilidades de au-
          mentar intensidade de traçados para melhor visualização;
          11. programa deve ter facilidades de exportar traçados em
          forma eletrônica para processamento matemático. ("digital
          export of signals");
          12. o sistema deve ter possibilidades de gerar arquivos para
arquivar e imprimir em formato eletrônico (pdf) e em impres-
          soras tipo laser;
          13. computador do tipo desktop ou laptop que atenda as neces
          sidades do sistema;
          14. dois monitores "para visualização dos sinais, sendo um
          deles de pelo menos 21", tipo lcd, compatíveis com o sistema
          com melhor resolução possível;
          15. impressora tipo laser colorida com o sistema (polígrafo)
          16. acessórios (mínimo)
          16.1. dois (02) cabos de ecg;
          16.2. todos os acessórios para interligação do sistema;
          16.3. quatro (04) caixas de conexão do cateter;
16.4. duas (02) caixas de conexão para cateter circular;
          17. alimentação:
          17.1. alimentação elétrica: 220/110 volts, 60hz.
          o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação
          e serviço em língua portuguesa. o licitante deve fornecer
          treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a adminis-
          tração.
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029971010 Conjunto de gerador de radiofrequência e bomba de
          irrigação para eletrofisiologia.
          1. generalidades: conjunto de gerador de radiofrequência e
          bomba de irrigação sincronizada para a realização de ablação
          por cateter dos focos e/ou circuitos arritmogênicos;
          2. características técnicas mínimas do gerador de radiofre-
          quência:
          2.1. deve possuir uma potência de até 100w;
          2.2. deve permitir a monitorização contínua de impedância
          (antes, durante a após a aplicação de radiofrequência);
          2.3. deve possuir disponibilidade de programar temperatura
          máxima e mínima, além do valor de corte para a aplicação de energia, definido por temperatura e
também por variação de
          impedância;
          2.4. deve possibilitar a aquisição de eletrograma distal do
          cateter durante a ablação;
          2.5. deve possuir compatibilidade com qualquer tipo de cate-
          ter, incluindo cateteres com sensores de temperatura do tipo
          termistor ou termopar, além de sensores duais;
          2.6. deve possuir interface de controle remoto para aplica-
          ção de energia através de pedal acionado pelo operador do
          cateter de ablação;
          2.7. deve possuir interface com polígrafo de eletrofiologia;
          2.8. deve possuir memória de programação para parâmetros de ablação pré-determinados;
          2.9. deve possuir software compatível com sistema operacio-
          nal windows, para visualização e gravação em tempo real das
          curvas de temperatura, potência, impedância e tempo de apli-
          cação e tempo de aplicação de radiofrequência;
          2.10. deve possuir compatibilidade com bomba de irrigação
          descrita no item 3.
          3. características técnicas mínimas da bomba de irrigação:
          3.1. deve possuir detecção de bolhar de ar;
          3.2. deve permitir programação para fluxos contínuos de no
          mínimo 2 a 30ml/minuto;
          3.3. deve possibilitar a administração de fluxo de curta du ração e no mínimo 50ml/minuto;
          3.4. deve possuir interface para conexão ao gerador de radio
          frequência descrito no item 2, permitindo sincronização au-
          tomática de funcionamento;
          3.5. deve possuir alarme com indicador de erros;
          4. alimentação:
          4.1. alimentação elétrica: 220 +/- 10% volts, 60hz;
          o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação
          e serviço em língua portuguesa. o licitante deve fornecer
          treinamento adequado aos asuários, sem ônus para a adminis-
          tração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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029998003 Escorredor em aço inox de macarrão em alumínio,medindo 30 x 12cm.

Escorredor de macarrão em alumínio reforçado com o pé e borda reforçada, alça de alumínio medindo
30cm de diâmetro e 12cm de altura.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo (bloqueado)

029998004 Escorredor em aço inox de macarrão em alumínio,medindo 40 x 17cm.
Escorredor de macarrão em alumínio reforçado com o pé e borda reforçada, alça de alumínio medindo
40cm de diâmetro e 17cm de altura.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo (bloqueado)

030023002 Touca estéril, descartável, branca com elástico na borda tamanho médio PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

030040001 Hipoclorito de sódio solução a 10-12%, embalagem com no máximo 5 litros para limpeza em caixas de
água, apresentar na proposta escrita e autorização de funcionamento e registro do produto no MS.
Apresentar laudo microbiológico do produto por laboratório credenciado na MS do lote fornecido.

LITRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

030040005 Solução desinfetante à base de hipoclorito de sódio a 12%, frascos escuro-opacos com no máximo 5
litros, acondicionados em caixa de papelão resistente. Apresentar registro do produto no MS e laudos de
ensaios microbiológicos e físico-químicos de laboratórios oficiais credenciados pelo MS para saneantes
por lote fornecido.

LITRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

030040007 Desinfetante à base de hipoclorito de sódio com 5%, para desinfecção de filtros de hemodiálise, frascos
escuro-opacos com no máximo 5 litros, acondicionados em caixa de papelão resistente. Apresentar
registro do produto no MS e laudos de ensaios microbiológicos e físico-químicos de laboratórios oficiais
credenciados pelo MS para saneantes por lote fornecido.

LITRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

030040013  Desinfetante a base de hipoclorito de sódio com 2% de cloro ativo,com ação bactericida, baixa
toxicidade, amplo espectro para desinfecção de equipamentos de hemodiálise, não deve ter cheiro
agressivo, ser irritante da pele e mucosas, não deve ser corrosivo sobre plásticos e borrachas. Apresentar
registro no ms, laudos técnicos(toxicológico,químico e microbiológico) emitido por laboratório credenciado
ao ms conforme legislação vigente(decreto NR 79094 - 05/01/1977/ lei 6360 - 23/09/1976).

LITRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

030058001 CARVÃO ATIVADO GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

030066002 Clorofórmio P.A. LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

030066004 Clorofórmio P.A., grau ACS LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

030066005 Clorofórmiocas 67-66-3, padrãoanalítico para analise de trihalomethanos com pureza maior ou igual
99%.Grau HPLC com certificado de análise do lote.

LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

030074001 Vaselina sólida GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

030074004 Vaselina líquida LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

030082007 Banner de lona, com impressão digital, 4 cores, tamanho A0 PECA 89 Materiais de Consumo ativo
030082008 Banner com impressão digital, medindo 1,20 x 0,90 metros PECA 89 Materiais de Consumo ativo
030082018 Banner com impressão digital, medindo 1,30 x 1,00 metros PECA 89 Materiais de Consumo ativo
030104011 Faixa de lona.  4 cores PECA 89 Materiais de Consumo ativo
030104012 Faixa para vidro em vinil PECA 89 Materiais de Consumo ativo
030104013 Faixa de lona, com impressão digital, 4 cores, tamanho 6m x 0,6m PECA 89 Materiais de Consumo ativo
030104014 Faixa de lona, com impressão digital, 4 cores, tamanho 8m x 1m PECA 89 Materiais de Consumo ativo
030120001 Balaclava para proteção de cabeça e face (tipo máscara de proteção) PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
030155070 Papel visi-paper a-4 180gr  c/50fl. /pacote PACOTE 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo
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030155088 Papel A4 cor verde 90G

Sem requisição desde 11/2008.

RESMA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

030155102 Papel arroz 45g/m2, 0,97/10m, ph neutro, rolo ROLO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

030155148 Papel tipo cortiça FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

030171001 Componentes e materiais de telecomunicação para manutenção e reposição (aplicação direta) PECA 42 Telecomunicações ativo
030198001 Contentor para lixo, com capacidade de 360 litros, com tampa, de fibra, com rodas, cor cinza PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
030198002 CONTENTOR PARA LIXO, CAPACIDADE PARA 120 LITROS, DE FIBRA PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
030198003 Contentor, próprio para uso em coleta de resíduos mecanizada fabricado em polietileno de alta densidade

(pead), aditivada contra ação dos raios solares ultravioleta(uv), com capacidade para 240 litros, tampa e
duas rodas de borracha maciça  / 300mm com travamento inteligente e eixo com tratamento
anti-corrosão, produzido com a norma americana ANSI Z 245-60 tipo B, de fácil higienização e
manipulação, com as seguintes medidas: 1090mm de altura e 577 de largura lateral, nas cores
normatizadas para resíduos comuns e recicláveis,com os símbolos do tipo de resíduos e logomarca
estampada na parte externa do contentor em material a desinfecção frequente a exposição ao ambiente
externo, com garantia contra defeitos de fabricação. Conforme ABNT NBR 15 911 -2011.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

030198007 Contentor para lixo, com capacidade de 360 litros, de polietileno, com tampa para proteção contra
umidade, eixo maciço e 2 (duas) rodas de borracha com 300mm, na cor azul e identificação deverá ser,
conforme resolução da CONAMA, número 275, de abril de 2001, com símbolo do material reciclado e
identificação da Unidade hospitalar.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

030198008 Contentor para lixo, com capacidade de 360 litros, de polietileno, com tampa para proteção contra
umidade, eixo maciço e 2 (duas) rodas de borracha com 300 mm, na cor amarela e identificação devera
ser, conforme resolução da CONAMA, número 275, de abril de 2001, com símbolo de material reciclado e
identificação da unidade hospitalar.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

030198009 Contentor para lixo, com capacidade de 360 litros, de polietileno, com tampa para proteção contra
umidade, eixo maciço e 2 (duas) rodas de borracha com 300 mm, na cor verde e identificação devera ser,
conforme resolução da CONAMA, número 275, de abril de 2001, com símbolo de material reciclado e
identificação da unidade hospitalar.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

030198010 Contentor para lixo, capacidade de 360 litros, de polietileno, com tampa para proteção contra umidade,
eixo maciço e 2 (duas) rodas de borracha com 300mm, na cor vermelha e identificação deverá ser,
conforme resolução da CONAMA, número 275, de abril de 2001, com símbolo de material recicladp e
identificação da Unidade Hospitalar

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

030198011 Contentor para lixo capacidade de 360 litros,  de polietileno, com  tampa para proteção contra umidade,
eixo maciço e 2 (duas) rodas de borracha com 300 mm, na cor marrom e identificação deverá ser,
conforme resolução da conama, numero 275, de abril de 2001, com simbolo de material reciclado e
identificação da unidade hospitalar.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

030198012 Contentor para lixo, com capacidade de 360 litros, de polietileno, com tampa para proteção contra
umidade, eixo maciço e 2 (duas) rodas de borracha com 300 mm, na cor cinza e identificação deverá ser,
conforme resolução da CONAMA, número 275, de abril de 2001, com símbolo de material reciclado e
identificação da unidade hospitalar.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

030198014 CONTENTOR PARA LIXO COLETOR PLASTICO,C/TAMPA,2 RODAS, CAPAC.100 LITROS PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

030198015 Contentor para lixo capacidade de 120 litros, de polietileno com tampa, cor branca PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
030198016 Contentor para lixo capacidade de 120 litros, de polietileno com tampa, cor azul PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
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030198017 Contentor para lixo, modelo americano, com duas rodas de borracha, capacidade 240 litros, cor cinza PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
030198018 Contentor para lixo, modelo americano, com duas rodas de borracha, capacidade 240litros, cor vermelha PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
030198019 Contentor para lixo, modelo americano, com duas rodas de borracha, capacidade 240 litros, cor amerela PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
030198020 Contentor para lixo modelo americano, com duas rodas de borracha, capacidade 240 litros, cor verde. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
030198021 Contentor para lixo, modelo americano, com duas rodas de borracha, capacidade 240 litros, cor azul. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
030198022 Contentor para lixo, em polipropileno, com tampa, com duas rodas, capacidade 120 litros, cor branca. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
030198023 Contentor para transporte de resíduos infectantes de coleta interna,  confeccionado em polietileno de alta

densidade, cor branca de fácil higienização, liso interna e externamente,  com uma única tampa acionada
ao corpo do equipamentos dotado de pegador ergonômico, com 4 rodas com rodízios, sistema de dreno
para eliminação de líquidos. Com simbologia de residuo infectante. aproximadamente com 1400 x 700 x
1000mm de dimensão.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

030198024 Contentor para transporte de resíduos comuns de coleta interna,  confeccionado em polietileno de alta
densidade, cor cinza de fácil higienização, liso interna e externamente,  com uma única tampa acionada
ao corpo do equipamentos dotado de pegador ergonômico, com 4 rodas com rodízios, sistema de dreno
para eliminação de líquidos. Com simbologia de residuo comum. aproximadamente com 1400 x 700 x
1000mm de dimensão.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

030198025 Contentor para lixo capacidade 360 litros, em fibra de vidro, com tampa, com duas rodas PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
030198026 Contentor para resíduos, fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD), aditivado contra ação dos

raios solares ultravioleta (UV), com capacidade para 240 litros, tampa articulada e quatro rodas de
borracha maciça 200mm com travamento inteligente e eixo com tratamento anti-corrosão, produzido de
acordo com a norma americana ANSI 7245-60 tipo B,de fácil higienização e manipulação, com as
seguintes medidas (alt. x larg. x prof.): 1115 x 580 x 770 mm, na cor branca para resíduos infectantes,com
os símbolos normatizado do tipo de resíduo e logomarca da instituição estampadas na parte externa do
contentor em material resistente a higienização frequente e a exposição ao ambiente externo, com
garantia contra defeitos de fabricação.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

030198027 Contentor utilizado para armazenamento de resíduo reciclável; cor azul-escuro; capacidade para 240
litros;   fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD); com superfícies lisas e cantos arredondados;
resistente a frequente higienização e manipulação e a exposição ao ambiente externo;  aditivado contra
ação dos raios solares ultravioleta (UV); tampa articulada e 02 (duas) rodas de borracha maciça de 200
ou 300mm; travamento inteligente; eixo com tratamento anti-corrosão; padrão americano (norma
americana ANSI 7245-60); tipo B; medidas 1110mm de altura x 580mm de largura x 770mm de
profundidade ou medidas aproximadas e com garantia contra defeito de fabricação.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

030198028 Contentor para residuos, fabricado em polietileno de alta densidade (pead), aditivado contra acao dos
raios solares ultravioleta (uv), com capacidade para 240 litros, tampa articulada e duas rodas de borracha
macica 200 mm com travamento inteligente e eixo com tratamento anti-corrosao, produzido de acordo
com a norma americana ansi 7245-60 tipo b,de facil higienizacao e manipulacao, com as seguintes
medidas (alt. x larg. x prof.): 1115 x 580 x 770 mm, na cor azul para residuos infectantes,com os simbolos
normatizado do tipo de residuo e logomarca da instituicao estampadas na parte externa do contentor em
material resistentea higienizacao frequente e a exposicao ao ambiente externo,com garantia contra
defeitos de fabricacao.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

030198029 Contentor de lixo, com capacidade de 255 litros, de polietileno, (fibra de vidro) com tampa para protecao
contra umidade, eixo macico, e 2 (duas) rodas de borracha com 300 mm, na cor marrom e identificacao
devera ser, conforme resolucao da conama, n°275, de  abril de 2001, identificacao da unidade hospitalar.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

030198037 Contentor utilizado para armazenamento de resíduo infectante; cor branca; capacidade para 360 litros;
fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD); com superfícies lisas e cantos arredondados;

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
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resistente a frequente higienização e manipulação e a exposição ao ambiente externo; aditivado contra
ação dos raios solares ultravioleta (UV);  tampa articulada e 02 (duas) rodas de borracha maciça de 200
ou 300mm; travamento inteligente; eixo com tratamento anti-corrosão; padrão americano   (norma
americana ANSI 7245-60);  tipo B;  medidas 1120mm de altura x 620mm de largura x 865mm de
profundidade ou medidas aproximadas e com garantia contra defeito de fabricação.

030198038 Contentor utilizado para armazenamento de resíduo químico; cor laranja; capacidade para 240 litros;
fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD); com superfícies lisas e cantos arredondados;
resistente a frequente higienização e manipulação e a exposição ao ambiente externo;  aditivado contra
ação dos raios solares ultravioleta (UV);  tampa articulada e 02 (duas) rodas de borracha maciça de 200
ou 300mm; travamento inteligente; eixo com tratamento anti-corrosão; padrão americano  (norma
americana ANSI 7245-60); tipo B; medidas 1110mm de altura x 580mm de largura x 770mm de
profundidade ou medidas aproximadas e com garantia contra defeito de fabricação.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

030198039 Contentor utilizado para armazenamento de resíduo químico; cor laranja; capacidade para 360 litros;
fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD); com superfícies lisas e cantos arredondados;
resistente a frequente higienização e manipulação e a exposição ao ambiente externo;  aditivado contra
ação dos raios solares ultravioleta (UV);  tampa articulada e 02 (duas) rodas de borracha maciça de 200
ou 300mm; travamento inteligente; eixo com tratamento anti-corrosão;  padrão americano  (norma
americana ANSI 7245-60); tipo B; medidas 1120mm de altura x 620mm de largura x 865mm de
profundidade ou medidas aproximadas e com garantia contra defeito de fabricação.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

030198040 Contentor utilizado para armazenamento de resíduo infectante; cor branca; capacidade para 240 litros;
fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD); com superfícies lisas e cantos arredondados;
resistente a frequente higienização e manipulação e a exposição ao ambiente externo; aditivado contra
ação dos raios solares ultravioleta (UV);  tampa articulada e 02 (duas) rodas de borracha maciça de 200
ou 300mm; travamento inteligente; eixo com tratamento anti-corrosão; padrão americano (norma
americana ANSI 7245-60); tipo B; medidas 1110mm de altura x 580mm de largura x 770mm de
profundidade ou medidas aproximadas e com garantia contra defeito de fabricação.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

030198041 Contentor utilizado para armazenamento de resíduo comum; cor cinza; capacidade para 360 litros;
fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD); com superfícies lisas e cantos arredondados;
resistente a frequente higienização e manipulação e a exposição ao ambiente externo; aditivado contra
ação dos raios solares ultravioleta (UV);  tampa articulada e 02 (duas) rodas de borracha maciça de 200
ou 300mm; travamento inteligente; eixo com tratamento anti-corrosão;  padrão americano (norma
americana ANSI 7245-60); tipo B;  medidas 1120mm de altura x 620mm de largura x 865mm de
profundidade ou medidas aproximadas e com garantia contra defeito de fabricação.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

030198042 Contentor utilizado para armazenamento de resíduo comum; cor cinza; capacidade para 240 litros;
fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD); com superfícies lisas e cantos arredondados;
resistente a freqüente higienização e manipulação e a exposição ao ambiente externo;  aditivado contra
ação dos raios solares ultravioleta (UV); tampa articulada e 02 (duas) rodas de borracha maciça de 200
ou 300mm; travamento inteligente; eixo com tratamento anti-corrosão; padrão americano  (norma
americana ANSI 7245-60); tipo B; medidas 1110mm de altura x 580mm de largura x 770mm de
profundidade ou medidas aproximadas e com garantia contra defeito de fabricação.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

030198043 Contentor utilizado para armazenamento de resíduo reciclável; cor azul-escuro; capacidade para 360
litros; fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD); com superfícies lisas e cantos arredondados;
resistente a frequente higienização e manipulação e a exposição ao ambiente externo; aditivado contra
ação dos raios solares ultravioleta (UV); tampa articulada e 02 (duas) rodas de borracha maciça de 200
ou 300mm; travamento inteligente; eixo com tratamento anti-corrosão; padrão americano  (norma
americana ANSI 7245-60); tipo B; medidas 1120mm de altura x 620mm de largura x 865mm de

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
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profundidade ou medidas aproximadas e com garantia contra defeito de fabricação.

030198045 Contêiner com chave 240l material: polietileno de alta densidade;rodas de borracha maciça com eixo
refoçado;gaveta em aço inox, trava e cadeado ou fenda trava e cadeado;capacidade:240l, nas medidas:
(comprimento/largura/altura.) (730x580x1080mm).

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

030210003 Roupa de neoprene para mergulho jaqueta/bermuda, modelo PMSC, tamanho G JOGO 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
030236003 Papel filtro quantitativo, velocidade filtração media, com retenção,18,5cm aproximadamente. CAIXA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
030236004 Papel filtro quantitativo, velocidade de filtração rápida com retenção, 12,5 cm aproximadamente, caixa

com 100 folhas.
CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

030236005 Papel filtro quantitativo, velocidade filtração lenta, com retenção, 11cm aproximadamente. CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

030236006 Papel filtro espesso com velocidade média, grau quantitativo 40, retenção de sulfetos, cromato de
chumbo e oxalato de cálcio, medindo 18,5cm com porosidade de 6,0 um.

FOLHA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

030236007 Papel filtro grosso 50 x 50cm, gramatura 245 FOLHA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
030236008 Papel filtro grosso 50 x 50cm, gramatura 80 FOLHA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

030236010 Papel filtro qualitativo, veloc. Rápida, diâmetro 18,5cm, cx c/ 100unidades CAIXA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
030236011 Papel filtro quantitativo veloc.rápida, diâmetro 18,5cm,cx c/ 100unidades CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

030236016 Papel Wahtmann para  cromatografia nº 1 tamanho 20 x 20cm, caixa com 100 unidades. CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

030236017 PAPEL FILTRO QUALITATIVO, DIÂMETRO 11CM. PACOTE OU CAIXA COM 100 UNIDADES CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

030260004 MICROSCÓPIO BIOLOCGICO BINOCULAR (DETALHADA) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

030260008 Microscópio cirúrgico para cirurgias oftalmológicas.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Óptica:
2.1.1. Binóculo angulado de 0º ao máximo de 60º, no mínimo;
2.1.2. Objetiva de 200 mm;
2.1.3. Ocular de 12,5 x;
2.1.4. Sistema de zoom motorizado acionado por pedal;
2.1.5. Campo de visão 10 a 54 mm, no mínimo;
2.1.6. Distancia de trabalho mínima de 200mm;
2.1.7. Ajuste da distancia interpupilar de 55 a 75mm (faixa mínima);
2.1.8. Sistema de posicionamento x,y motorizado acionado por Pedal;
2.1.9. Microfocalização motorizada acionado por pedal;
2.1.10. Divisor de luz com binóculo para segundo observador;
2.2. Iluminação:
2.2.1. Sistema de transmissão por fibra óptica;
2.2.2. Fonte de luz fria com lâmpada halogena;
2.2.3. Filtros da cor verde;
2.2.4. Dispositivo de liga/desliga acionado por pedal;
2.3. Estativa:
2.3.1. Tipo: de chão com rodízios;
2.3.2. Possui sistema de amortecedores;
2.4. Sistema de filmadora digital

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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2.4.1. Divisor de luz que permita a utilização de sistema de documentação;
2.4.2. Adaptador para câmera digital no microscópio, compatível com o modelo de câmera afertado;
2.4.3. Todos os acessórios necessários para o pleno funcionamento em conjunto com o microscópio;
3. Alimentação:
3.1. Alimentação elétrica: 220v/60hz;
4. Acessórios:
4.1. Uma (01) lâmpada sobressalente;
4.2. Pedal para acionamento do foco X,Y;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

030260012 1. generalidades
microscópio cirúrgico para cirurgias neurológicas com sistema de injeção de imagem do neuro
endoscópio incluído, iluminação de xenon de 300 watts, interface para neuronavegador integrado, modulo
de fluorescência integrado,conexão de rede dicom estativa de solo, com desbloqueio eletromagnético em
todos os movimentos  através de empunhaduras e do comando bucal.
2. caracteristicas técnicas minimas:
2.1 corpo de microscópio com zoom motorizado apocromático
com  fator 1:6;
2.2 sistema varioskop com auto-focalização (sem necessidade  de acionamento do botão de focalização
no joystick);
2.3 margem de trabalho de 200 a 500 mm sem a necessidade
troca das objetivas;
2.4 movimento xy motorizado controlado pelo joystick e pedal
2.5 divisor de raios integrado no corpo de microscópio para coobservação e frente a
frente;
2.6. diagrama de campo luminoso;
2.7 sistema de injeção de imagem do neuroendoscopia;
2.8 dados de diagnósticos on-line e a superposição das imagens da neuronavegação on-line em ambas
as oculares;
2.9.integração com sistema de rede do hospital via lan/dicom
2.10 arquivamento de dados/imagens via integrada no corpo do  microscópio com saída digital firewire/dv;
2.11- estimativa de solo com freios eletromagnéticos em todos os movimentos;
2.12 braço com extenção de 1,530 mm
2.13. rotação de 360º;
2.14. altura da binocular em relação ao solo de 2.000mm;
2.15. monitor tipo touschscreem integrado na estativa, que permite o controle do equipamento e
visualização de imagem da câmara de vídeo;
2.16. sistema de iluminação com lâmpada xenon de 300 watts;
2.17. sistema automático de intensidade luminosa em relação ao aumento (zoom link);
2.18. sistema auto drape, que possibilita a aspiração do ar integrado no braço da estativa, que faciliata a
colocação das capas esterilizáveis;
2.19. sistema de gravação digital integrado, que permita gravação em : mpege, gravação em paralelo;
2.20.no hd/dvd;
2.21. possuir a função de edição de imagens.armazenar as seqüências de vídeos em CD,DVD,USB e
opcionalmente interface dicom.gerar imagens em tiff,bmp,jpg.
2.22.tubo binocular inclinável de 0 a 180 greaus f=170, cm comando bucal, que possibilita o cirurgião
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desbloquear o microscópio sem uso das mãos;
2.23. ocular grande angular 10x;
2.24.câmara de vídeo de 3cc ntsc digital, integrado no corpo do microscópio, com saída digital de vídeo:
firewire/dv e progressiva scan (vga). saida analógica de vídeo fbas(bnc),y/c, rgb e vídio estéreo.
2.25. tubo de coobservação estereocópio, grande angular,com 3 eixos variáveis de 360 graus nos 3 eixos,
com giro de imagem
2.26.cartucho ocular; modulo de fluorescência integrada no microscópio baseado em angiografia que
possibilita aos cirurgiões durante a cirurgia vascular, interpetrar método óptico para a visualização do fluxo
sanguínea,vídeos simultâneo de vista padrão e fluxo de sangue são gravadas automaticamente para
comparação de ensino;fluxo de sangue são gravadas automaticamente p/comparação
2.27.modulo dicom, que garante que as imagens e vídeos cirúrgicos  transferidas rápidas e arquivados
junto com as outras imagens do paciente (por exemplo, tc ou rm de radio-
logia ), do mesmo paciente;
3.alimentação:
3.1.alimentação elétrica:220v/60hz.
4.acessórios:
4.1.capa anti-poeira; 4.2.cabo de força;
4.3.caixa de madeira para transporte do microscópio cirúrgico o equipamento deve ser acompanhado
pelos manuais impressos de operação e serviço em língua portuguesa.o licitante deve fornecer
treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para
administração.microscópio sem uso das mãos;

030260013 Microscópio binocular de rotina, com as seguintes características mínimas:
1. Sistema ótico uis (universal corrigido ao infinito), com iluminador tipo koehler de luz transmitida
embutido; lâmpada de halógeno de 6v/30w, voltagem 100-120v/220-240v - 0.85/ 0.45a 50/60hz;
2. Focalização: movimento de altura da platina através de guia de rolete (pinhão e cremalheira);
deslocamento por rotação: 36.8mm; faixa total de deslocamento: 25mm; batente de limite superior; ajuste
de tensão no botão de ajuste de foco macrométrico;
3. Revólver porta-objetiva quíntuplo fixo com inclinação para dentro, melhorando o acesso e possibilitando
a troca de laminas de maneira rápida e fácil; objetivas de (4x, 10x, 40x, 100x óleo);
4. Tubo de observação: binocular, numero de campo 20, inclinação do tubo 30º, faixa de ajuste de
distancia pupilar 48mm - 75mm;
5. Platina mecânica móvel com área mínima de 140mm x 134mm, área de trabalho: 76mm na direção x e
50mm na direção y, suporte duplo para lamina; manipulador de borracha equipado de fabrica; controle de
deslocamento x/y a direita com presilha para lamina a esquerda; trava de segurança para limitação do
movimento z evitando quebra de laminas com amostras;
6. Condensador: tipo abbe, n.a.: 1.25 (abertura numérica) com óleo de imersão, abertura na íris do
diafragma integrada
7. Tratamento antifungo para ajudar a proteger as pecas ópticas mesmo em regiões com elevada
umidade. Estativa projetada ergonomicamente com controles de focalização macrométrica e micrométrica
posicionadas em nível baixo, ranhura de analisador para luz polarizada linear e convenientes alças para
transporte, localizadas na parte frontal e na parte posterior batente de campo integrado;
8. Botão de liga/desliga associado a posição de mínima potencia do potenciômetro do controle de
intensidade luminosa, impossibilitando que o usuário ligue ou desligue
O microscópio sem que esteja em mínima potência, aumentado, portanto a vida útil da lâmpada e da
fonte;
9. Deve acompanhar: capa de proteção contra poeira, filtros conversores azul, verde e amarelo, manual
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de uso em português, 01 ano de garantia contra defeitos de fabricação; instalação e treinamento incluídos
e em local a ser indicado pelo cliente; possibilidade de solicitação de apresentação de amostra para
comprovação das características técnicas solicitadas, sem ônus para a administração.

030260014 Microscópio biológico binocular
1. Generalidades:
 Microscópio biológico binocular para uso em microbiologia.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Estativa e base:
2.1.1. Possuir controles de focalização macro e micro, com movimentação vertical de 30 mm;
2.1.2. Permitir leitura graduada em intervalos de 2,5 micrometros;
2.1.3. Trava mecânica para pré -focalização e proteção de lamina;
2.1.4. Base com transformador e iluminador incorporados;
2.1.5. Lâmpada de halogênio de 20 w no mínimo;
2.1.6. Dispositivo de ajuste de intensidade luminosa;
2.2. Tubo de observação:
2.2.1. Binocular com inclinação de 45 graus e movimento giratório de 360 graus;
2.2.2. Possibilidade de travar na posição desejada;
2.2.3. Ajuste da distancia interpupilar entre 55,5 e 74 mm, no mínimo, com correção dioptrica e ajuste da
parfocalidade;
2.3. Charriot:
2.3.1. Mecânico, com comandos coaxiais;
2.4. Condensador:
2.4.1. De campo claro, tipo abbe;
2.4.2. Com diafragma iris de abertura variável, com filtro azul;
2.5. Revolver porta-abjetivas;
2.5.1. Para 04 (quatro) objetivas, com rolamento de esferas e encaixe de posição;
2.6. Sistema óptico:
2.6.1. Par de oculares de campo de 20 mm, de 10x;
2.6.2. 04 (quatro) objetivas acromáticas:
- 4x/0,10 ou 5x/0,12
- 10x/0,25
- 40x/0,65
- 100x/1,25
3. Alimentação:
3.1. Alimentação elétrica: 220v/60 hz;
4. Acessórios:
4.1. Uma (01) lâmpada sobressalente;
4.2. Capa de proteção;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.
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030260017 Microscópio biológico trinocular PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

030260018 Microscopio para imunofluorescencia PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

030260020 Microscópio binocular PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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030260024 MICROSCOPIO BIóLOGICO BINOCULAR PARA USO EM MICROBIOLOGIA PECA 76 Equipamentos de Uso

Médico/Hospitalar
ativo

030260027 MICROSCÓPIO NEUROCIRÚRGICO.
1. GENERALIDADES:
MICROSCÓPIO CIRURGICO PARA NEUROLÓGICAS MONTADO EM ESTATIVA DE SOLO E COM
INTEGRAÇÃO A NEURONAVEGAÇÃO.
2.1. CORPO DE MICROSCÓPIO COM ZOOM MOTORIZADO COM FATOR 1:6;
2.2. CAMPO DE VISÃO DE 15 A 154 MM;
2.3. CABEÇA ÓTICA COM DIVISOR DE RAIOS E SISTEMA FRENTE INTEGRADO, POSSIBILITANDO
A VISUALIZAÇÃO PARA TRÊS CIRURGIÕES AO MESMO TEMPO E O USO SIMULTÂNEO DO SISTE-
MA DE VÍDEO, FOTO;
2.4. SISTEMA DE OBJETIVA VARIÁVEL DE 200 A 420 MM SEM TROCA DE OBJETIVAS;
2.5. FOCALIZAÇÃO INTERNA COM SISTEMA DE AUTOFOCALIZAÇÃO,SEM  A NECESSIDADE DE
MANUSEIO DA FOCALIZAÇÃO MOTORIZADA DO MICROSCÓPIO;
2.6. DIAFRAGMA  PARA CONTROLE DE ILUMINOSIDADE DO CIRURGIÃO;
2.7. INTEGRAÇÃO COM SISTEMA DE NEUROENDOSCOPIA E NEURONAVEGAÇÃO,
POSSIBILITANDO A VISUALIZAÇÃO DA IMAGEM ONLINE DO ENDOSCÓPIO E DA SUPERPOSIÇÃO
DAS IMAGENS DA NAVEGAÇÃO ON LINE, NA OCULAR DO MICROSCOPIO;
2.8. TUBO BINOCULAR INCLINÁVEL DE 0 A 180* F=L70 MM COM OCULARES DE 10X;
2.9. CÂMARA DE VÍDEO  3CCD1/2" COM NO MÍNIMO 700 LINHAS DE RESOLUÇÃO, INTEGRADA NA
CABEÇA ÓTICA;
2.10.SISTEMA FRENTE INTEGRADO COM TUBO INCLINÁVEL DE 0 A 180* E OCULARES 10X;
2.11.SISTEMA DE COOBSERVAÇÃO BINOCOLOR COM TUBO RETO F=170 MM E OCULARES 10X;
2.12.CONTROLE DE MOVIMENTOS DA ESTATIVA E CABEÇA ÓTICA ATRAVÉS DE JOYSTICK E
COMANDO BOCAL;
2.13. SISTEMA FOTOGRÁFICO COM CÂMERA DIGITAL DE NO MÍNIMO 5.0 MEGAPIXEL;
2.14. MONITOR DE ALTA RESOLUÇÃO DE 14 POLEGADAS COM ENTRADA PARA S-VHS;
2.15. ESTATIVA DE SOLO COM FREIO ELETROMAGNÉTICO EM TODO OS MOVIMENTOS, COM
EIXO CENTRAL QUE PERMITA ROTAÇÃO DE 360*;
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR FIBRA ÓTICA, ILUMINADOR INTEGRADO COM LÂMPADA XERON
DE 300W COM INTENSIDADE AJUSTÁVEL E LÂMPADA RESERVA DE PELO MENOS 100W.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

030260030 Microscópio neurocirurgico para cirurgias neurológicas montados em estativa de solo.
2. Caracteristicas técnicas mínimas gerais: corpo de microscópio com zoom motorizado com fator 1:6;
campo de visão de 15 a 154mm; cabeça ótica com divisor de raios e sistema frente a frente integrado,
possibilitando a visualização para tres cirurgiões ao mesmo tempo e o uso simultâneo di sistema de
video, foto; sistema de objetiva variável de 200 a 420mm sem troca de objetivas; focalização interna com
sistema de autofocalização, sem necessidade de manuseio da focalização motorizada do microscópio;
diafragma para controle de luminosidade do cirurgião; tubo binocular inclinável de 0 a 180° f=170mm co m
oculares de 10x; câmara de video 3ccd 1/2" com no mínimo 700 linhas de resolução, integrada na cabeça
ótica; sistema frente a frente integrado com tubo inclinável de 0 a 180° e oculares 10x; sistema
coobservação binocular com tubo reto f=170mm e oculares 10x; controle de movimentos da estativa e
cabeça ótica através do joystick e comando bocal; controle de zoom e foco através de pedal; sistema
fotográfico com câmera digital de no mínimo 5.0 megapixel; monitor de alta resolução de 14 polegadas
com entrada para s-vhs; estativa de solo com freio eletromagnético em todos os movimentos, com eixo
central que permita rotação de 360°, sistema de ilu minação por fibra ótica, iluminador integrado com
lâmpada xenon de 300w com intensidade ajustável e lâmpada reserva de pelo menos 100w.
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3. Alimentação elétrica: 200v/60hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em lingua o]portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem onus para a administração.

030260031 1. Generalidades:
Microscópio especular de contato para analise de células endoteliais da córnea para uso em banco de
olhos.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Console com câmera de vídeo para captação de imagem e monitor monocromático;
2.2. Base com controle de movimento x y;
2.3. Deve incluir ainda paquímetro para medir a espessura das células e processador para analise
qualitativa da córnea doada apresentando índices de plemorfismo e polimegatismo;
3. Acessório:
3.1. Sistema com registro digital e impressão de imagem de córnea;
3.2. Video-printer compatível com o equipamento;
3.3. Demais acessórios para o pleno funcionamento do equipa-
4. Alimentação:
4.1. Elétrica: 220 / 60hz
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço em língua
portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a
equipe técnica, sem ônus para a administração.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
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030260033 Microscópio trinocular com iluminação de 100w para campo claro e campo escuro, com suporte para
placas de 96 poços e lâminas composto de:
1-    corpo do microscópio manual, com foco micrométrico não embutido e plano, com escala,
intercambiável, suporte de platina e condensador removível, iluminação transmitida manual, carrossel
duplo manual para filtros com conjunto de filtros de densidade neutra, controle de luz manual com
interface, fonte integrada de 12v dc 100w estabilizada, (100 v~240v ac/50~60hz/ 168 va)
2-    revolver para 7 objetivas
3-    fototubo binocular 15º/25 (100:0/0:100) com imagem vertical ajustável com saída para câmera com
interface 60n
4-    platina mecânica r para iluminação transmitida e refletida, 105x105/85mm para microscópio
5-    suporte para lâminas de 76x26mm
6-    suporte para placa multiwell
7-    suporte para placas 96 multiwell
8-    suporte para 3 filtros coloridos d=32mm
9-    filtro de conversão para ajuste e melhora no contraste de nitidez da observação visual (d=32x1.5 mm)
10-    filtro azul fosco (d=32x1mm)
11-    filtro conversor cb 3 - (d=32x2mm)
12-    jogo de capa protetora    13-    caixa para lâmpada de 100 w hal com coletor e soquete e filtro
anti-calórico
14-    lâmpada halogênica 12v-100w
15-    objetiva 10x
16-    objetiva 20x
17-    objetiva 40x
18-    objetiva 100x/imersão a óleo  (incluindo óleo de imersão frasco com 20 ml)
19-    porta condensador
20-    condensador de campo escuro a seco
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21-    condensador achromático aplanático para patologia
22-    ocular pl 10x/23 br focalizável
23-    concha para ocular
24-    garantia de no mínimo 1 ano

030260042 Objeto: Microscópio cirúrgico otorrinolaringológico.
1.Generalidades:
Microscópio cirúrgico para cirurgia otorrinolaringológico.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 óptica:
2.1.1 objetiva variável de 207 à 415 mm, no mínimo sem troca de objetiva;
2.1.2 ocular de 12,5x com ajuste de dioptria entre +5/-5dpt ou superior;
2.1.3 sistema de zoom motorizado com fator de 1:6;
2.1.4 tubo binocular inclinável de 0 a 180 graus;
2.1.5 possuir diafragma de campo luminoso;
2.1.6 acionado por pedal;
2.1.7 joystick multifunção que possibilite no mínimo ajuste do foco, intensidade luminosa e controle do
zoom;
2.1.8 divisor ótico 50/50;;
2.1.9 possuir alojamento para oculares;
2.1.10 divisor de luz com binóculo para segundo observador  (carona) com as seguintes características
mínimas:
2.1.10.1 tubo de coobservação estereoscópica;
2.1.10.3 tubo binocular reto;
2.1.10.4 ocular binocular ângulo grande;
2.1.10.5 alojamento para oculares;
2.1.10.6 divisor de raios
2.2 iluminação:
2.2.1 sistema de transmissão por fibra óptica;
2.2.2 cabo de fibra ótica de no mínimo 2,5m;
2.2.3 fonte de luz fria com lâmpada xênon de no mínimo 180w com sistema de lâmpada reserva Xenon;
2.3 estativa:
2.3.1 tipo: de chão com rodízios e freios eletromagnéticos;
2.3.2 possuir sistema de amortecedores;
2.3.3 acoplação entre sistema ótico e estativa compatíveis com o microscópio
2.3.4 coluna com rotação de 320 graus, no mínimo, ao redor de seu eixo;
2.3.5 comprimento do braço
2.3.6 possuir display LCD integrado na estativa;
2.4 sistema de filmadora digital:
2.4.1 divisor de luz que permita a utilização de sistema de documentação
2.4.2 adaptador para câmera digital no microscópio, compatível com o modelo de câmera ofertado;
2.4.3 filmadora digital colorida de alta definição Full HD;
2.4.4 video objetiva com f=60 mm com rosca c-mont ou padrão compatível com a filmadora;
2.4.5 mono ntsc;
2.4.6 sistema de gravação de imagem digital;
2.4.7 monitor de vídeo de 19";
2.4.8 todos os acessórios necessários para o pleno funcionamento em conjunto com o microscópio;
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3. Alimentação:
3.1 alimentação elétrica: 220 v / 60 hz;
4. Acessórios:
4.1 um (01) cabo de alimentação;
4.2 uma (01) lâmpada xênon sobressalente;
4.3 pedal com comando de funções, com cabo de no mínimo 5m ou sistema sem fio (Wireless);
4.4 capa para estativa;
4.5 capa anti-poeira para a ótica;
Garantia:
- Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo
fabricante, conforme manual do equipamento, no mínimo, inclusive com a substituição de peças
necessárias para a execução, sem ônus para a administração.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.
O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica,
sem ônus para a administração.

030260043 Microscópio biológico binocular.
 1. microscópio biológico com cabeçote binocular inclinado de 30 graus com 360 graus de rotação, ótica
infinita, objetivas 4x/0, 1, 10x/0, 25, 40x/065 retrátil e 100x/1,25 (imersão);
 2. ampliações de 40x até 100x, platina móvel com charriot graduado, condensador com sistema de
diafragma, ajuste de  dioptria de +- 5 mm;
 3. Distância interpupilar de 45 até 75 mm +/- 10mm, iluminador com lâmpada halógena 6 v/220 v,
automático, frequência 60hz e potência 20 w ou LED;
 4. Com projeto ergonômico, imagens claras, possibilidade de travar as oculares, com ajuste dióptrico
interno, com estágio de  refocalização (para eliminar necessidade de focalizar imagem manualmente),
revólver tipo reserva giratório, tubo binocular ajustável, com levantador do nível do olho;
 5. Construção robusta e apresente agentes anti-mofo (tinta anti-mofo e com agente anti-mofo selado em
locais críticos dentro do microscópio);
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviços em língua portuguesa
(Brasil). O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.
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030279005 Vidro transparente incolor 4MM METRO 2 46 Materiais para Construção Civil ativo
030279025 Vidro transparente medindo 8 mm PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
030279028 Vidro transparente incolor, p/ escrivaninha, espessura 5 mm,medindo 69/170 cm METRO 2 46 Materiais para Construção Civil ativo
030279031 Vidro transparente incolor liso medindo 30 x 40. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
030279035 Vidro transparente incolor temperado 10mm PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
030279044 Vidro transparente incolor 2mm METRO 2 46 Materiais para Construção Civil ativo
030279049 Vidro transparente incolor 8mm PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
030279057 Vidro transparente placa com 2mm de espessura medindo 0,30x0,11m PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
030279058 Vidro transparente placa com 2mm de espessura medindo 1,20x0,50 PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
030279059 Vidro transparente placa com 2mm de espessura medindo 1,20x0,90m PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
030333005 Filtros combinados tendo filtro mecanico classe p2 indicado contra poeiras, nevoas e fumos metalicos ate

dez vezes o limite de tolerancia e filtro quimico contra vapores organicos e gases acidos; com certificado
de aprovacao pelo ministerio do trabalho mais certificado de registro do fabricante, proprio para uso em
respirador purificador de ar.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

030333006 Filtro mecânico para poeiras, nevoas e fumos não oleosos (classe p2, 5n11) para uso simultâneo com
cartucho multigás e vapores orgânicos, compatível com respirador peça facial inteira da 3m. O produto
deve apresentar certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego caixa com 10 peças.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
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030333009  FILTRO PARA RESPIRADOR TIPO PEçA FACIAL COMPLETA, REFERENCIA GMP P-2 OU P-3,

QUIMICO/MECANICO, PARA INSETICIDAS E POS QUIMICOS, COM ENCAIXE DE ROSCA
ADAPTAVEL A MASCARA.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

030333010  FILTRO PARA RESPIRADOR TIPO SEMI-FACIAL, REFERENCIA 6720 P2, QUIMICO/MECANICO,
PARA INSETICIDAS E POS QUIMICOS, COM ENCAIXE DE ROSCA ADAPTAVEL A MASCARA.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

030333011 Cartucho químico, encaixe baioneta, multigases para vapores orgânicos e gases ácidos (cloro, ácido
clorídrico, dióxido de cloro, dióxido de enxofre, sulfeto de hidrogênio (apenas para fuga),
amônia/metilamina, formaldeído e fluoreto de hidrogênio, compatível com respirador peça facial inteira da
3m. O produto deve apresentar certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.
Embalagem com 2 peças.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

030350003 Respirador (peça facial inteira),moldado em silicone. Tamanho P
Com visor de material rígido transparente fixado por um aro confeccionado em material plástico
Com campo visual ampliado e encaixe de suporte de material plástico rígido para a válvula de exalação e
diafragma de voz.
Na parte dianteira encaixe tipo baioneta para fixação dos filtros.
Respirador com conjunto de tirantes de cabeça, preso às bordas do respirador por meio de fivelas
plásticas com ajuste rápido e dotado de suporte para a cabeça em material plástico.
Com opção para ser fixada uma armação específica, dentro da peça facial, para uso de óculos
convencionais.
Respirador próprio para o uso com filtros combinados tendo o filtro mecânico indicado contra partículas
sólidas e filtro químico contra vapores e gases, até dez vezes o limite de tolerância.
Com certificado de aprovação pelo Ministério do Trabalho, e certificado de registro do fabricante.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

030350007 Respirador para poeiras tóxicas, odores e vapores orgânicos valvulado. Constituído por uma concha
interna de sustentação de não tecido moldado em fibras sintéticas por um processo sem resina. Sobre
esta concha e montada o meio filtrante composto por uma camada de micro fibras carregadas com
carvão ativado finamente granulado. A parte externa do respirador e composta por um não tecido que
protege o meio filtrante evitando que as fibras ou o carvão possam se soltar. A este conjunto são
incorporadas 2 bandas de elástico, uma tira de espuma e um grampo de ajuste nasal necessário para
manter o respirador firme e ajustado na face do usuário.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

030350009 Respirador facial inteiro com válvula de exalação cool flow: com área de selagem em silicone e com um
campo visual ampliado material leve reutilizável tamanho M.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

030350016 Respirador semifacial Tamanho M, moldado em silicone.
Laterais e corpo da peça com duas válvulas de inalação e encaixe tipo baioneta, para fixar os filtros e uma
válvula de exalação na parte central do suporte.
 Na parte externa do corpo da peça um dispositivo de material plástico rígido, que atua como cobertura
(tampa) da válvula de exalação.
Nas laterais do dispositivo com dois sistemas de "trilhos", para passagem dois tirantes elásticos, para
permitir a utilização do respirador em posição fixa ou posição deslizante, através do ajuste dos tirantes.
O tirante da parte inferior com uma fivela plástica ajustável de fechamento e o tirante da parte superior,
um suporte para a cabeça regulável e preso ao mesmo através de presilhas plásticas ajustáveis.
Respirador semifacial próprio para uso com filtros combinados tendo o filtro mecânico indicado contra
poeiras, névoas e fumos metálicos até dez vezes o limite de tolerância, e filtro químico para uso até o
limite de tolerância contra vapores e gases.
Com certificado de aprovação pelo Ministério do Trabalho, e certificado de registro do fabricante.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

030449001 ARCO PLASTICO TIPO BAMBOLE PARA PRATICA DESPORTIVA PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo
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030503005 Sistema de cromatografia líquida de alta eficiência, com capacidade de operação com colunas

convencionais, amostrador automático e manual, fornos de colunas e três (3) detectores: ultravioleta por
arranjo de diodos (DAD), fluorescência e índice de refração diferencial.
Características mínimas:
1 - Bombas de alta pressão com capacidade para operar com os 3 detectores, 02 fornos de colunas e
amostrador automático e manual:
1.1 Operação com dois pistões em série e gradiente proporcional à baixa pressão
1.2 Faixa de fluxo: de 0.001ml/min a 10,0ml/min com alta precisão
1.3 Faixa de pressão de trabalho: 1.0 a 40 M Pa ou superiores;
1.4 Damper de alta sensibilidade.
1.5 Programação para variação de fluxo, pressão, evento, repetição de programa, concentração (para
gradiente), com armazenamento de no mínimo 10 programas.
1.6 Purga automática
1.7 Alimentação: 220 volts/60Hz
1.8 Conjuntos de lavagem automática de pistão das bombas; Válvula para gradiente quaternário; Câmara
de mistura para alta e baixa pressão para as bombas;
Degaseificador de membrana (on-line) para 4 canais e 1 degase externo (para bomba isocratica);
1.9 Sistema de injeção manual para bomba isocratica.
2-Detector de ultravioleta por arranjo de diodos (DAD), com as seguintes
especificações:
2.1 Analise simultânea de toda faixa de operação (leitura de varredura no DAD), ou até 8 comprimentos
de onda selecionáveis fixos;
2.2  Faixa de comprimento de onda: 190nm a 800nm
2.3 Célula de fluxo de 10mm de caminho ótico e volume de 10µl ou superior;
2.4 Resolução de 1 nm
2.5 Com célula de fluxo termostatizada com faixa de operação selecionável entre T. ambiente + 5º até
50ºC, aproximadamente;
2.6 Acesso a qualquer comprimento de onda do gráfico 3D pos run sem necessidade de seleção prévia;
2.7 Fonte de luz: lâmpadas de deutério, para a região de ultravioleta, e tungstênio, para a região de
visível; temperatura controlada para ambas as lâmpadas
2.8 Precisão do comprimento de onda 0,1nm
2.9 Funções de validação GLP/GMP.
3 - Detector de fluorescência, com as seguintes especificações:
3.1 Lâmpada de Xenônio de no mínimo 150W;
3.2 Sensibilidade RAMAN S/N : aproximadamente de 1200 constante de tempo de 1,5s ou superior;
3.3 Faixa de medição de 200nm a 900nm;
3.4 Volume de célula de  aproximadamente 12µl;
3.5 Varredura de comprimento de onda para emissão e excitação; programação de tempo; monitoramento
simultâneo de  até  3 comprimentos de onda.
4 - Forno de colunas
4.1 Range de temperatura de + 10 a 80°C, aproximada mente com precisão de +/- 0,1°C, podendo
acomodar até 4 colunas entre 30 e 50 cm de comprimento, bem como 2 injetores, válvulas de seleção de
fluxo e misturador gradiente.
4.2 Com função de validação GLP/GMP, sensor para vazamento de solventes e fusível térmico.
5 - Detector de índice de refração diferencial com as seguintes especificações:
5.1 Óptica em dupla temperatura

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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5.2 Range de índice de refração de 1.00 -1.75 RIU
5.3 Controle de temperatura variação de 40ºC a igual ou maior que 50ºC;
5.4 Nível de ruído: menos que 2,5nRIU, resposta:  de 0,05 a 10,0 seg.;
5.5 Cela de fluxo: de 8 a 9µL,

5.6 Range de linearidade: aproximadamente 600uRIU
5.7 Tensão de trabalho: 220 V a 240V +- 10%
5.8 Sistema de injeção manual
6 - Amostrador automático e manual, com as seguintes especificações:
6.1 Movimento: X, Y, Z
6.2 Modo de injeção: volume variável de injeção de amostras
6.3 Faixa de volume de amostra: 0,1 a 100 µL;
6.4  Número de amostras processados: aproximadamente  de 175 (com vials de 1,0mL); 105 (com vials
de 1,5 e/ou 1,8 mL); 50 (com vial de 4,0mL); 192 (com 2 micro placas de 96 poços cada); 768(com 2
micro placas de 384 poços cada).
6.5 Tempo gasto para injeção de 05 a 10 µl de amostra: aproximadamente 10 a 15 seg.
6.6 Carryover: menor que  0,005%
6.7 Nº de injeções: aproximadamente  30 por amostra
6.8 Lavagem de linha de fluxo: antes e depois de cada injeção
6.9 Função de validação GLP/GMP.
6.10 Inclui um rack para 105 vials de 1,5 mL e um rack para controle, com capacidade para 10 vials de
1,5 mL
6.11 Apto para funções de GPC ou UFLC.
7) Estação de trabalho – computador compatível com o sistema ofertado (a definir), configuração
adequada ao equipamento, computador com sistema operacional Windows
7 – versão 32 Bits Professional ou superior (licenciado), processador, gravador de DVD e CD, mouse
ótico, teclado ABNT 2, monitor de led mínimo 21 polegadas, software de controle e aquisição de dados de
todo sistema. Computador licenciado, incluindo drivers para as placas GPIB, DIGI e ADC(PCI) e kit de
expansão serial USB. Inclui todos os itens necessários para comunicação total com o (U)HPLC.
8) Software: permite o controle de todas as funções de todos os módulos que compõem o sistema HPLC.
Recursos de customização de relatórios, múltiplos métodos de ajuste da curva de calibração (p.ex. linear,
ponto-a-ponto, quadrático, etc.), material de instalação do software para controle do equipamento e sua
licença, interface gráfica com o usuário, acesso rápido a todas as funções do equipamento, visualização
da configuração do equipamento; amostras posicionadas no injetor automático, dentre outras. Programa
que permite agendar eventos a serem executados pelo equipamento, como ligar ou desligar módulos do
equipamento em datas e horas programadas. Gera
relatórios em formato “.xls” e “.html”, permitindo a leitura dos resultados em planilhas excel e navegadores
de internet. Atende as normas do GMP/GLP e FDA 21 CFR parte 11; software com capacidade de
operação simultânea de até 4 sistemas de cromatográfico; o software deve emitir relatório de performance
contendo teste de adequabilidade do sistema, testes estatísticos (média, desvio padrão relativo) para
injeções repetitivas por vial e por sequência de amostra, teste de performance dos instrumentos e
relatório para erros de identificação; sistema expansível para redes
intranet cliente/servidor. Módulo de análise espectral para o detector DAD que permita: plotagem tipo
iso-absorbância e 3D (quando disponível); avaliação automática de pureza de picos através do espectro
do pico e informações sobre o sinal do pico; pesquisa automática a bibliotecas de espectros.
9 – Acessórios Extras
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A empresa deverá fornecer minimamente:
9.1 Cinco (05) caixas  com 100 unidades de vials de vidro âmbar, incluindo tampa
rosqueável e septos de silicone/PTFE de 1,5 mL;
9.2 Um (01) selo de agulha em vespel para análise com solventes de aminoácidos
9.3 Reagente OPA para análise de aminoácidos, com no máximo 3 meses após a data de fabricação;
9.4 Um (01) kit para consumíveis do HPLC e de seus detectores
9.5 Kit contendo 20 pré-colunas compatíveis com o sistema HPLC de fase reversa para
análise de ácido fólico, edulcorantes, conservantes, açúcares (lactose, sacarose, entre

outros), perfil de aminoácidos, histamina e cafeína em alimentos
9.6 Kit contendo 10 colunas compatíveis com o sistema HPLC de fase reversa para
análise de ácido fólico, edulcorantes, conservantes, açúcares (lactose, sacarose, entre
outros), perfil de aminoácidos, histamina e cafeína em alimentos
9.7 Kit para qualificação e validação do sistema de HPLC e seus detectores durante a
vigência da garantia;
9.8 Cinco (05) seringas para injeção manual
Nota: As especificações das pré-colunas e colunas serão definidas posteriormente, a
depender das metodologias que serão implantadas.
10 - Sistema Ininterrupto de Energia “No Break”:
10.1 - Sistema “no break” com capacidade em Kva suficiente para todo o sistema, com
banco de baterias seladas internas para autonomia mínima de 15 minutos. Tensão de
entrada: 220 Volts. Tensão de saída compatível com a requerida pelo sistema e com
onda senoidal de saída. Frequência de 60 Hertz.
10.2 Preparação da rede elétrica para instalação do equipamento e do Nobreak.
11 - Garantia
11.1 - Fornecimento de todo sistema com garantia no local de no mínimo de 02 (dois)
anos a partir da finalização do processo de instalação pelo contratante sem limite de
visitas, e já incluída as despesas de viagem, peças e mão-de-obra, além dos
consumíveis utilizados nos reparos e na manutenção preventiva. Deve incluir durante 2
anos serviços de qualificação e validação (1 qualificação por ano), manutenção
preventiva e corretiva (quando necessário);
11.2 - O fornecedor será responsável pela instalação do equipamento, sua qualificação e
validação durante o período de garantia contratual e pelo treinamento da equipe de
servidores.
11.3 - O fornecedor deve fornecer os certificados de qualificação de instalação (IQ),
certificados de qualificação de operação (OQ) e certificado de qualificação de
performance (eficiência) (PQ) e validação.
11.4 - O fornecedor deve dispor de equipe técnica treinada para suporte pós-venda e
assistência técnica no Brasil.
12 - Treinamento
Deve incluir treinamento total de 120 horas com instrutor qualificado após a finalização
da qualificação do sistema, distribuídos conforme segue:
12.1- Familiarização e operação básica do instrumento e do software: carga horária: 20
horas
12.2 - Treinamento, operação avançada e manutenção básica: carga horária: 30 horas;
12.3 - Implantação e Desenvolvimento de Métodos de análise: Carga horária: 60 horas

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 756 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
13 - Manual
O fornecedor do equipamento deverá disponibilizar manuais de instalação, operação e
manutenção, detalhados em versão em português e em inglês em CD-ROM.
Aplicação Técnica
Realizar análise de ácido fólico em farinhas, edulcorantes, conservantes, açúcares
(lactose, sacarose, entre outros), perfil de aminoácidos, histamina, cafeína, entre outros, em alimentos.

030520006 Moto bomba com motor, p/ bombeamento de água limpa de poco artesiano. PECA 39 Motores, Bombas, Moto-Bombas e
Compressores

ativo

030520008 Motobomba BC 92 S GA TRIF 2 CV SCHENEIDER PECA 39 Motores, Bombas, Moto-Bombas e
Compressores

ativo

030520011 Moto bomba submersível PECA 39 Motores, Bombas, Moto-Bombas e
Compressores

ativo

030520012 Moto bomba conjunto de moto bomba trifasico p/vasao 3000 l/h 12 cv PECA 39 Motores, Bombas, Moto-Bombas e
Compressores

ativo

030554005 Incubadora para laboratório. BOD - capacidade de 230 a 280 litros. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

030554009 Incubadora de microplacas de até 96 poços para metodologia elisa, eletrônica microprocessada,com
temperatura ajustável a 37ºc, estabilidade e baixa dispersão de temperatura.Deve conter,no mínimo 04
plataformas de incubação. Deve conter visor digital para temperatura e tempo, temporizadores
independentes para cada plataforma, programáveis de 0 a 95 minutos, com alarme sonoro de finalização
de incubação. Voltagem 110/220v.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

030570001 DECIBELIMETRO (MEDIDOR DE NIVEL DE RUIDOS) PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
030619006 Porta papel toalha. 1/3 dobras, plástico abs PECA 47 Equipamentos e aparelhos

hidráulico-Sanitários (46)
ativo

030660001 Corrediça para gaveta com 40cm , com parafuso PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

030660002 Corrediça para gaveta 50cm sem parafuso PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

030660004 Corredica para gaveta 30cm c/ parafuso PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

030660005 Corrediça para gaveta com 50 cm, metálica, com parafuso PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

030660006 Corrediça para gaveta com 45cm PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

030678001 Longarina com 2 lugares, estrutura em tubo de aço retangular de 30 x 50 com parede de 1,9 mm, fixação
do assento através de ferro chato estampado de 1/4" por 1 polegada e 1/4" dotada de ponteira em nylon e
sapata nivelador de altura tratamento antiferruginoso pintada em epóxi-pó micro texturizado com medida
de 1,10 m de comprimento e 0,40 m de altura com encosto e assento em compensado anatomicamente
moldado e quente com 16 mm de espessura, estofada com espuma injetada em poliuretano flexível h.
r.,isento de cfc, auto extinguível com densidade média do assento de 44kg/m²  e do encosto 47 kg/m²,
moldada anatomicamente e espessura média de 50 mm bordas arredondadas protegidas por perfil de pvc
duplo semi rigido. Parte traseira do encosto revestido em courvim azul 12 mm. assento medindo 0,47 de
larg x 0,45m de prof e encosto medindo 0,37 de alt x 0,39 de larg parte inferior do assento revestida em
intertela de fibra de celulose na cor azul  com fixação do assento na estrutura e no encosto através de
para fusos, com porcas garras cravadas no interno do assento. Revestida em 100% policloreto de vinila
plastificado (courvim) base 50% algodão e 50% poliéster (vinil), na cor azul monarca 226 com 12 mm de

PECA 22 Mobiliário ativo
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espessura, apóia braços (tipo t) com alma de aço totalmente injetados em poliuretano. Contendo 3 braços
em toda a longarina. União entre assento e encosto. Através de haste tubo oblongo de 30 x 16 mm com
espessura de 1,90mm acabamento com capa sanfonada em PVC sendo a haste soldada a longarina.

030678002 Longarina com 3 lugares, estrutura em tubo de aço seção retangular de 30 x 50 com parede de 1,9 mm,
fixação do assento através de ferro chato estampado de 1/4" por 1 polegada e 1/4" dotada de ponteira em
nylon e sapata nivelador de altura tratamento antiferruginoso pintada em epóxi-pó micro texturizado com
medidas de 1,60 m de comprimento e 0,40 m de altura. Com encosto e assento em compensado
anatomicamente moldado a quente com 16 mm de espessura, estofada com espuma injetada em
poliuretano flexível h. r., isento de cfc,auto extinguível com densidade média do assento de 44 kg/m² e do
encosto de 47kg/m², moldada anatomicamente e espessura média de 50 mm, assento medindo 0,47 m
de larg x 0,45 prof e encosto medindo aproximadamente  0,37 de alt. x 0,40 de larg. bordas arredondadas
protegidas por perfil de PVC duplo semi-rigido parte traseira do encosto revestida em courvim 12mm.
Parte inferior do assento revestida em intertela de fibra de celulose na cor azul, com fixação do assento
na estrutura e no encosto através de parafusos com porcas garras cravadas no interno do assento.
Revestida em 100% policloreto de vinila plastificado (courvim), base 50% algodão e 50% poliéster (vinil na
cor azul monarca 226 com 12 mm de espessura. apóia braços (tipo t) com alma de aço totalmente
injetados em poliuretano contendo 4 braços em toda a longarina. União entre assento e encosto: através
de haste tubo oblongo de 30 x 16mm com espessura de 1,90mm, acabamento com capa sanfonada em
pvc sendo a haste soldada a longarina.

PECA 22 Mobiliário ativo

030678003 Logarina com 04 lugares, estrutura em tubo de aço seção retangular de 30 x 50 com parede de 1,9mm
fixação do assento através de ferro chato estampado de 1/4" por 1 polegada de 1/4" dotada de ponteira
em nylon e sapata de nivelador de altura, tratamento antiferruginoso pintada em epóxi-pó micro
texturizado com medidas de 1,60m de comprimento e 0,40m de altura. Com encosto e assento em
compensado anatomicamente moldado a quente com 16 mm de espessura, estofada com espuma
injetada em poliuretano flexível h.r, isento de cfc, auto extinguível com densidade média do assento de
44kg/m² e do encosto de 47kg/m² moldada anatomicamente e espessura média de 50mm,assento
medindo 0,47 m de larg x 0,45 de prof e encosto medindo aproximadamente 0,37 de alt x 0,40 de larg.
bordas arredondadas protegidas por perfil de PVC, duplo semi-rigido parte traseira do encosto revestida
em courvim azul 12mm. Parte inferior do assento revestida en intertela de fibra de celulose na cor azul,
com fixação do assento na estrutura  e no encosto através de parafusos, com porcas garras cravadas no
interno do assento revestida em 100% policloreto de vinila plastificado(courvim), base 50% algodão e
50% poliester vinil na cor azul monarca 228 com 12mm de espessura. Apóia braços (tipo t) com alma de
alça totalmente injetados em poliuretano contendo 4 braços em toda a longarina união entre assento e
encosto através de haste tubo oblongo de 30x16mm com espessura de 1,90mm, acabamento com capa
sanfonada em PVC sendo a haste soldada a longarina. Assento polipropileno, estrutura metálica com 4
lugares. 

PECA 22 Mobiliário ativo

030678005 LONGARINA DE ESPERA COM 03 LUGARES E 01 MESA DE CANTO PECA 22 Mobiliário ativo
030678010 Longarina de espera com 3 lugares na cor preta PECA 22 Mobiliário ativo
030678014 Banco tipo longarinas 5 lugares modelo executiva, s/braços assento e encosto confeccionado em

compensado multilaminado de 13mm em espuma de poliuretano injetada, assento com densidade de 40
kg/m3 com espessura 40mm mínimos,Fixação do encosto em L duplo ou lamina de aço temperado,
estrutura base tubular com pintura eletrostática, sapatinhas reguladoras de altura, sapatas de pvc como
acabamento dos tubos, encosto e assento com acabamento em courvin.

PECA 22 Mobiliário ativo

030678017 LONGARINAS EXECUTIVA 4 LUGARES
BANCO TIPO LONGARINA TIPO EXECUTIVA DE 4 LUGARES, ENCOSTO
400MMX400 ALTURA, COMPENSADO MULTILAMINADO ANATOMICO DE 15MM COM ESPUMA

PECA 22 Mobiliário ativo
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INJETADA DE 50MM, REVESTIDO EM TECIDO VERDE
ESCURO, 1200ALTURA X 100MM DE LARGURA. ASSENTO 460MMX430MM
DE PROFUNDIDADE, COMPENSADEO MULTILAMINADO ANATOMICO DE 15MM COM ESPUMA
INJETADA DE 50MM COR VERDE ESCURO.BASE TUBULAR 30X50MM C/ PAREDE DE 1,5MM COM
PINTURA ELETROESTATICA BRANCA

030678018 Longarina de espera com 5 lugares, modelo executiva, c/ bralos, rev.courvim azul PECA 22 Mobiliário ativo
030678019 Longarina de espera 2 lugares mimi, sem braço, cor preta PECA 22 Mobiliário ativo
030678020 Longarina 3 lugares  sem braço, estrutura em ferro, assento e encosto em plástico injetado de alta

resistência. cor a ser definida pela unidade requisitante.
PECA 22 Mobiliário ativo

030678021 Longarina diretor de 5 lugares com assento/encosto executiva da linha turim, revestimento vinil, com
prancheta escamoteável. acabamento preto.
Obs: braço somente da prancheta.

PECA 22 Mobiliário ativo

030686006 TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO E 721 COMPATÍVEL COM ULTRA SOM MODELO LOGIC, 400 PRO
MARCA GE

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

030686008 Transdutor de pressão positiva modelo PAA2, compatível para uso em placa de circuito de medição de
pressão arterial em monitores DATEX

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

030686009 Transdutor de pressão negativa modelo PR2, compatível para uso em placa de circuito de análise de
gases em monitores DATEX

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

030686011 Transdutor endocavitário, frequência 4,3 a 9,0 nhz, compatível com aparelho de ultrasom marca ge,
modelo vivid 3 expert.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

030686012 Transdutor endocavitário, frequencia 4 a 8,0 mhz, compatível com aparelho de ultrassom marca philips,
modelo envisor sc, c8-4v.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

030686013 Transdutor convexo va57r-0375u para aparelho de ultra-som compativel com a marca shimadzu, modelo
sdu-450x.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

030686014 Transdutor modelo ust-5524- linear pequenas partes, periferico e vascular steered de 42mm
multifrenquencial (5 a 10 mhz), compativel com o equipamento de ultra-som da marca aloka, modelo
prosound ssd-4000.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

030686015 Transdutor convexo, frequencia 2 a 5 mhz, para aparelho de ultrasson compativel com a marca philips,
modelo c5-2.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

030686016       TRANSDUTOR DOPPLER PARA CARDIOTOCóGRAFO.

          DESCRICAO DA ESPECIFICACAO

          TRANSDUTOR DOPPLER PARA CARDIOTOCóGRAFO, ORIGINAL DA MARCA
          TOITU, COMPATíVEL COM O CARDIOTOCóGRAFO MARCA TOITU, MODELO
          MT-325.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

030686017 Transdutor de fluxo para ventilador pulmonar compatível com a marca siemens modelo servo 900. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

030686018 Transdutor setorial, modelo 3s, original, compativel com aparelho de ultra som da marca ge modelo vivid
3 expert.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

030686019 Transdutor linear, freqüência  5,7 a 10,0 Mhz, compatível com ultrassom GE, modelo 10l, Vivid 3 Expert. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

030686020 Transdutor convexo, frequência 1,8 a 5,0 Mhz, compatível com Ultrassom GE, modelo c 358, Vivid 3
Expert.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

030686021 Transdutor endocavitário convexo C8, com freqüência de 5 a 8 Mhz, para aplicações ginecológicas,
próstata, abdominal, transretal, transvaginal, com profundidade de 11,5 cm, compatível com a marca

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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SonoSite.

030686022 Transdutor endocavitario,2D,E8C-RS, compatível com ultrasom marca GE modelo Logic-E. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

030686023 Transdutor setorial para cardiologia neonatal e pediátrica, coronária, transfontanela, faixa mínima de
frequência 4,5 a 10,5 Mhz, compatível com ultrassom GE, modelo Vivid S5.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

030759010 Eva folhas cores sortidas

Sem movimentação no SCCD.

FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

030767001 Estetoscópio:
1. - Generalidades:
Aparelho para auscultação de sons cardíacos e pulmonares, portátil e com tubos flexíveis, para uso em
pacientes adultos.
2. - Características técnicas mínimas:
2.1 - Auscultador em aço inox;
2.2 - Tubos em pvc de alta resistência e flexíveis;
2.3 - Hastes metálicas, cromadas;
2.4 - Olivas em termoplástico que ofereça vedação aos ruídos externos;
2.5 - Som duplo.
**UTILIZAR 122823002 MATERIAL DE CONSUMO**

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

030767002 Estetoscópio
1. Generalidades
Aparelho para auscultação de sons cardíacos e pulmonares, portátil e com tubos flexíveis, para uso em
pacientes pediátricos.
2. Características Técnicas Mínimas
2.1 Tubos em PVC de alta resistência e flexíveis;
2.2 Hastes metálicas, cromadas;
2.3 Olivas em termoplástico, que ofereça vedação aos ruídos externos;
2.4 Som duplo, auscultador com diafragma.
****UTILIZAR 122823001****

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

030767003 ESTETOSCÓPIO  DUPLO QUE PERMITE EMPREGO NO MONITORIAMENTO DOS
SINASI VITAIS (ADULTO)

Genérico restrito no CIASC.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

030767004 Estetoscópio.
1.generalidades: aparelho para auscultação de sons cardíacos e pulmonares, portátil e com tubos
flexíveis,para uso em pacientes neonatais
2.características técnicas mínimas:
2.1. Auscultador em aço inox;
2.2. Tubos em pvc de alta resistência e flexíveis;
2.3 hastes metálicas, cromadas;
2.4. Olivas em termoplástico, que ofereça vedação aos ruídos externos;
2.5. Som duplo
**UTILIZAR 122823003 MATERIAL DE CONSUMO**

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

030767005 Estetoscópio neonatal com auscultador em aço inox com pavilhão duplo e diafragma suspenso para
monitoração de altas e baixas frequências, leve e compacto, confeccionado em poliuretano, olivas
macias, flexíveis, ajuste anatômico ao canal auditivo, tubulação de alta resistência, embalagem individual

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)
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contendo identificação do fabricante e do produto, acompanhado de laudo de fabricação ou qualidade.
Acondicionamento em embalagem individual.

Genérico restrito no CIASC.
030767006 1. Generalidades

Aparelho para auscultação de sons cardíacos e pulmonares, portátil e com tubos flexíveis, para uso em
pacientes pediátricos.
2. Características Técnicas Mínimas
2.1 Tubos em PVC de alta resistência e flexíveis;
2.2 Hastes metálicas, cromadas;
2.3 Olivas em termoplástico, que ofereça vedação aos ruídos externos;
2.4 Som duplo, auscultador em aço inox com diafragma.
**UTILIZAR 122823001 MATERIAL DE CONSUMO**

peca 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

030767007 Estetoscópio
1. Generalidades
Aparelho para ascultação de sons cardíacos e pulmonares, portátil e com tubos flexíveis, para uso em
pacientes pediátricos.
2. Características mínimas
2.1 tubos em pvc de alta resistência e flexível;
2.2 hastes metálicas, cromadas;
2.3 olivas em termoplástico, que ofereca vedação aos ruídos externos;
2.4 som simples, ascultador com diafragma.

Genérico restrito no CIASC.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

030767009 ESTETOSCÓPIO
PORTÁTIL E COM TUBOS FLEXÍVEIS PARA USO EM PACIENTES PEDIÁTRICOS E/OU NEONATAIS.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
AUSCULTADOR EM AÇO INOX
TUBOS EM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA E FLEXÍVEIS
HASTES EM AÇO INOX
OLIVAS EM TERMOPLÁSTICO,QUE OFEREÇA VEDAÇÃO AOS RUÍDOS  EXTERNOS
SOM SIMPLES,AUSCULTADOR COM DIAFRAGMA

Genérico restrito no CIASC.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

030767010 Estetoscópio - Aparelho para auscultação de sons cardíacos e pulmonares, portátil e com tubos flexíveis,
para uso em pacientes adultos.
2. características técnicas mínimas:
2.1 tubos em pvc flexíveis;
2.2 hastes metálicas, cromadas;
2.3 olivas em termoplástico, que ofereça vedação aos ruídos externos;
2.4 som simples, auscultador com diafragma.
****UTILIZAR 122823002****

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

030767011 Estetoscópio
1.generalidades aparelho para auscultação de sons cardíacos e pulmonares, portátil e com tubos
flexíveis, para uso em pacientes adulto
2.características técnicas mínimas:

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)
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2.2 hastes metálicas, cromadas;
2.3 olivas em termoplástico, que ofereça vedação aos ruídos externos;
2.4 som simples, auscultador com diafragma.
****UTILIZAR 122823002****

Genérico restrito no CIASC.
030775001  ESFIGMOMANOMETRO APARELHO USADO PARA MEDIR PRESSAO, NAO DIGITAL

Genérico restrito no CIASC, não há mais códigos no mesmo.
 

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

030775002 Esfigmomanometro classico, portatil, para pacientes adultos, para medicao de pressao arterial
2. - caracteristicas tecnicas minimas:
      2.1 - esfigmomanometro classico com bracadeira de metal;
      2.2 - manguito de nylon com fecho de metal, tamanho adulto;
      2.3 - acondicionamento em embalagem individual;
      2.4 - precisao da medida: mais ou menos 3 mmhg

Genérico restrito no CIASC, não há mais códigos no mesmo.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo (bloqueado)

030775003 1. - generalidades: esfigmomanômetro aneróide, portátil,para medição de pressão arterial em paciente
infantil.
2. - características técnicas mínimas:
2.1 - tamanho infantil;
2.2 - braçadeira, com manguito, em nylon com fecho de velcro (circunferência do membro: 13 a 16 cm +-
2 cm; 2.3 - pêra de insuflação com válvula;
2.4 - manômetro de aneróide com faixa de medição de pelo menos 0 a 300 mmhg;
2.5 - resolução: 2 mmhg;
2.6 - precisão da medida: +- 3 mmhg;
2.7 - acondicionamento em embalagem individual.

Genérico restrito no CIASC, não há mais códigos no mesmo.
**UTILIZAR 122181005 MATERIAL DE CONSUMO**

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

030775007 Esfigmomanometro classico, portatil, para medicao de pressao arterial em pacientes adultos.
2. Caracteristicas tecnicas minimas
     2.1 bracadeira de nylon com fecho de metal;
     2.2 manguito de borracha;
     2.3 pera para insuflacao de borracha;
     2.4 acondicionamento em embalagem individual;
     2.5 manometro de aneroide com faixa de medicao de pelo menos 0 a 300mmhg;

Genérico restrito no CIASC, não há mais códigos no mesmo.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

030775008 ESFIGMOMANOMETRO PORTÁTIL NEONATAL

Genérico restrito no CIASC, não há mais códigos no mesmo.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

030775009 Esfigmomanômetro aneróide.
1. Generalidades esfigmomanômetro aneróide, portátil, para medição de pressão em pacientes neonatais;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)
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2. Características técnicas mínimas:
2.1 tamanho neonatal;
2.2 braçadeira com manguito,em nylon, com fecho em velcro, (circunferência do membro: 05 a 08 cm +- 2
cm
2.3 pêra de insuflação com válvula;
2.4 manômetro de aneróide com faixa de medição de pelo menos 0 a 300 mmhg;
2.5 resolução mínima: 2 mmhg
2.6 precisão da medida: +-3 mmhg
2.7 acondicionado em embalagem individual.

Genérico restrito no CIASC, não há mais códigos no mesmo.
**UTILIZAR 122181003 MATERIAL DE CONSUMO**

030775010 Esfigmomanômetro digital

Genérico restrito no CIASC, não há mais códigos no mesmo.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

030775012 1. Generalidades esfigmomanômetro aneróide, portátil, para medição de pressão arterial em pacientes
pediátricos.
2. Características técnicas mínimas.
2.1. Tamanho pediátrico;
2.2. Braçadeira, com manguito, em nylon, com fecho em velcro;
2.2.1. Uma (01) braçadeira tamanho pediátrico (circunferência do membro: 16 a 21 cm +- 2 cm)
2.2.2. Uma (01) braçadeira tamanho pediátrico circunferência do membro: 21 a 26 cm +- 2 cm)
2.3. Pêra de insuflação com válvula;
2.4. Manômetro de aneróide com faixa de medição de pelo menos 0 a 300 mmhg;
2.5. Resolução: 2 mmhg;
2.6. Precisão da medida: +- 3 mmhg..
**UTILIZAR 122181004 MATERIAL DE CONSUMO**
Genérico restrito no CIASC, não há mais códigos no mesmo.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

030775013 Esfigmomanometro aneróide adulto
1. Generalidades
Esfigmomanometro aneróide para pacientes adultos.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 manômetro de aneróide de pelo menos 20 a 300mmhg;
2.2 resolução mínima 2mmhg;
2.3 abraçadeira de nylon com fecho de metal;
2.4 manguito e pêra de borracha;
2.5 precisão da medida:+- 3mmhg

Genérico restrito no CIASC, não há mais códigos no mesmo.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

030775016 1. Generalidades:
Esfigmomanômetro aneróide com pedestal,para medição de pressão arterial em paciente adulto;
2. Características técnicas mínimas:
2.1. tamanho adulto;
2.2. braçadeira, com manguito, em nylon com fecho em velcro  (circunferência do membro: 23 a 33 cm +/-
2cm);
2.3  pêra de insuflação com válvula;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)
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2.4  tubo flexível, comprimento mínimo de 2,2 metros;
2.5 manômetro de aneróide com faixa de medição de pelo menis 0 a 300 mmhg, tamanho grande;
2.6 resolução : 2 mmhg;
2.7 precisão da medida: +- 3 mmhg;
2.8 pedestal suporte;
2.8.1 dispor de no mínimo 04 rodízios, com diâmetro de 5 cm no mínimo;
2.8.2 permitir ajuste de altura;
2.8.3 deve dispor de compartimento integrado para condicionar braçadeira e pêra;
2.8.4 garantia de no mínimo 02(dois) anos.

Genérico restrito no CIASC, não há mais códigos no mesmo.
030775017 Esfignomanômetro aneróide adulto e pediátrico

1. Generalidades esfigmomanômetro aneróide, portátil,para medição de pressão arterial em pacientes
adultos e pediátricos
2. Características técnicas mínimas
2.1 Tamanho adulto e pediátrico;
2.2 braçadeira com manguito, em nylon com fecho em velcro
2.2.1. Uma(01)braçadeira tamanho adulto(circunferência do membro: 23 a 33 cm +-2 cm;
2.2.2. Uma(01) braçadeira tamanho pediátrico (circunferência do membro: 21 a 26cm +- 2 cm;
2.3.Pêra de insuflação com válvula;
2.4. Manômetro de aneróide com faixa de medição de pelo menos 0 a 300 mmhg;
2.5. Resolução mínima: 2 mmhg;
2.6. Precisão da medida: +- 3 mmhg.

Genérico restrito no CIASC, não há mais códigos no mesmo.
**UTILIZAR 122181006 MATERIAL DE CONSUMO**

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

030775018 Esfigmomanômetro aneróide para pacientes adultos
Características técnicas mínimas:
-manômetro de aneróide de pelo menos 0 a 300mmhg
-resolução mínima 2mmhg
-braçadeira de nylon com fecho de metal
-manguito e pera de borracha
-precisão da medida +-3mmhg
Acessórios:
- estojo para armazenamento

Genérico restrito no CIASC, não há mais códigos no mesmo.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

030775019 ESFIGMOMANÔMETRO CLÁSSICO, PORTÁTIL, PARA MEDICAO DE PRESSÃO ARTERIAL EM
PACIENTES ADULTOS.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
-ABRACADEIRA DE NYLON COM FECHO DE METAL QUE PERMITA A MEDICAO EM PACIENTES
ADULTO;
-MANGUITO DE BORRACHA;
-PERA PARA INSUFLACÃO DE BORRACHA
-ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL;
- MANOMETRO DE ANERÓIDE COM FAIXA DE MEDICAO DE PELO MENOS 20 A 300 MMHG;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)
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Genérico restrito no CIASC, não há mais códigos no mesmo.
030775020 Esfignomanometro clássico, portátil, para medir pressão arterial em obesos.

1. Generalidades: esfignomanometro clássico portátil, para medição de pressão arterial em pacientes
obesos.
2. Características técnicas mínimas;
2.1. manômetro de aneróide com faixa de medição de pelo menos 20 a 300mmhg;
2.2. manômetro de aneróide com proteção em material emborrachado contra choques mecânicos;
2.3.braçadeira de nylon com fecho de velcro, livre de latex, que permita a medição em pacientes obesos;
2.4  pêra para insuflação, livre de latéx;
2.5  acondicionado em embalagem individual.

Genérico restrito no CIASC, não há mais códigos no mesmo.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

030775021 Esfigmomanômetro clássico, portátil ,para medição PA em pacientes adultos
          1. Generalidades
1. Generalidades esfigmomanômetro aneróide, portátil, para medição de pressão arterial em pacientes
adultos;
2. Características técnicas mínimas;
2.1. Tamanho adulto;
2.2. Braçadeira, com manguito, em nylon com fecho em velcro, (circunferência do membro: 23 a 33 cm +-
2 cm;
2.3. Pêra de insuflação com válvula;
2.4. Manômetro de aneróide com faixa de medição de 0 a 300 mmhg;
2.5. Resolução: 2 mmhg;
2.6. Precisão da medida de +- 3 mmhg
2.7. Acondicionado em embalagem individual.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

030813001 Refil para vassoura,mop úmido,confeccionada com fios de algodão, super absorvente, 340 gramas, com
ponta dobrada para acoplar em cabo.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

030813002 Refil para vassoura, mop pó, confeccionada com fios de algodão 60 cm com  no mínimo 300 gramas. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
030830001 Cinto de couro na cor azul, tipo A.P.M PECA 105 Vestuários, Calçados e

Complementos
ativo

030848001 Caneta para tecido na cor preta PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
030848002 Caneta marcadora de tecido com tinta resistente a lavagem hospitalar e industrial na cor branca PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
030848003 Caneta marcadora de tecido com tinta resistente a lavagem hospitalar e industrial na cor verde PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
030848004 Caneta marcadora de tecido com tinta resistente a lavagem hospitalar e industrial na cor azul PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
030856005  ANTI-FERRUGEM - FERLICON 500 ML PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
030880008 Processador intel celeron 1,7 ghz PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

030880012 Processador para microcomputador, capacidade de 2.6 GHZ PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

030899001 Cardiotocógrafo para monitoração fetal externa, com display e impressora térmica embutidos.Deve
realizar medida externa de frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimentação fetal. Deve permitir
a marcação de eventos pelo paciente.
2 - Especificações técnicas mínimas:

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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2.1 - Medidas da frequência cardíaca fetal:
2.1.1 - Faixa: 50 a 210 bpm;
2.1.2 - Deve permitir controle de volume do sinal
2.2.- Medição da atividade uterina
2.2.1 - Através de transdutor toco;
2.2.2 - Deve permitir ajuste de atividade zero  (manual ou automaticamente);
2.3 - Medida da movimentação fetal:
2.3.1 - Através do transdutor de ultra-som;
2.4- Display digital:
2.4.1 - Deve mostrar a atividade uterina e frequência cardíaca fetal;
2.4.2 - Deve indicar a qualidade do sinal de frequência cardíaca fetal;
2.4.3 - Deve permitir a visualização em modo gráfico do traço da frequência cardíaca fetal;
2.5- Impressão em papel térmico:
2.5.1 - Deve registrar a frequência cardíaca fetal, a atividade uterina e a movimentação fetal;
2.5.2 - Impressão automática de: hora, data , velocidade do papel e modo de monitoramento;
2.5.3 - Deve permitir ajuste de velocidade do papel: 1,2 ou3 cm/min;
3 - Alimentação:
3.1 - 220 volts, 60 hz
3.2 - Cabos de alimentação com no mínimo 2 metros conforme ABNT:
4. Acessórios:
4.1 - Transdutor de ultra-som;
4.2 - Transdutor toco;
4.3 - Marcador de eventos remotos;
4.5 - Papel para impressora suficientes para 1000 exames;
4.6 - Tubo de gel;
4.7 - Três (03) cintas para fixação dos transdutores. O equipamento deve ser acompanhado pelos
manuais de operação e serviços em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado
aos usuários, sem ônus para a administração.

030899002 Cardiotocógrafo para monitoração fetal externa, com visor e impressora térmica embutidos.
1.Características:
1.1.Deve realizar medida externa de freqüência cardíaca fetal, atividade uterina e movimentação fetal.
1.2.Deve permitir a marcação de eventos pela paciente.
1.3.Deve realizar autocorrelação do sinal.
2.Características técnicas mínimas:
2.1.Medição da freqüência Cardíaca Fetal: Faixa: 50 a 210 bpm
2.2. Deve permitir controle de volume do sinal
2.3. Medição da Atividade Uterina Através de transdutor Toco
2.4.Deve permitir ajuste de atividade zero manual e automaticamente
2.5. Medição da Movimentação Fetal Realizada através do transdutor de ultra-som (automaticamente).
3.Display digital:
3.1.Deve mostrar a Atividade Uterina e Freqüência Cardíaca Fetal
3.2.Deve indicar a qualidade do sinal de Freqüência Cardíaca Fetal
3.3.Deve permitir a visualização em modo gráfico do traço da Freqüência Cardíaca Fetal;
4.Impressão em papel térmico:
4.1.Deve registrar a Freqüência Cardíaca Fetal, a Atividade Uterina e a Movimentação Fetal
4.2.Impressão automática de: Hora, Data, Velocidade do papel e modo de monitoração

peca 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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4.3.Deve permitir ajuste da velocidade do papel: 1, 2 e 3 cm/min
5.Acessórios:
5.1. Um (01) Transdutor ultra-sônico
5.2. Um (01) Transdutor toco
5.3. Um (01) Marcador de eventos remotos
5.4. Um (01) Tubo de gel;
5.5. Papel para impressora suficiente para 1000 exames
5.6.Três jogos(03) de Cintas para fixação dos transdutores;
5.7. Dois (02) estimuladores sonoros e ou vibratório fetal;
5.8. Um cabo de alimentação padrão ABNT;
6. Alimentação:
6.1.Alimentação elétrica: 220 ±10% Volts, 60 Hz.
7. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas
recomendadas pelo fabricante,inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem
ônus para a administração.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em língua
portuguesa ou inglesa.
O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica,
sem ônus para a administração.

030902001 Rebolo para esmeril médio. PECA 34 Ferramentas ativo
030902003 Rebolo para esmeril, medindo 152,4 X 19,0 X 31,8 A80KVS PECA 34 Ferramentas ativo
030953001 APARELHO DE VIÉS, EM AÇO INOX Nº 3, PARA USAR EM MÁQUINA DOMÉSTICA E INDUSTRIAL PECA 43 Equipamentos e Artigos para

Costura, Estofamentos e Calçados
(42)

ativo

030961001 Bermuda adulto em tecido de moletom, 100% algodão, pré-encolhido, com elástico na cintura, com dois
bolsos embutidos e pespontados na frente, cores lisas e diversas, resistente à lavagem industrial,
tamanho P. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

030961002 Bermuda adulto em tecido de moletom, 100% algodão, pré-encolhido, com elástico na cintura, com dois
bolsos embutidos e pespontados na frente, cores lisas e diversas, resistente à lavagem industrial,
tamanho M. apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

030961003 Bermuda adulto em tecido de moletom, 100% algodão, pré-encolhido, com elástico na cintura, com dois
bolsos embutidos e pespontados na frente, cores lisas e diversas, resistente à lavagem industrial,
tamanho G. apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

030961004 Bermuda adulto em tecido de moletom, 100% algodão, pré-encolhido, com elástico na cintura, com dois
bolsos embutidos e pespontados na frente, cores lisas e diversas, resistente à lavagem industrial,
tamanho GG. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

030961006 Bermuda em brim misto, 50% algodão, 50% poliéster, com elástico na cintura, com bolsos faca na lateral,
cor branca tamanho p. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

030961007 Bermuda em brim unissex, 50% algodão, 50% poliéster, com elástico na cintura, com bolsos faca na
lateral, cor branca tamanho m. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

030961008 Bermuda em brim misto, 50% algodão, 50% poliéster, com elástico na cintura, com bolsos faca na lateral, PECA 105 Vestuários, Calçados e ativo
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cor branca tamanho g. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro. Complementos

030961009 Bermuda em brim misto, 50% algodão, 50% poliéster, não transparente, com elástico e cordão na cintura,
com bolsos chapados atrás e bolsos faca na lateral, cor branca tamanho gg. Apresentar etiqueta
conforme exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

030961010 Bermuda em brim misto 50% algodao, 50% poliester, com elástico na cintura, com bolsos faca na lateral,
cor branca, tamanho xgg. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

030961011 Bermuda infantil em tecido de moletom, 100% algodao, pre-encolhido, com elastico na cintura, cores lisas
e diversas, resistente a lavagem industrial, tamanho no 02.
Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

030961012 Bermuda infantil em tecido de moletom, 100% algodao, pre-encolhido, com elastico na cintura, cores lisas
e diversas, resistente a lavagem industrial, tamanho no 04.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

030961013 Bermuda infantil em tecido de moletom, 100% algodao, pre-encolhido, com elastico na cintura, cores lisas
e diversas, resistente a lavagem industrial, tamanho no 08.
Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

030961014 Bermuda infantil em tecido de moeltom, 100% algodao, pre-encolhido, com elastico na cintura, cores lisas
e diversas, resistente a lavagem industrial, tamanho no 12.
Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

030961021 Bermuda adulto em tecido de malha de elanca, com elástico na cintura, com bolsos embutidos nas
laterais, nas cores azul marinho/verde bandeira ou cinza claro. Tamanho M. Apresentar etiqueta conforme
exigência do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

030961022 Bermuda adulto em tecido de malha de elanca, com elástico na cintura, com bolsos embutidos nas
laterais, nas cores azul marinho/verde bandeira ou cinza claro. Tamanho G. Apresentar etiqueta conforme
exigência do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

030961024 Bermuda infantil em tecido de moletim, 95% algodão e 5% poliéster,  gramatura de no mínimo 215 g,
pré-encolhido, com elástico na cintura,  cores lisas e diversas, resistente à lavagem industrial e hospitalar,
tamanho  nº02.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

030961025 Bermuda infantil em tecido de moletim, 95% algodão e 5% poliéster,  gramatura de no mínimo 215 g,
pré-encolhido, com elástico na cintura,  cores lisas e diversas, resistente à lavagem industrial e hospitalar,
tamanho  nº 04.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

030961026 Bermuda infantil em tecido de moletim, 95% algodão e 5% poliéster,  gramatura de no mínimo 215 g,
pré-encolhido, com elástico na cintura, cores lisas e diversas, resistente à lavagem industrial e hospitalar,
tamanho  nº 08.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

030961027 Bermuda infantil em tecido de moletim, 95% algodão e 5% poliéster,  gramatura de no mínimo 215 g,
pré-encolhido, com elástico na cintura, cores lisas e diversas, resistente à lavagem industrial e hospitalar,
tamanho  nº 12.487878509

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

030961033 Bermuda de brim leve, tipo sarja 2x1,100% algodão, cor bege, tamanho  m, g e gg PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

030961034 Bermuda adulto em tecido de malha de elanca, com elástico na cintura, com bolsos embutidos nas
laterais, nas cores azul marinho/verde bandeira ou cinza claro. Tamanho P. Apresentar etiqueta conforme
exigência do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

030961035 Bermuda adulto em tecido de malha de elanca, com elástico na cintura, com bolsos embutidos nas
laterais, nas cores azul marinho/verde bandeira ou cinza claro. Tamanho GG. Apresentar etiqueta

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo
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conforme exigência do Inmetro.

030961036 Bermuda infantil em tecido de moletom, 100% algodão, pré-encolhido, com elástico na cintura, cores lisas
e diversas, resistente a lavagem industrial, tamanho nº 06.
Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

030961037 Bermuda infantil em tecido de moletom, 100% algodão, pré-encolhido, com elástico na cintura, cores lisas
e diversas, resistente a lavagem industrial, tamanho nº 10.
Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

030970001 Boné adulto, com aba, com regulagem de tamanho, cor branca PECA 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

030996001 Cadarço sarjado (chato) em 100% algodão, cor branca, largura 06 mm, rolo com 50m de comprimento. PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

030996002 Cadarço sarjado (chato) em 100% algodão, cor branca, largura 08 mm, rolo com 50m de comprimento.

Sem requisição dese 03/2012.

PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo (bloqueado)

030996003 Cadarço sarjado (chato) em 100% algodão, cor branca, largura 18 mm, rolo com 50m. de comprimento. PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

030996004 Cadarço de algodão cru,medindo 25mm de largura (gorgurão)

Sem requisição desde 06/2010.

METRO 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo (bloqueado)

030996005 Cadarço de algodão cru, medindo 50mm de largura (gorgurão) METRO 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

030996006 CADARÇO NA COR BRANCA, LARGURA 25 MM

Sem requisição desde 07/2010.

METRO 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo (bloqueado)

030996007 Cadarço de algodão, cor branca, medindo 90 cm. PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

030996008 Cadarço para sapato de cor preta, com 90 cm PAR 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

030996009 Cadarço para sapato de cor preta, com 60 cm PAR 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

030996010 Cadarço para sapato de cor marrom, com 60 cm PAR 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

030996011 Cadarço para sapato de cor branca, com 60 cm PAR 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

030996014 Cadarço de algodão cru (gorgurão) medindo 30mm de largura. METRO 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

ativo
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(42)

031003001 Calça unissex branca para uso em cozinha institucional, tecido em sarja mista 2/1, composição de 65%
poliéster e 35% algodão aproximadamente, com peso aproximado de 220 g/m2, cintura franzida com
elástico de 3,5cm, cordão interno para fechamento, bolsos chapados atrás e bolsos chapados tipo faca na
frente, com pontos vulneráveis travetados; medidas: perímetro da cintura - 92cm, perímetro do quadril -
112cm, perímetro do joelho - 52cm, perímetro da boca da calça - 44cm, altura do gancho - 27cm,
comprimento total - 104cm - tamanho P. Apresentar etiqueta conforme exigências do INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031003002 Calça unissex branca para uso em cozinha institucional, tecido em sarja mista 2/1, composição de 65%
poliéster e 35% algodão aproximadamente, com peso aproximado  de 220 g/m2, cintura franzida com
elástico de 3,5cm, cordão interno para fechamento, bolsos chapados atrás e bolsos chapados tipo  faca
na frente, com pontos vulneráveis  travetados; medidas: perímetro da cintura - 926cm, perímetro do
quadril - 112cm, perímetro do joelho - 54cm, perímetro da boca da calça -   46cm, altura do gancho -
28cm, comprimento total - 108cm - tamanho M. Apresentar etiqueta conforme exigências do INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031003003 Calça unissex branca para uso em cozinha institucional, tecido em sarja mista 2/1, composição de 65%
poliéster e 35% algodão aproximadamente, com peso aproximado de 220 g/m2, cintura franzida com
elástico de 3,5cm, cordão interno para fechamento, bolsos chapados atrás e bolsos chapados tipo faca na
frente, com pontos vulneráveis travetados; medidas: perímetro da cintura - 100cm, perímetro do quadril -
118cm,  perímetro do joelho - 56cm, perímetro da boca da calca - 48m, altura do gancho - 29cm,
comprimento total - 110cm - tamanho G. Apresentar etiqueta conforme exigências do INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031003004 Calça unissex branca para uso em cozinha institucional, tecido em sarja mista 2/1, composição de 65%
poliéster e 35% algodão aproximadamente, com peso aproximado de 220 g/m2, cintura franzida com
elástico de 3,5cm, cordão interno para fechamento, bolsos chapados atrás e bolsos chapados tipo faca na
frente, com pontos vulneráveis travetados; medidas: perímetro da cintura - 104cm, perímetro do quadril -
128cm, perímetro do joelho - 58cm, perímetro da boca da calca - 50cm, altura do gancho - 30cm,
comprimento total - 112cm - tamanho gg.
Apresentar etiqueta conforme exigências do inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031003005 Calça unissex branca para uso em cozinha institucional, tecido em sarja mista 2/1, composição de 65%
poliéster e 35% algodão aproximadamente, com peso aproximado de 220 g/m2, cintura franzida com
elástico de 3,5cm, cordão interno para fechamento, bolsos chapados atrás e bolsos chapados tipo faca na
frente, com pontos vulneráveis travetados; medidas: perímetro da cintura - 88cm, perímetro do quadril -
104cm,  perímetro do joelho - 50cm, perímetro da boca da calca - 42cm, altura do gancho - 26cm,
comprimento total - 102cm - tamanho pp.
Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031003006 Calça unissex branca para uso em cozinha institucional, tecido em sarja mista 2/1, composição de 65%
poliéster e 35% algodão aproximadamente, com peso aproximado de 220 g/m2, cintura franzida com
elástico de 3,5cm, cordão interno para fechamento, bolsos chapados atrás e bolsos chapados tipo faca na
frente, com pontos vulneráveis travetados; medidas:perímetro da cintura - 108cm, perímetro do quadril -
132cm, perímetro do joelho - 60cm, perímetro da boca da calca - 52cm, altura do gancho - 31cm,
comprimento total - 114cm - tamanho xgg.
Apresentar etiqueta conforme exigências do inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031003007 Calça comprida adulto, em tecido de moletom 100% algodão apeluciado em um dos lados, com 2 bolsos
na frente embutidos  e pespontados na parte anterior, com elástico na cintura e sem ribana nos
tornozelos, em cores neutras, resistente a lavagem industrial, tamanho p. Apresentar etiqueta conforme
exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo
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031003008 Calça comprida adulto, em tecido de moletom 100% algodão apeluciado em um dos lados, com 2 bolsos

na frente embutidos  e pespontados na parte anterior, com elástico na cintura e sem ribana nos
tornozelos, em cores neutras, resistente a lavagem industrial, tamanho m. Apresentar etiqueta conforme
exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031003009 Calça comprida adulto, em tecido de moletom 100% algodão apeluciado em um dos lados, com 2 bolsos
na frente embutidos  e pespontados na parte anterior, com elástico na cintura e sem ribana nos
tornozelos, em cores neutras, resistente a lavagem industrial, tamanho G. Apresentar etiqueta conforme
exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031003010 Calça comprida adulto, em tecido de moletom 100% algodão apeluciado em um dos lados, com 2 bolsos
na frente embutidos  e pespontados na parte anterior, com elástico na cintura e sem ribana nos
tornozelos, em cores neutras, resistente a lavagem industrial, tamanho GG. Apresentar etiqueta conforme
exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031003011 Calça comprida para pediatria, em tecido 100% algodão, em malha fina penteada, com fio 30, com ribana
nos tornozelos,  na cor branca, tamanho recém-nascido, resistente a lavagem industrial e hospitalar.
Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031003012 Calça comprida, para pediatria, em tecido 100% algodão, em malha fina penteada, com fio 30, com ribana
nos tornozelos na cor branca, tamanho 09 meses resistente a lavagem industrial e hospitalar.
Apresentar etiqueta conforme as exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031003013 Calça comprida, para pediatria, em tecido 100% algodão, em malha fina penteada, com fio 30, com ribana
nos tornozelos, na cor branca, tamanho 01 ano, resistente a lavagem industrial e hospitalar.
Apresentar etiqueta conforme as exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031003014 Calca comprida para uso em pediatria, em tecido de moletom apeluciado em um dos lados, 100%
algodão, com elástico na cintura tamanho 06 meses, em cores lisas e diversas, resistente a lavagem
industrial e hospitalar.
Apresentar etiqueta conforme as exigências do INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031003015 Calca comprida para uso em pediatria, em tecido de moletom apeluciado em um dos lados, 100%
algodão, com elástico na cintura tamanho 01 ano, em cores lisas e diversas, resistente a lavagem
industrial e hospitalar.
Apresentar etiqueta conforme as exigências do INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031003016 Calca comprida para uso em pediatria, em tecido de moletom apeluciado em um dos lados, 100%
algodão, com elástico na cintura comprimento - 60 cm, tamanho número 02 em cores lisas e diversas.
Resistentes a lavagem industrial e hospitalar.
Apresentar etiqueta conforme as exigências do INMETRO.
.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031003017 Calça comprida para uso em pediatria, em tecido de moletom apeluciado em um dos lados, 100%
algodão, com elástico na cintura comprimento - 70 cm, tamanho número 06 em cores lisas e diversas.
Resistentes a lavagem industrial e hospitalar.
Apresentar etiqueta conforme as exigências do INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031003028 Calça azul de brim PECA 71 Materiais de Costura, Rouparia, ativo
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Guarnições de Cama, Mesa e

Banho
031003029 Calca combate confeccionada em tecido tipo techno rip stop PECA 105 Vestuários, Calçados e

Complementos
ativo

031003030 Calça de brim leve, tipo sarja 3x1, 100% algodão, cor bege, tamanho m, g e gg PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031003061 Calça feminina em sarja, bolsos chapados e bolso cargo (elástico cós traz.) nº50 PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031003062 Calça feminina em sarja, bolsos chapados e bolso cargo (elástico cós traz.) nº38 PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031003063 Calça feminina em sarja, bolsos chapados e bolso cargo (elástico cós traz.) nº40 PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031003064 Calça feminina em sarja, bolsos chapados e bolso cargo (elástico cós traz.) nº42 PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031003065 Calça feminina em sarja, bolsos chapados e bolso cargo (elástico cós traz.) nº44 PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031003066 Calça feminina em sarja, bolsos chapados e bolso cargo (elástico cós traz.) nº46 PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031003067 Calça feminina em sarja, bolsos chapados e bolso cargo (elástico cós traz.) nº48 PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031003068 Calça masculina em sarja, bolsos chapados e bolso cargo (elástico cós traz.) nº52 PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031003069 Calça masculina em sarja, bolsos chapados e bolso cargo (elástico cós traz.) nº50 PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031003070 Calça masculina em sarja, bolsos chapados e bolso cargo (elástico cós traz.) nº48 PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031003071 Calça masculina em sarja, bolsos chapados e bolso cargo (elástico cós traz.) nº46 PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031003072 Calça masculina em sarja, bolsos chapados e bolso cargo (elástico cós traz.) nº44 PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031003073 Calça masculina em sarja, bolsos chapados e bolso cargo (elástico cós traz.) nº42 PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031003074 Calça masculina em sarja, bolsos chapados e bolso cargo (elástico cós traz.) nº40 PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031011001 Calcinha adulto de cotton, em tecido 50% algodao e 50% elastano, com elastico na cintura e nas pernas,
medindo 76cm de cintura, altura da frente 23cm, altura atrás 32cm, lateral 10 cm, fundo 12cm e elástico
28cm, cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial, tamanho m.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031011002 Calcinha adulto de cotton, em tecido 50% algodao e 50% elastano, com elastico na cintura e nas pernas,
medindo 66cm de cintura, altura da frente 18cm, altura atrás 23cm, lateral 8 cm, fundo 12cm e elástico
25cm, cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial, tamanho p.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031011003 Calcinha adulto de cotton, em tecido 50% algodao e 50% elastano, com elastico na cintura e nas pernas,
medindo 90cm de cintura, altura da frente 28cm, altura atrás 34cm, lateral 13cm, fundo 13cm e elástico
30cm, cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial, tamanho g.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031011004 Calcinha adulto de cotton, em tecido 50% algodao e 50% elastano, com elastico na cintura e nas pernas,
medindo 96cm de cintura, altura da frente 30cm, altura atrás 36cm, lateral 15cm, fundo 13cm e elástico
32cm, cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial, tamanho gg.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo
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031020001 Camisa adulto em tecido de moletom apeluciado em um dos lados, 95% algodao e 5% poliester, com

gramatura de no mínimo 260g, manga comprida, sem ribana nos punhos, sem gola, decote v, aberta na
frente com botoes, com 1 bolso, nas medidas costa 46cm, busto 110cm, manga 58cm, comprimento
70cm, em cores diversas e lisas, resistente a lavagem industrial hospitalar, tamanho p.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031020002 Camisa adulto em tecido de moletom apeluciado em um dos lados, 95% algodao e 5% poliester, com
gramatura de no mínimo 260g, manga comprida, sem ribana nos punhos, sem gola, decote v, aberta na
frente com botoes, com 1 bolso, nas medidas costa 48cm, busto 120cm, manga 62cm, comprimento
75cm, em cores diversas e lisas, resistente a lavagem industrial hospitalar, tamanho m.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031020003 Camisa adulto em tecido de moletom apeluciado em um dos lados, 95% algodao e 5% poliester, com
gramatura de no mínimo 260g, manga comprida, sem ribana nos punhos, sem gola, decote v, aberta na
frente com botoes, com 1 bolso, nas medidas costa 50cm, busto 124cm, manga 66cm, comprimento
80cm, em cores diversas e lisas, resistente a lavagem industrial hospitalar, tamanho g.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031020004 Camisa adulto em tecido de moletom apeluciado em um dos lados, 95% algodao e 5% poliester, com
gramatura de no mínimo 260g, manga comprida, sem ribana nos punhos, sem gola, decote v, aberta na
frente com botoes, com 1 bolso, nas medidas costa 52cm, busto 128cm, manga 70cm, comprimento
85cm, em cores diversas e lisas, resistente a lavagem industrial hospitalar, tamanho gg.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031020007 Camisa adulto em tecido de moletom apeluciado em um dos lados, 95% algodão e 5% poliester, com
gramatura de no mínimo 260g, manga comprida, sem ribana nos punhos, modelo pescador com gola,
semi aberta na frente, com 2 botões, com 1 bolso, nas medidas costa 52cm, busto 124cm, comprimento
80cm, em cores diversas e lisas, resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho G.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031020008 Camisa adulto em tecido de moletom apeluciado em um dos lados, 95% algodão e 5% poliester, com
gramatura de no mínimo 260g, manga comprida, sem ribana nos punhos, modelo pescador com gola,
semi aberta na frente, com 2 botões, com 1 bolso, nas medidas costa 46cm, busto 110cm, comprimento
70cm, em cores diversas e lisas, resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho GG.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031020092 Camisa polo malha Piquet mista masculina. Tamanho P PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031020093 Camisa polo malha piquet mista masculina. Tamanho M PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031020094 Camisa polo malha piquet mista masculina. Tamanho G PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031020095 Camisa polo malha piquet mista masculina. Tamanho exg PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031020096 Camisa polo malha piquet mista masculina. tamanho GG PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031020097 Camisa polo malha piquet mista feminina. Tamanho p PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031020098 Camisa polo malha piquet mista feminina. Tamanho M PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031020099 Camisa polo malha piquet mista feminina. Tamanho G PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031020100 Gola pólo, logotipo de divis, tamanho M (det) PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031020101 Gola pólo, logotipo de divis, tamanho G PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo
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031020102 Gola pólo, logotipo de divis, tamanho GG PECA 105 Vestuários, Calçados e

Complementos
ativo

031038001 Camiseta aberta atrás, para pediatria, em tecido 100% algodão, em malha fina com fio 30 penteado, com
manga comprida, ribana nos punhos, com cadarço dentro da bainha,decote, cor branca, resistente a
lavagem industrial e hospitalar, tamanho: recém - nascido.
Apresentar etiqueta conforme as exigências do INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038002 Camiseta aberta atrás, para pediatria, em tecido 100% algodão, em malha fina com fio penteado 30, com
manga comprida, ribana nos punhos, com cadarço dentro da bainha, decote, cor branca, resistente a
lavagem industrial e hospitalar, tamanho: 09 meses.
Apresentar etiqueta conforme as exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038003 Camiseta aberta atrás, para pediatria, em tecido 100% algodão, em malha fina com fio penteado 30, com
manga comprida, ribana nos punhos, com cadarço dentro da bainha, decote, cor branca, resistente a
lavagem industrial e hospitalar, tamanho: 01 ano.
Apresentar etiqueta conforme as exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038004 Camiseta aberta atrás, p/ pediatria, em tecido 100% algodão, em malha fina fio penteado 30, sem manga,
ribana nos punhos, com cadarço dentro da bainha, decote, cor branca, resistente a lavagem industrial e
hospitalar, tamanho 09 meses.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038005 Camiseta aberta atrás, p/ pediatria, em tecido 100% algodão, em malha fina com fio penteado 30, sem
manga,  com cadarço dentro da bainha, decote, cor branca, resistente a lavagem industrial e hospitalar,
tamanho 01 ano.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038006 Camiseta fechada adulto, em tecido 100% algodão, em malha fina penteada, com fio 30, manga
comprida, ribana nos punhos medidas: costas 48cm, busto 108cm, comprimento 69cm, quadril 108cm,
manga 58cm, cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial e hospitalar, unissex, tamanho
p.Apresentar etiquetas confrome exigências do INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038007 Camiseta fechada adulto em tecido 100% algodao, em malha fina penteada, com fio 30, manga comprida,
ribana nos punhos medidas: costas 50cm, busto 112cm, comprimento 72cm, quadril 112cm, manga
62cm, cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial e hospitalar, unissex, tamanho m.Apresentar
etiqueta conforme exigências do INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038008 Camiseta fechada adulto em tecido 100% algodao, em malha fina penteada, com fio 30, manga comprida,
ribana nos punhos medidas: costas 50cm, busto 114cm, comprimento 75cm, quadril 114cm, manga
21cm, cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial e hospitalar, unissex, tamanho g.Apresentar
etiqueta conforme exigências do INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038009 Camiseta fechada adulto em tecido 100% algodao, em malha fina penteada, com fio 30, manga comprida,
ribana nos punhos medidas: costas 56cm, busto 124cm, comprimento 80cm, quadril124cm, manga 22cm,
cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial e hospitalar, unissex, tamanho gg.Apresentar etiqueta
conforme exigências do INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038010 Camiseta fechada adulto em tecido 100% algodão em malha fina penteada, com fio 30, manga curta,
cores lisas e claras, unissex, nas medidas: costa 48cm, busto 108cm,comprimento 69cm, quadril 108cm,
manga 18cm, tamanho P.
Apresentar etiqueta conforme exigência do INMETRO

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038011 Camiseta fechada adulto em tecido 100% algodão em malha fina penteada, com fio 30, manga curta,
cores lisas e claras, unissex, nas medidas: costa 50 cm, busto 112 cm, comprimento 72 cm, quadril 112
cm, manga 20 cm, tamanho M.
Apresentar etiqueta conforme exigência do INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038012 Camiseta fechada adulto em tecido 100% algodão em malha fina penteada, com fio 30, manga curta, PECA 105 Vestuários, Calçados e ativo
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cores lisas e claras, unissex, nas medidas: costa 54cm, busto 114cm,comprimento 75cm, quadril 114cm,
manga 21cm, tamanho G.
Apresentar etiqueta conforme exigência do INMETRO.

Complementos

031038013 Camiseta fechada adulto em tecido 100% algodão em malha fina penteada, com fio 30, manga curta,
cores lisas e claras, unissex, nas medidas: costa 56cm, busto 124cm,comprimento 80cm, quadril 124cm,
manga 22cm, punho 38cm tamanho GG.Apresentar etiqueta conforme exigência do INMETRO

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038014 Camiseta fechada adulto em tecido 100% algodão em malha fina penteada, com fio 30, manga curta,
cores lisas e claras, unissex, nas medidas: costa 60cm, busto 130cm,comprimento 85cm, quadril 1,30cm,
manga 24cm, punho 40cm tamanho XGG.
Apresentar etiqueta conforme exigência do INMETRO

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038015 Camiseta fechada adulto em tecido 95% algodao e 5% poliester em malha fina penteada, com fio 30, sem
manga, decote redondo, cores lisas e claras, unissex, nas medidas: costa 48cm, busto 108cm,
comprimento 69cm, quadril 108cm, manga 18cm, punho 32cm, tamanho p.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038016 Camiseta fechada adulto em tecido 100% algodão em malha fina penteada, com fio 30, sem manga,
decote redondo, cores lisas e claras, unissex, nas medidas: costa 50cm,busto 112cm, comprimento
72cm, quadril 112cm, manga 20cm,punho 34cm, tamanho M.
Apresentar etiqueta conforme exigência do INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038017 Camiseta fechada adulto em tecido 100% algodão em malha fina penteada, com fio 30, sem manga,
decote redondo, cores lisas e claras, unissex, nas medidas: costa 54cm, busto 114cm, comprimento
75cm, quadril 114cm, manga 21cm,punho 37cm, tamanho G.
Apresentar etiqueta conforme exigência do INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038018 Camiseta fechada adulto em tecido 100% algodão em malha fina penteada, com fio 30, sem manga,
decote redondo, cores lisas e claras, unissex, nas medidas: costa 56cm,busto 124cm, comprimento
80cm, quadril 124cm, manga 22cm,punho 38cm, tamanho GG.
Apresentar etiqueta conforme exigência do INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038019 Camiseta fechada adulto em tecido 100% algodão em malha fina penteada, com fio 30, sem manga,
decote redondo, cores lisas e claras, unissex, nas medidas: costa 60cm,busto 130cm, comprimento
85cm, quadril 1,30cm, manga 24cm,punho 40cm, tamanho XGG.
Apresentar etiqueta conforme exigência do INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038023 Camiseta fechada em tecido 100% algodao, em malha fina penteada, com fio 30, manga comprida, ribana
nos punhos medidas: costa 40cm, busto 94cm, comprimento 56cm, manga 18cm, cores lisas e claras,
resistente a lavagem hospitalar e industrial unissex, tamanho numero 12.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038024 Camiseta fechada em tecido 100% algodão, em malha fina penteada, com fio 30, manga curta, cores
lisas e claras,  unissex nas medidas: costa 28cm, busto 66cm, comprimento 40cm, manga 10cm,
tamanho nº 2.
          Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038025 Camiseta fechada em tecido 100% algodao, em malha fina penteada, com fio 30, manga curta, cores
lisas e claras,  unissex, nas medidas: costa 30cm, busto 68cm, comprimento 42cm, manga 12cm,
tamanho nº 4.
          Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038026 Camiseta fechada em tecido 100% algodao, em malha fina penteada, com fio 30, manga curta, cores PECA 105 Vestuários, Calçados e ativo
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lisas e claras, unissex, nas medidas: costa 34cm, busto 78cm, comprimento 48cm, manga 16cm,
tamanho nº 8.
          Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

Complementos

031038027 Camiseta fechada em tecido 100% algodao, em malha fina penteada, com fio 30, manga curta, cores
lisas e claras, unissex, nas medidas: costa 40cm, busto 94cm, comprimento 56cm, manga 18cm,
tamanho nº 12.
          Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038028 Camiseta fechada modelo adulto em tecido 100% algodão, malha penteada, com fio 30, mangas curtas,
cor branca, medidas: costa- 48 cm busto- 108 cm, comprimento-69 cm, quadril- 108 cm, manga- 18 cm,
tamanho P.Apresentar etiqueta conforme exigência do INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038029 Camiseta fechada modelo adulto em tecido 100% algodão, malha penteada, com fio 30, mangas curtas,
cor branca, medidas: costa - 50 cm, busto - 112 cm, comprimento -72 cm, quadril - 112 cm, manga - 20
cm, tamanho M.
Apresentar etiqueta conforme exigência do INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038030 Camiseta fechada modelo adulto em tecido 100 % algodão,malha penteada, com fio 30, mangas curtas,
cor branca medidas: costa- 54 cm, busto- 114 cm, comprimento- 75 cm, quadril- 114 cm, manga- 21 cm,
tamanho G.
Apresentar etiqueta conforme exigência do INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038031 Camiseta fechada modelo adulto em tecido 100% algodão, malha penteada, com fio 30, mangas curtas,
cor branca medidas: costa- 56 cm, busto- 124 cm, comprimento- 80 cm, quadril- 124 cm, manga- 22 cm,
tamanho GG.
Apresentar etiqueta conforme exigência do INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038032 Camiseta fechada modelo adulto em tecido 100% algodão, malha penteada, com fio 30, mangas curtas,
cor branca, medidas: costa- 60 cm, busto- 130 cm, comprimento- 85cm, quadril- 130 cm, manga- 24 cm,
tamanho XGG.Apresentar etiqueta conforme exigência do INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038033 Camiseta fechada modelo adulto em tecido 100% Algodão, malha penteada, com fio 30, mangas
compridas, cor branca,  medidas : costa- 50 cm busto- 112 cm, comprimento- 72 cm, quadril- 112 cm,
manga- 58 cm , tamanho M.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038034 Camiseta fechada modelo adulto em tecido 100% Algoodão, malha penteada, com fio 30, mangas
compridas, cor branca,  medidas : costa- 48 cm, busto- 108 cm, comprimento- 69 cm, quadril- 108 cm,
manga- 56 cm, tamanho P.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038035 Camiseta fechada modelo adulto em tecido 100% algodão, malha penteada,  com fio 30, mangas
comprida , cor branca  medidas : costa - 54cm, busto - 114 cm, comprimento-75 cm, quadril- 114cm,
manga-  60 cm , tamanho G
Apresentar etiqueta conforme exigência do INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038036 Camiseta fechada modelo adulto em tecido 100% algodão, malha penteada,  com fio 30, mangas
comprida , cor branca, medidas costa- 56 cm, busto- 124 cm, comprimento - 80cm, quadril - 124 cm,
manga-  63 cm, tamanho gg.
Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038037 Camiseta fechada modelo adulto em tecido 100% algodão, malha penteada,  com fio 30, mangas
compridas, cor branca, medidas costa - 60 cm, busto- 130 cm, comprimento - 85cm, quadril  - 130 cm,
manga-  73 cm, tamanho xgg.
Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038038 Camiseta regata, adulto, em tecido 100% algodão em malha fina penteada, com fio 30, em cores lisas e PECA 105 Vestuários, Calçados e ativo
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claras nas medidas: costa 42cm, busto 68cm, comprimento 60CM, tamanho P. Apresentar etiqueta
conforme exigência do INMETRO.

Complementos

031038041 Camiseta regata para uso em pediatria, em tecido 95% algodão e 5% poliester em malha fina penteada,
com fio 30, em cores lisas e claras, nas medidas: costa 32cm, busto 72cm, comprimento 44cm, numero
06.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038042 Camiseta regata para uso em pediatria, em tecido 95% algodão e 5% poliester em malha fina penteada,
com fio 30, em cores lisas e claras, nas medidas: costa 34cm, busto 78cm, comprimento 48cm, numero
08.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038043 Camiseta regata para uso em pediatria, em tecido 100% algodão em malha fina penteada, com fio 30, em
cores lisas e claras, nas medidas: costa 40cm, busto 94cm, comprimento 56cm, numero 12.
Apresentar etiqueta conforme exigência do INMETRO

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038084 Camiseta fechada em tecido 95% algodao e 5% poliester, em malha fina penteada, com fio 30, manga
curta, cores lisas e claras, unissex, nas medidas, costa 28cm, busto 66cm, comprimento 40cm, manga
10cm, punho 16cm, tamanho 2

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038105 Camiseta poliviscose, (67% poliester e 33% algodão), cor bege, tamanho m,g e gg PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038107 Camiseta gola polo com bordado bandeira do estado PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038109 Camiseta infantil branca manga curta tamanho 10 PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038112 Camiseta infantil branca manga curta tamanho 06 PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038114 Camiseta de manga curta, tamanhos diversos. PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038120 Genérico: 31038 - peca. Camiseta fechada com gola pólo, manga curta, cor branca, logotipo de DIVS na
frente. Tamanho M. Modelo unisex.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038121 Genérico: 31038 - peca. Camiseta fechada com gola pólo, manga curta, cor branca, logotipo de DIVS na
frente. Tamanho G. Modelo unisex.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031038122 Genérico: 31038 - peca. Camiseta fechada com gola pólo, manga curta, cor branca, logotipo de DIVS na
frente. Tamanho GG. Modelo unisex.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031046001 Camisola adulto em tecido 100% algodão em malha fina penteada com fio 30, com decote redondo e
abertura na frente com 2 botões, pala até o busto e abaixo franzido. Reta na parte de trás, manga
japonesa, tamanho p.
Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031046002 Camisola adulto em tecido 100% algodão em malha fina penteada com fio 30, com decote redondo e
abertura na frente com dois botões, pala até o busto e abaixo franzido. reta na parte de trás, manga
japonesa, tamanho m.
Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031046003 Camisola adulto em tecido 100% algodão em malha fina penteado com fi0 30, com decote redondo e
abertura na frente com dois botões, pala até o busto e abaixo franzido. reta na parte de trás, manga
japonesa, tamanho g. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031046004 Camisola adulto em tecido 100% algodão em malha fina penteada com fio 30, com decote redondo e
abertura na frente com dois botões, pala até o busto e abaixo franzido. reta na parte de trás, manga
japonesa, tamanho gg. Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031046005 Camisola adulto em tecido 100% algodão em malha fina penteada com fio 30, com decote redondo, pala PECA 105 Vestuários, Calçados e ativo
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ate o busto e abaixo franzido. Abertura total na parte de trás com fechamento com duas tiras do mesmo
tecido, uma na altura do decote e outra na cintura, manga japonesa, tamanho p.

Complementos

031046006 Camisola adulto em tecido 100% algodão em malha fina penteada com  fio 30, com decote redondo, pala
ate o busto e abaixo franzido. abertura total na parte de trás com fechamento com duas tiras do mesmo
tecido, uma na altura do decote e outra na cintura; manga japonesa, tamanho g.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031046007 Camisola adulto em tecido 100% algodao em malha fina penteada com  fio 30, com decote redondo, pala
ate o busto e abaixo franzido. abertura total na parte de tras com fechamento com velcro, manga
japonesa, tamanho g.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031046008 Camisola adulto em tecido 100% algodao em malha fina penteada com fio 30, com decote redondo, pala
ate o busto e abaixo franzido. abertura total na parte de tras com fechamento com velcro, manga
japonesa, tamanho gg.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031046009 Camisola adulto em tecido malha 50% poliester e 50%  viscose com gramatura de aproximadamente
173g, comprimento de 1,00 m com decote redondo e abertura na frente do decote,  com tres botoes,
manga comprida, sem punho, com acabamento em vies na

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo (bloqueado)

031046020 Camisola adulto em tecido 95% algodão e 5% poliéster em malha fina penteada com fio 30, com decote "
u , fechada, sem mangas, com acabamento em viés no decote e nas cavas, comprimento de 1,00 m,
tamanho p.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031046021 Camisola adulto em tecido 95% algodão e 5% poliéster em malha fina penteada com fio 30, com decote "
u , fechada, sem mangas, com acabamento em viés no decote e nas cavas, comprimento de 1,10 m,
tamanho m.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031046022 Camisola adulto em tecido 95% algodão e 5% poliéster em malha fina penteada com fio 30, com decote "
u , fechada, sem mangas,  com acabamento em viés no decote e nas cavas, comprimento de 1,20 m,
tamanho g.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031046023 Camisola adulto em tecido 95% algodão e 5% poliéster em malha fina penteada com fio 30, com decote "
u , fechada, sem mangas,  com acabamento em viés no decote e nas cavas, comprimento de 1,30 m,
tamanho gg.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031062006 Casaco térmico impermeável forrado com fibra  grossa, com manga raglan e ribana nos punhos,  com
capuz, comprimento de mínimo  um metro, tamanho grande.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031062012 Casaco adulto moletom grosso, apeluciado, 100% algodão, com gola, aberto na frente com botões,
manga comprida, nas cores azul marinho ou cinza tamanho M.
Apresentar etiqueta conforme exigências do INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031062013 Casaco adulto de moletom grosso, apeluciado, 100% algodão com gola, aberto na frente com botões,
manga comprida, nas cores azul marinho ou cinza tamanho G.
Apresentar etiqueta conforme as exigências do INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031062014 Casaco adulto de moletom grosso, apeluciado, 100% algodão com gola, aberto na frente com botões,
manga comprida, nas cores azul ou cinza, tamanho GG. Apresentar etiqueta conforme exigência do
INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031119001 Cueca adulto em tecido 100% algodão, em malha fina penteada com fio 30, fechada na frente e com
elástico na cintura e nas pernas, em cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial e hospitalar,
tamanho P.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo
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Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

031119002 Cueca adulto em tecido 100% algodão, em malha fina penteada com fio 30, fechada na frente e com
elástico na cintura e nas pernas, em cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial e hospitalar,
tamanho M.
Apresentar etiqueta conforme exigências do INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031119003 Cueca adulto em tecido 100% algodão, em malha fina penteada com fio 30, fechada na frente e com
elástico na cintura e nas pernas, em cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial e hospitalar,
tamanho G.
Apresentar etiqueta conforme exigências do INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031119004 Cueca adulto em tecido 100% algodão, em malha fina penteada com fio 30, fechada na frente e com
elástico na cintura e nas pernas, em cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial e hospitalar,
tamanho GG.
Apresentar etiqueta conforme exigências do INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031119005 Cueca adulto em tecido 95% algodao e 5% poliester, em malha fina penteada, com fio 30, fechada na
frente e com elástico na cintura e nas pernas, em cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial e
hospitalar, tamanho XGG.
          Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031143001 Fita métrica em tecido sintético emborrachado, medindo no mínimo 1cm de largura e 1.50m de
comprimento, com marcações a cada 1(um) cm e este em milímetros.

PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

031151001 FRANZIDOR PARA CORTINA COM 4 FIOS EM ROLO DE 50 M DE COMPRIMENTO PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

031178001 GIZ PARA ALFAIATE, CAIXA COM 24 UNIDADES CAIXA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

031186001 Jaleco curto branco óptico, para uso em cozinha institucional. Tecido 67% poliéster e com 33% em
algodão com gramatura mínima de 200g/m linear estrutura em tela, modelo unissex, gola esporte,
abotoamento central c/ 5 botões nº 28, manga curta. 3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado esquerdo e
dois na parte inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital. Tamanho PP. O
vencedor devera apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção
do referido jaleco, expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031186002 Jaleco curto branco óptico, para uso em cozinha institucional. Tecido 67% poliéster e com 33% em
algodão com gramatura mínima de 200gr /m linear estrutura em tela . Modelo unissex, gola esporte,
abotoamento central com 5 botões nº 28, manga curta . 3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado
esquerdo e dois na parte inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital. Tamanho P.
O vencedor devera apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção
do referido jaleco, expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031186003 Jaleco curto branco óptico, para uso em cozinha institucional. Tecido 67% poliéster e com 33% em
algodão com gramatura mínima de 200gr/m linear, estrutura em tela. Modelo unissex, gola esporte

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo
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abotoamento central, com 5 botões nº 28, manga  curta. 3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado
esquerdo e dois na parte inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital. Tamanho M.
O vencedor devera apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção
do referido jaleco, expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.

031186004 Jaleco curto branco óptico, para uso em cozinha institucional. Tecido 67% poliéster e com 33% em
algodão com gramatura mínima de 200gr/m linear, estrutura em tela. Modelo unissex gola esporte
abotoamento central, com 5 botões nº 28, manga curta . 3 botões na frente, sendo 1 superior lado
esquerdo e dois  na parte inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital. Tamanho G.
O vencedor deverá apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção
do referido jaleco, expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031186005 Jaleco curto branco óptico, para uso em cozinha institucional. Tecido 67% poliéster e com 33% em
algodão com gramatura mínima de 200gr/m linear, estrutura em tela. Modelo unissex, gola esporte
abotoamento central com 5 botões nº 28, manga curta . 3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado
esquerdo e dois na parte inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital. Tamanho
GG. O vencedor deverá apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para
confecção do referido jaleco, expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031186006 Jaleco curto branco óptico, para uso em cozinha institucional. Tecido 67% poliester e 33% algodão, com
gramatura mínima de 200gr/m linear estrutura em tela. Modelo unissex, gola esporte abotoamento central,
com 5 botões nº 28, manga curta. 3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado esquerdo e dois na parte
inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital. Tamanho XGG. O vencedor devera
apresentar laudo técnico das especificações a ser utilizado para confecção do referido jaleco, expedida
por órgão credenciado pelo INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031186007 Jaleco comprido branco óptico, para uso hospitalar.  Tecido 100% poliéster com gramatura mínima de
200gr/m linear, estrutura em tela. Modelo unissex, gola esporte, abotoamento central embutido com 5
botões nº 28, manga curta. 3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado esquerdo e dois na parte
inferior.Medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital tamanho G. O vencedor devera
apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção do  referido jaleco,
expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031186008 Guarda pó cor pérola/bege (pantone 400c/similar) comprido para uso hospitalar, tecido 100% poliéster
com gramatura minima de 200gr/m linear, estrutura em tela. Modelo unissex, decote em v, sem gola,
abotoamento central com 5 botões nº 28, manga curta. 3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado
esquerdo e dois na parte inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante desde edital, tamanho G.
O vencedor deverá apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção
do referido guarda pó, expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031186009 Guarda pó cor azul escuro (pantone 2767c/similar) comprido para uso hospitalar. Tecido 100% poliéster
com gramatura minima de 200gr/m linear, estrutura em tela. modelo   unissex, decote em v, sem gola,
abotoamento central com 5 botões nº 28, manga curta, 3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado
esquerdo e dois na parte inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital. tamanho G.
O vencedor deverá apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção
do referido guarda pó, expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031186010 Guarda pó cor cinza claro (pantone 428u/similar) comprido para uso hospitalar. Tecido 100% poliéster
com gramatura mínima de 200gr/m linear, estrutura em tela. Modelo unissex, decote em v, sem gola,
abotoamento central com 5 botões nº 28,manga curta. 3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado esquerdo
e dois na parte inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital. Tamanho G. O
vencedor deverá apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção
do  referido guarda pó, expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo
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031186011 Jaleco comprido branco óptico, para uso hospitalar. Tecido 100% poliéster com gramatura mínima de

200gr/m linear, estrutura em tela. Modelo unissex, gola esporte, abotoamento central embutido com 5
botões nº 28, manga curta. 3 bolsos   na frente, sendo 1 superior lado esquerdo e dois na parte
inferior.medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital tamanho gg. O vencedor devera
apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção do referido jaleco,
expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031186012 Guarda pó cor pérola/bege (pantone 400c/similar) comprido para uso hospitalar,  tecido 100% poliéster
com gramatura minima de 200gr/m linear, estrutura em tela.  Modelo unissex, decote em v, sem gola,
abotoamento central com 5 botões nº 28, manga curta.  3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado
esquerdo e dois na parte inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital. tamanho GG.
O vencedor deverá apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção
do referido guarda pó, expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031186013 Guarda pó azul escuro (pantone 2767c/similar) comprido  para uso hospitalar. Tecido 100% poliéster com
gramatura  mínima de 200gr/m linear, estrutura em tela. Modelo unissex, decote em v, sem gola,
abotoamento central com 5 botões nº 28, manga curta. 3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado
esquerdo e dois na parte inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital. Tamanho
GG. O vencedor deverá apresentar laudo técnico das especificações do referido guarda pó, expedida por
órgão credenciado pelo INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031186014 Guarda pó cor cinza claro (pantone 428u/similar) comprido para uso hospitalar. Tecido 100% poliéster
com gramatura mínima de 200gr/m linear, estrutura em tela. Modelo unissex, decote em v, sem gola,
abotoamento central com 5 botões nº 28,manga curta. 3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado esquerdo
e dois na parte inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital. Tamanho GG. O
vencedor deverá apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção
do referido guarda pó, expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031186015 Jaleco comprido branco óptico, para uso hospitalar.   Tecido 100% poliéster com gramatura mínima de
200gr/m linear, estrutura em tela. Modelo unissex, gola esporte, abotoamento central embutido com 5
botões nº 28, manga curta. 3 bolsos   na frente, sendo 1 superior lado esquerdo e dois na parte
inferior.medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital tamanho m. O vencedor devera
apresentar laudo técnico das   especificações do material a ser utilizado para confecção do  referido
jaleco, expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031186016 Guarda pó cor pérola/bege (pantone 400c/similar) comprido para uso hospitalar. tecido 100% poliéster
com gramatura minima de 200gr/m linear, estrutura em tela.  Modelo unissex, decote em v, sem gola,
abotoamento central com 5 botões nº 28, manga curta, 3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado
esquerdo e dois na parte inferior. Medidas e modelo  conforme anexo integrante deste edital tamanho M.
O vencedor deverá apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção
do  referido guarda pó, expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031186017 Jaleco de uso hosp/cozinha. Guarda pó azul escuro (pantone 2767c/similar) comprido para uso hospitalar.
Tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 200gr/m linear, estrutura em tela. Modelo unissex,
decote em v, sem gola, abotoamento central com 5 botões nº 28, manga curta. 3 bolsos na frente, sendo
1 superior lado esquerdo e dois na parte inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante deste
edital. Tamanho m. O vencedor devera apresentar laudo técnico das especificações do material a ser
utilizado para confecção do referido guarda pó, expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031186018 Guarda pó cor cinza claro (pantone 428u/similar) comprido para uso hospitalar. Tecido 100% poliéster
com gramatura mínima de 200gr/m linear, estrutura em tela. Modelo unissex, decote em v, sem gola,
abotoamento central com 5 botões nº 28,manga curta. 3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado esquerdo
e dois na parte inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital. Tamanho M. O

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo
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vencedor deverá apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção
do referido guarda pó, expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.

031186019 Jaleco comprido branco óptico, para uso hospitalar.   Tecido 100% poliéster com gramatura mínima de
200gr/m linear, estrutura em tela. Modelo unissex, gola esporte, abotoamento central embutido, com 5
botões nº 28, manga curta, 3 bolsos  na frente, sendo 1 superior lado esquerdo e dois na parte inferior.
Medidas e modelo conforme anexo integrante do edital. Tamanho p. O vencedor deverá apresentar laudo
técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção do referido jaleco, expedida por
órgão credenciado pelo INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031186020 Guarda pó cor pérola comprido para uso hospitalar. Tecido em tela mista, composição 67% algodão e
33% poliéster, fio penteado, peso aproximado de 165 g/m2,com acabamento antimicrobiano, modelo
unisex, sem gola, abotoamento central embutido com 7 botões nº 24,manga curta-23cm, 3 bolsos na
frente,sendo 1 superior esquerdo e dois na altura do quadril; medidas: costas- 38cm, cintura- 80cm ,
quadril- 100cm, comprimento do modelo comprido-100cm-  tamanho P.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031186022 Guarda pó cor cinza claro (pantone 428u/similar) comprido para uso hospitalar. Tecido 100% poliéster
com gramatura mínima de 200gr/m linear, estrutura em tela. Modelo unissex, decote em v, sem gola,
abotoamento central com 5 botões nº 28, manga curta, 3 bolsos na frente, sendo 1 superior lado
esquerdo e dois na parte inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital. Tamanho p.
O vencedor devera apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção
do referido guarda pó, expedida por órgão credenciado pelo Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031186025 Jaleco comprido branco óptico, para uso em cozinha institucional. Tecido 100% poliéster com gramatura
mínima de  200gr/m linear, estrutura em tela. Modelo unissex, decote em v, abotoamento central, com 5
botões nº 28, manga curta. 3  bolsos na frente, sendo 1 superior lado esquerdo e dois na parte inferior.
Medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital. Tamanho p. O vencedor devera apresentar
laudo técnico das especificações a ser utilizado para confecção do referido jaleco, expedida por órgão
credenciado pelo INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031186026 Jaleco comprido branco óptico, para uso hospitalar.   Tecido 100% poliéster com gramatura mínima de
200gr/m linear, estrutura em tela. Modelo unissex, gola esporte, abotoamento central embutido, com 5
botões nº 28, manga comprida, 3  bolsos na frente, sendo 1 superior lado esquerdo e dois na parte
inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante do edital tamanho m. O vencedor devera
apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção do referido jaleco,
expedida por órgão credenciado pelo INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031186027 Jaleco comprido branco ótico, para uso hospitalar.    Tecido 100% poliéster com gramatura mínima de
200gr/m linear, estrutura em tela.modelo unissex, gola esporte, abotoamento central embutido com 5
botões nº 28, manga comprida, 3   bolsos na frente, sendo 1 superior lado esquerdo e dois na parte
inferior. Medidas e modelo conforme anexo integrante do edital tamanho g. O vencedor devera apresentar
laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção do referido jaleco, expedida
por órgão credenciado pelo INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031186028 Jaleco comprido branco óptico, para uso hospitalar.   Tecido 100% poliéster com gramatura mínima de
200gr/m linear, estrutura em tela. modelo unissex, gola esporte, abotoamento central embutido, com 5

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo
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botões nº 28, manga comprida, 3  bolsos na frente, sendo 1 superior lado esquerdo e dois na parte
inferior.  Medidas e modelo conforme anexo integrante deste edital. Modelo GG.
O vencedor devera apresentar laudo técnico das especificações do material a ser utilizado para confecção
do  referido jaleco, expedida por órgão credenciado pelo Inmetro.

031186036 GUARDA PO EM TECIDO COM 75% DE POLIESTER E 25% DE VISCOSE (TERGAL VERAO), GOLA
ESPORTE, MANGA LONGA COM ELASTICO NO PUNHO, TRES BOLSOS, COMPRIMENTO ATE
ABAIXO DOS JOELHOS E BORDA DO NA MANGA ESQUERDA E MAIS UM NOME BORDADO NO
BOLSO,
TAMANHO G.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

031186037 Guarda pó em tecido com 75% de poliester e 25% de viscose (tergal verão), gola esporte, manga longa
com elástico no punho, três bolsos, comprimento até abaixo dos joelhos e bordado na manga esquerda
com os seguintes dizeres: SUS/SES - (nome da unidade) - e mais um nome bordado no bolso. Tamanho
extra grande.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031186049 GUARDA-PÓ EM PERCALEN, PRÉ-ENCOLHIDO, RESISTENTE À ÁGUA CLORADA E CALOR, NA
COR BRANCA, MANGA COMPRIDA COM ELÁSTICO, COM 03 BOLSOS E ABOTOAMENTO POR
PRESSÃO METÁLICA, INOXIDÁVEL, RESISTENTE AO CALOR, COM IDENTIFICAÇÃO NO BOLSO E
LOGOMARCA DA INSTITUIÇÃO NA MANGA, BORDADAS NO TECIDO COM MATERIAL IGUALMENTE
RESISTENTE, TAMANHO A DEFINIR (P,M,G e GG)

PECA 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

031186054 Guarda po branco comprido para uso em laboratorio. tecido em tela mista, composicao 67% algodao e
33% poliester, fio penteado,peso aproximado de 165 g/m2, com acabamento antimicrobiano,  modelo
unisex, com gola esporte, abotoamento central embutido  com 7 botoes nº 24, manga comprida com
elastico no punho- 58 cm;  3 bolsos na frente, sendo 1 superior esquerdo e dois na altura do quadril, e
bordado na manga esquerda com os seguintes dizeres: sus/ses - ( nome da unidade) e mais um nome
bordado no bolso- medidas: costas- 47cm, cintura- 88cm, quadril - 116 cm,  comprimento  do modelo
comprido- 125cm - tamanho g .

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031186065 Guardapo em percalen, pre-encolhido, resistente a agua clorada e calor, na cor laranja, mangas
compridas com elastico, com 03 bolsos e abotoamento por pressao metalica, inoxidavel, resistente ao
calor, com identificacao nos bolsos e logomarca da instituicao na manga, bordados no tecido com
material igualmente resistente.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031186066 Guardapo em percalen, pre-encolhido, resistente a agua clorada e calor, na cor verde, mangas compridas
com elastico, com 03 bolsos e abotoamento por pressao metalica, inoxidavel, resistente ao calor, com
identificacao nos bolsos e logomarca da instituicao na manga, bordados no tecido com material
igualmente resistente.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031186067 Guarda-pó em percalen, pré-encolhido, resistente a água clorada e calor, na cor branca, mangas
compridas com elástico, com 03 bolsos e abotoamento por pressão metálica, inoxidável, resistente ao
calor, com identificação nos bolsos e logomarca da instituição na manga, bordados no tecido com
material igualmente resistente.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031208001 Napa fina, peça medindo 1,40m de largura por 50m de comprimento, cor branca. METRO 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

031208002 Napa fina, peça medindo 1,40m de largura por 50m de comprimento, cor azul marinho. METRO 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

031216001 Oleado para toalha de mesa em cores claras, com estampa miúda e discreta, com 1,40 m de largura,
peça com 50 metros

METRO 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

ativo
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(42)

031232001 Pijama adulto masculino em tecido de moleton, 95% algodao e 5% poliester, pre-encolhido, composto por
duas pecas, sendo o casaco aberto na frente com botoes, manga comprida, sem ribana nos punhos, nas
medidas: costas 48cm, comprimento 67cm, comprimento da manga 56cm, busto 104cm e a calca
comprida com cadarco/cordao na cintura, sem abertura, sem ribana nos tornozelos; medidas: cintura
100cm, gancho altura da frente 29cm, gancho altura de tras 33cm, comprimento 95cm em tons pasteis,
resistente  a lavagem industrial e hospitalar, tamanho p.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031232003 Pijama adulto masculino em malha fio escocia, composto por duas pecas, sendo a camisa em decote
v,fechado,manga longa, sem ribana nos punhos; nas medidas: costa- 52cm,busto-110 cm comprimento -
70 cm, comprimento de manga - 58 cm, e calca          comprida com elastico na cintura, sem ribana nos
tornozelos, em cores lisas e claras,  cintura -105cm,  gancho da frente- 32cm,  gancho de tras- 36cm ,
comprimento - 100cm ;   resistente a lavagem industrial  e hospitalar , tamanho m.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031232004 Pijama adulto masculino em malha fio escocia, composto por duas pecas, sendo a camisa em decote
v,fechado, manga longa, sem ribana nos punhos; nas medidas:costa- 56cm,busto- 118 cm comprimento -
73 cm, comprimento de manga - 60 cm, e calca comprida com elastico na cintura, sem ribana nos
tornozelos, em cores lisas e claras,  cintura -115cm,  gancho da frente- 34cm, gancho de tras- 38cm,
comprimento- 105cm; resistente a lavagem industrial  e hospitalar , tamanho g.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031232005 Pijama adulto masculino em malha fio escócia, composto por duas pecas, sendo a camisa em decote v,
fechado, manga longa, sem ribana nos punhos; nas medidas: costa- 60cm,busto- 126cm, comprimento -
75 cm, comprimento de manga - 63 cm, e calça           comprida com elástico na cintura, sem ribana nos
tornozelos, em cores lisas e claras,  cintura -120cm, gancho da frente- 36 cm, gancho de trás- 40 cm ,
comprimento - 110 cm ; resistente a lavagem industrial  e hospitalar , tamanho GG.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031232006 Pijama adulto masculino em malha fio escocia, composto por duas pecas, sendo a camisa em decote v,
fechado, manga curta, nas medidas: costa 48cm, busto 104cm,comprimento 67cm manga 23cm.
bermuda com elastico na cintura, nas medidas: cintura 100cm, comprimento 45cm, gancho da frente
29cm, gancho de tras 33cm, em cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho
p.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031232007 Pijama adulto masculino em malha fio escocia, composto por duas pecas, sendo a camisa em decote v,
fechado, manga curta, nas medidas: costa 52cm, busto 110cm,comprimento 70cm manga 25cm.
bermuda com elastico na cintura, nas medidas: cintura 105cm, comprimento 47cm, gancho da frente
32cm, gancho de tras 36cm, em cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho
m.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031232008 Pijama adulto masculino em malha fio escocia, composto por duas pecas, sendo a camisa em decote v,
fechado, manga curta, nas medidas: costa 56cm, busto 118cm,comprimento 73cm manga 27cm.
bermuda com elastico na cintura, nas medidas: cintura 115cm, comprimento 50cm, gancho da frente
34cm, gancho de tras 38cm, em cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho
g.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031232009 Pijama adulto masculino em malha fio escocia, composto por duas pecas, sendo a camisa em decote v,
fechado, manga curta, nas medidas: costa 60cm, busto 126cm,comprimento 75cm  manga 29cm.
bermuda com elastico na cintura, nas medidas: cintura 120cm, comprimento 52cm, gancho da frente
36cm, gancho de tras 40cm, em cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho
gg.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031232010 Pijama feminino adulto em malha fio escocia, composto de duas pecas sendo a blusa em decote
redondo, fechada, manga curta nas medidas: costa 48cm, busto 100cm, comprimento 67cm  manga
20cm, e bermuda com elastico na cintura em cores lisas e claras, nas medidas: cintura 96cm, altura do

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo
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gancho da frente 26cm, altura do gancho de tras 30cm, comprimento 40cm resistente a lavagem industrial
e hospitalar, tamanho p.

031232011 Pijama feminino adulto em malha fio escocia, composto de duas pecas sendo a blusa em decote
redondo, fechada, manga curta nas medidas: costa 50cm, busto 104cm, comprimento 70cm manga
24cm, e bermuda com elastico na cintura em cores lisas e claras, nas medidas: cintura 100cm, altura do
gancho da frente 28cm, altura do gancho de tras 32cm, comprimento 43cm resistente a lavagem industrial
e hospitalar, tamanho m.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031232012 Pijama feminino adulto em malha fio escocia, composto de duas pecas sendo a blusa em decote
redondo, fechada, manga curta nas medidas: costa 54cm, busto 116cm, comprimento 73cm manga
25cm, e bermuda com elastico na cintura em cores lisas e claras, nas medidas: cintura 104cm, altura do
gancho da frente 31cm, altura do gancho de tras 35cm, comprimento 46cm resistente a lavagem industrial
e hospitalar, tamanho g.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031232013 Pijama feminino adulto em malha fio escocia, composto de duas pecas sendo a blusa em decote
redondo, fechada, manga curta nas medidas: costa 56cm, busto 120cm, comprimento 76cm manga
26cm, e bermuda com elastico na cintura em cores lisas e claras, nas medidas: cintura 108cm, altura do
gancho da frente 34cm, altura do gancho de tras 40cm, comprimento 49cm resistente a lavagem industrial
e hospitalar, tamanho gg.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031232015 Pijama feminino adulto em malha fio escocia, composto de duas pecas sendo a blusa aberta na frente
com botoes, em decote v, manga curta, nas medidas: costa 50cm, busto 104cm, comprimento 70cm,
manga 24cm, e bermuda com elastico na cintura em cores lisas e claras, nas medidas: cintura 100cm,
altura do gancho da frente 28cm, altura do gancho de tras 32cm, comprimento 43cm, resistente a
lavagem industrial e hospitalar, tamanho m.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031232016 Pijama feminino adulto em malha fio escócia, composto de duas peças sendo a blusa aberta na frente
com botões, em decote v, manga curta, nas medidas: costa  54 cm, busto 116 cm, comprimento 73 cm,
manga 25 cm, e bermuda com elástico na cintura em cores lisas e claras, nas medidas cintura 104 cm,
altura do gancho da frente 31 cm, altura do gancho de trás 35 cm, comprimento 46 cm, resistente à
lavagem industrial e  hospitalar tamanho g

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031232017 Pijama feminino adulto em malha fio escócia, composto de duas peças sendo a blusa aberta na frente
com botões, em decote v, manga curta, nas medidas: costa  56 cm, busto 120 cm, comprimento 76 cm,
manga 26 cm,   e bermuda com elástico na cintura em cores lisas e claras, nas medidas: cintura 108 cm,
altura do gancho da frente 34 cm, altura do gancho de trás 40 cm, comprimento 49 cm, resistente à
lavagem industrial e  hospitalar tamanho gg.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031232018 Pijama infantil em tecido de moletom, 100% algodão pré-encolhido, composto por duas pecas, sendo a
blusa fechada com manga comprida, medidas: costa 30cm, busto 68cm, comprimento 42cm, manga
35cm, sem ribana nos punhos e a calça comprida com elástico na cintura, sem ribana nos tornozelos,
comprimento 65cm, cintura 46cm, quadril 80cm, em tons pasteis, resistente a lavagem hospitalar e
industrial, tamanho 04.
Apresentar etiqueta conforme exigências do INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031232019 Pijama infantil em tecido de moletom, 100% algodão, pré-encolhido, composto por duas pecas, sendo a
blusa fechada com manga comprida, sem ribana nos punhos e a calca comprida com elástico na cintura,
sem ribana nos tornozelos, cores claras, resistente a lavagem industrial, tamanho 06.
Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo
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031232020 Pijama infantil em tecido de moletom, 100% algodão, pré-encolhido, composto por duas pecas, sendo a

blusa fechada com manga comprida, sem ribana nos punhos e a calca comprida com elástico na cintura,
sem ribana nos tornozelos, cores claras, resistente a lavagem industrial, tamanho 8.
Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031232021 Pijama infantil em tecido de moletom, 100% algodão pré-encolhido, composto por duas pecas, sendo a
blusa fechada, com manga comprida, sem ribana nos punhos e a calca comprida com elástico na cintura,
sem ribana nos tornozelos,cores claras resistente a lavagem industrial, tamanho 10.
Apresentar etiqueta conforme exigências do INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031232022 Pijama infantil em tecido de moletom, 100% algodão,pré-encolhido, composto por duas pecas, sendo a
blusa fechada com manga comprida, sem ribana nos punhos e a calca comprida com elástico na cintura,
sem ribana nos tornozelos,cores claras, resistente a lavagem industrial, tamanho 12.
Apresentar etiqueta conforme exigências do INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031232023 Pijama infantil em tecido de moletom, 100% algodao, pre-encolhido, composto por duas pecas, sendo o
casaco aberto na frente com botoes, manga comprida, sem ribana nos punhos e a calca comprida com
elástico na cintura, sem ribana nos tornozelos, cores claras resistente a lavagem industrial, tamanho
06.Apresentar etiqueta conforme exigências do INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031232024 Pijama infantil em tecido de moletom, 100% algodão, pré-encolhido, composto por duas pecas, sendo o
casaco aberto na frente com botões, manga comprida, sem ribana nos punhos e a calca comprida com
elástico na cintura, sem ribana nos tornozelos, cores claras, resistente a lavagem industrial, tamanho - 10.
Apresentar etiqueta conforme exigências do INMETRO.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031232027 Pijama adulto masculino em malha fio escocia, composto por duas pecas, sendo a camisa aberta na
frente, com botoes, em decote v, manga curta, costa 52cm, busto 110cm, comprimento 70cm, manga
25cm e bermuda com elastico na cintura  nas medidas: cintura 105cm, comprimento 47cm, gancho da
frente 32cm, gancho de tras 36cm, em cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial e hospitalar,
tamanho m.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031232028 Pijama adulto masculino em malha fio escocia, composto por duas pecas, sendo a camisa aberta na
frente, com botoes, em decote v, manga curta, costa 56cm, busto 118cm, comprimento 73cm, manga
27cm e bermuda com elastico na cintura  nas medidas: cintura 115cm, comprimento 50cm, gancho da
frente 34cm, gancho de tras 38cm, em cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial e hospitalar,
tamanho g.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031232029 Pijama adulto masculino em malha fio escocia, composto por duas pecas, sendo a camisa aberta na
frente, com botoes, em decote v, manga curta, costa 60cm, busto 126cm, comprimento 75cm, manga
29cm e bermuda com elastico na cintura  nas medidas: cintura 120cm, comprimento 52cm, gancho da
frente 36cm, gancho de tras 40cm, em cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial e hospitalar,
tamanho gg.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031259001 PUNHO CIRURGÍCO ,EM ALGODÃO  NA COR BRANCA, MEDINDO 6cm DE LARGURA E 12cm PECA 43 Equipamentos e Artigos para ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 786 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
COMPRIMENTO Costura, Estofamentos e Calçados

(42)
031259002 PUNHO CIRÚRGICO EM RIBANA, EM TECIDO 100% ALGODÃO, PRÉ-ENCOLHIDO, RESISTENTE A

LAVAGEM INDUSTRIAL E HOSPITALAR, NA COR BRANCA, PEÇA MEDINDO 20 CM DE
COMPRIMENTO E 6 CM DE DIÂMETRO, EM FORMA DE CONE, SEM COSTURA AO MEIO

PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

031283001 SAPATO EM COURO BRANCO, MACIO, COM ELÁSTICO NA LATERAL, PALMILHA DE ESPUMA
ANTIBACTERIANA, SOLADO POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, SALTO BAIXO, UNISEX,
TAMANHO 33.  

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

031283002 Sapato em couro branco, macio, com elástico na lateral, palmilha de espuma antibacteriana, solado
poliuretano antiderrapante, salto baixo, unissex, tamanho 34.  Usuário - serviço nutrição dietética - serviço
de lavanderia - serviço de zeladoria. Deve possuir o número do certificado de aprovação do Ministério do
Trabalho e Emprego.

PAR 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031283003 Sapato em couro branco, macio, com elástico na lateral, palmilha de espuma antibacteriana, solado
poliuretano antiderrapante, salto baixo, unisex, tamanho 35.

PAR 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031283004 Sapato em couro branco, macio, com elástico na lateral, palmilha de espuma antibacteriana, solado
poliuretano antiderrapante, salto baixo, unissex, tamanho 36.

PAR 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031283005 Sapato em couro branco, macio, com elástico na lateral, palmilha de espuma antibacteriana, solado
poliuretano antiderrapante, salto baixo, unissex, tamanho 37.

PAR 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031283006 Sapato em couro branco, macio, com elástico na lateral, palmilha de espuma antibacteriana, solado
poliuretano antiderrapante, salto baixo, unissex, tamanho 38.

PAR 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031283007 Sapato em couro branco, macio, com elástico na lateral, palmilha de espuma antibacteriana, solado
poliuretano antiderrapante, salto baixo, unissex, tamanho 39.  Usuário - serviço nutrição dietética - serviço
de lavanderia - serviço de zeladoria.Deve possuir o número do certificado de aprovação do Ministério do
Trabalho e Emprego.

PAR 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031283008 Sapato em couro branco, macio, com elástico na lateral, palmilha de espuma antibacteriana, solado
poliuretano antiderrapante, salto baixo, unissex, tamanho 40.  

PAR 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031283009 Sapato em couro branco, macio, com elástico na lateral, palmilha de espuma antibacteriana, solado
poliuretano antiderrapante, salto baixo, unissex, tamanho 41. Usuário - serviço nutrição dietética - serviço
de lavanderia - serviço de zeladoria.Deve possuir o numero do certificado de aprovação do Ministério do
Trabalho e Emprego.

PAR 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031283010 Sapato em couro branco, macio, com elástico na lateral, palmilha de espuma antibacteriana, solado
poliuretano antiderrapante, salto baixo, unissex, tamanho 42.  Usuário - serviço nutrição dietética - serviço
de lavanderia - serviço de zeladoria. Deve possuir o número do certificado de aprovação do Ministério do
Trabalho e Emprego.

PAR 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031283011 Sapato em couro branco, macio, com elástico na lateral, palmilha de espuma antibacteriana, solado
poliuretano antiderrapante, salto baixo, unissex, tamanho 43.  Usuário - serviço nutrição dietética - serviço
de lavanderia - serviço de zeladoria. Deve possuir o número do certificado de aprovação do Ministério do
Trabalho e Emprego.      

PAR 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031283012 Sapato em couro branco, macio, com elástico na lateral, palmilha de espuma antibacteriana, solado
poliuretano antiderrapante, salto baixo, unisex, tamanho 44.  usuário - serviço nutrição dietética  -  serviço
de lavanderia  -  serviço de zeladoria

PAR 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031283018 Sapato diversos PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031291001 Soutien em cotton, com alças reguláveis na cor bege tamanho P.
Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo (bloqueado)

031291002 Soutien em cotton, com alcas regulaveis a cor bege tamanho m. PECA 105 Vestuários, Calçados e ativo (bloqueado)
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Complementos

031291003 Soutien em cotton, com alcas regulaveis, reforcado nas alcas, nas laterais e no bojo, na cor bege,
tamanho G.
Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031291004 Soutien em cotton, com alcas regulaveis, reforcado nas alcas, nas laterais e no bojo,na cor bege,
tamanho GG.
Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

031399001 TERMINAL PARA CORTINA EM METAL PROTEGIDO CONTRA CORROSÃO E FERRUGEM PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

031429001 Toalha de banho em tecido felpudo encorpado, 100% algodão, pré-encolhida, com acabamento em
costura dupla, na cor branca, medindo 0,70 m de largura por 1,30m de comprimento, peso mínimo de 400
gramas, personalizadas na cor cinza o logotipo da SES; tanto tecido quanto pigmento, resistentes a
lavagem hospitalar e industrial. Apresentar etiqueta conforme exigências do INMETRO. A amostra tem
que ser peça pronta.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

031437001 Toalha de rosto em tecido felpudo encorpado, 100% algodão, pré-encolhidas, com acabamento em
costura dupla, na cor branca, medindo 0,50 m de largura por 0,70m de comprimento, peso mínimo de 200
gramas, personalizadas na cor cinza o logotipo da SES; tanto tecido quanto pigmento, resistentes a
lavagem hospitalar e industrial. Apresentar etiqueta conforme exigências do INMETRO. A amostra tem
que ser peça pronta.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

031593001 Micronebulizador completo para rede de oxigênio, conjunto de inalação composto por: uma máscara
adulto e uma infantil, frasco micronebulizador para soluções e medicações, extensão em material plástico
de fácil limpeza e desinfecção, peças bem ajustadas, conexões firmes, embalagem individual,
embalagem que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação,
lote, procedência, validade, apresentar registro MS

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

031593002 Micronebulizador completo para rede de ar comprimido, conjunto de inalação composto por: Uma
máscara adulto e uma infantil, frasco micronebulizador para soluções e medicações, extensão em
material plástico de fácil limpeza e desinfecção, peças bem ajustadas, conexões firmes, embalagem
individual, embalagem que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de
identificação, lote, procedência, validade,  apresentar registro MS.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

031593003 MICRONEBULIZADOR A AR COMPRIMIDO
1.GENERALIDADES
MICRONEBULIZADOR A AR COMPRIMIDO
2.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
2.1 NÉVOA A AR COMPRIMIDO
2.2 EXTENSOR COM CONEXÃO A AR COMPRIMIDO
2.3 RESERVATÓRIO PARA MEDICAMENTOS
2.4 UMA (01) MÁSCARA ADULTO;
2.5 UMA (01) MÁSCARA INFANTIL;
 

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

031593004 MICRONEBULIZADOR A AR COMPRIMIDO
1.GENERALIDADES
MICRONEBULIZADOR A AR COMPRIMIDO
2.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
2.1 NÉVOA A AR COMPRIMIDO
2.2 EXTENSOR COM CONEXÃO A AR COMPRIMIDO

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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2.3 RESERVATÓRIO PARA MEDICAMENTOS
2.4 UMA (01) MÁSCARA ADULTO;
 

031607001 Cloreto para medicina nuclear
Cloreto p/medicina nuclear de talium - 201 TL 30 MCI

PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

031607002 Cloreto para medicina nuclear
Cloreto p/medicina nuclear de talium - 201 TL 60 MCI

PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

031607003 Cloreto para medicina nuclear
Cloreto p/medicina nuclear de talium - 201 TL 50 MCI

PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

031615001 Gerador de Tecnécio 750 PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

031615002 Gerador de Tecnécio 1000 PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

031615003 Gerador
Gerador de Tecnécio 1500

PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

031615004 Gerador
Gerador de Tecnécio 2000

PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

031623001 Magroagreg. Soro
Magroagreg. Soro albubina humana

PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

031631001 Meta iodo
Meta iodo benzil guadenina

PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

031640001 ESTANHO COLOIDAL PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

031658001 Acido para medicina nuclear
Acido dietilenotriaminpentacetico (1)

PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

031658002 Acido para medicina nuclear
Acido dietilenotriaminpentacetico (2)

PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

031658003 ÁCIDO 2,3 DIMERCAPTOSUCCÍNICO 99 MTC (PARA MEDICINA NUCLEAR) PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

031658004 Ácido p/ medicina nuclear dimercapitosuccimico 99 mtc (2) PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

031658005 Acido p/medicina nuclear disopropiliminodiacetico 99 MTC (1)
Acido disopropiliminodiacetico 99 MTC (1)

PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

031666001 Metilenodifosfonato
Mitilenodifosfonato 99 MTC (2)

PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

031666002 Metilenodifosfonato 99 MTC (1) PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

031674001 Enxofre coloidal 99 MTC (1) PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

031682001 Pirofosfato 99 MTC (2) PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

031690001 Iodeto de sódio em cápsula PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

031690002 IODETO DE SODIO SEM REDUTOR PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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031704001 DISIDA PECA 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

031720001 Berço aquecido com calor irradiante com unidade de reanimação.
1 - Generalidades:
Sistema de calor irradiante para proporcionar conforto térmico ao recém-nascido em salas de parto e
unidade de tratamento intensivo (unidade de cuidado intensivo).
2 - Especificações técnicas mínimas:
2.1 - Características técnicas gerais:
2.1.1 - Elemento aquecedor revestido em quartzo com proteção que impeça a queda de fragmentos na
criança, no caso de acidente;
2.1.2 - Controle automático microprocessado de temperatura;
2.1.3 - Faixa de temperatura mínima: 28 a 38ºc; do berço (manual e servo-controle);
2.1.4 - Indicação da temperatura de pele do neonato (sensor de pele);
2.1.5 - Indicação de temperatura ambiente;
2.1.6 - O material do berço deve ser radiotransparente, permitindo a colocação de cassetes para
radiografia (deve apresentar gaveta para chassi);
2.1.7 - Berço com inclinação ajustável;
2.1.8 - Colchão antialérgico e antitóxico;
2.1.9 - O sistema deve ter rodízios e freios;
2.1.10- Suporte para colocação de soro e cilindros de oxigênio;
2.1.11- Conjunto de reanimação: régua tripla e aspirador com vacuometro e frasco para secreções;
2.1.12 - Conjunto de tomadas auxiliares;
2.1.13 - Leito com laterais em acrílico transparente;
2.1.14 - Dispositivo com indicação de potencia de aquecimento;
2.1.15 - Refletor giratório para permitir posicionamento do aparelho de raio x;
2.1.16 - 04 (quatro) prateleiras para monitores;
2.1.17 - 05 (cinco) sensores de pele;
2.1.18 - Balança incorporada, peso mínimo 0 a 10kg;
2.2 - O sistema deve possuir os seguintes alarmes:
2.2.1 - Temperatura alta e baixa;
2.2.2 - Falha no sensor;
2.2.3 - Falta de energia elétrica;
3 - Alimentação:
3.1 - Alimentação elétrica: 220 v/60 hz.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração

PECA 22 Mobiliário ativo

031720006 Berço aquecimento com calor irradiante com unidade de reanimação
1 Generalidades:
- Sistema de calor irradiante para proporcionar conforto térmico ao recém-nascido em salas de parto e
unidade de tratamento intensivo (unidade de cuidado intensivo)
2 - Especificações técnicas mínimas:
2.1 - Elemento aquecedor revestido em quartzo com proteção que impeça a queda de fragmentos na
criança, no caso de acidente;
2.2 - Controle automático micro processado de temperatura do berço;
2.3 - Faixa de temperatura mínima: 28 A 38° do berç o (manual e servo-controle)
2.4 - Indicação de temperatura de pele do neonato (sensor de pele);

PECA 22 Mobiliário ativo
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2.5 - O material do berço deve ser radio transparente, permitindo a colocação de cassetes para
radiografia (deve apresentar gaveta de chassi);
2.6 - Leito com inclinação ajustável;
2.7 - Leito com laterais rebatíveis em acrílico transparente
2.8 - colchão antialérgico E antitóxico;
2.9 - O sistema deve ter rodízios e freios;
2.10 - sistema ergométrico com ajuste de altura;
2.11 - Suporte para soro;
2.12 - Suporte para cilindros de gases;
2.13 - Conjunto de reanimação: régua tripla, aspirador e frasco para secreção, mangueira para ligação à
rede de gases;
2.14 - Bandeja auxiliar inferior;
2.15 - dispositivo de indicação de potência de aquecimento;
2.16 - Refletor giratório para permitir posicionamento do aparelho de raio-x, com sistema de segurança
automático para interrupção do aquecimento quando deslocado;                  .
2.17 - 02 (duas) prateleiras para equipamentos;
2.18 - Sistema deve possuir os seguintes alarmes;
2.18.1 - Temperatura alta e baixa;
2.18.2 - Falha no sensor;
2.18.3 - Falta de energia elétrica;
3. Acessórios:
3.1 - 05 (cinco) sensores de pele
4. Alimentação:
4.1 - alimentação elétrica: 220V/60Hz
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa
(Brasil) e serviço em língua portuguesa (Brasil) e inglesa.

031720007 Berço com grades
1. Generalidades:
Berço com grades para pacientes pediátricos;
2. Características técnicas mínimas:
2.1 grades laterais;
2.2 quatro rodízios giratórios de 2 no mínimo, com freios na diagonal;
2.3 dimensões: de 1,40 a 1,50m de comprimento por 0,60 a 0,76m de largura;
2.4 colchonete em espuma, revestido em napa;
2.5 cor geral: bege;

PECA 22 Mobiliário ativo

031720008 Berço aquecido com unidade de reanimação
Generalidades:
-Sistema de calor irradiante para proporcionar conforto térmico ao recém-nascido em salas de parto e
unidade de tratamento intensivo (unidade de cuidado intensivo).
- Especificações técnicas mínimas:
- Caraterísticas técnicas gerais:
- Elemento aquecedor revestido em quartzo com proteção que impeça a queda de fragmentos na criança,
no caso de acidente;
- Controle automático microprocessado de temperatura do berço (manual e servo-controle);
- Indicação da temperatura de pele do neonato (sensor de pele);
- O material do berço deve ser radiotransparente, permitindo a colocação de cassetes para radiografia

PECA 22 Mobiliário ativo
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(deve apresentar gaveta para chassi);
- Berço com inclinação ajustável;
- Colchão anti-alérgico e atóxico;
- O sistema deve ter rodízios com freios;
- Suporte para colo
cação de soro e cilindros de oxigênio;
- Conjunto de reanimação: Régua tripla e aspirador com vacuômetro e frasco para secreções;
- Conjunto de tomadas auxiliares;
- Leito com laterais rebatíveis em acrílico transparente;
- Dispositivo com indicação da potência de aquecimento;
- Refletor giratório para permitir posicionamento do aparelho de raios-X;
- Prateleiras para monitores;
- Balança peso mínimo 0 a 10 Kg.
O sistema deve possuir os seguintes alarmes:
- Temperatura alta e baixa;
- Falha no sensor;
- Falta de energia elétrica.
Alimentação
-Alimentação elétrica: 220 V/60 Hz.
-O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.
O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.
5. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas
recomendadas pelo fabricante, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem
ônus para a administração.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em língua
portuguesa ou inglesa.
O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica,
sem ônus para a administração.

031720009 Berço para transporte e alojamento.
1. Generalidades:berço para transporte e alojamento de recém-nascido em berçário, internação e
alojamento conjunto.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 Berço com cuba de acrílico transparente;
2.2 Quatro rodízios de no mínimo 3" (sendo dois com freios);
2.3 Montado sobre armação tubular metálica pintada na cor areia, bege ou azul;altura mínima 90cm
2.4 Colchão em material antialérgico;
2.5 dimensões máximas: 1,10m de comprimento por 0,50m de largura;
3. posições:
3.1 dispositivo manual para  próclive e horizontal;
4. Acessórios:
4.1 Suporte para guarda de conveniências;

PECA 22 Mobiliário ativo

031720010 Berço Aquecido
Objeto: berço aquecido
1. Generalidades:equipamento para os cuidados iniciais aos recém - nascidos
2. Características técnicas mínimas:
2.1 estrutura:

PECA 22 Mobiliário ativo
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2.1.1 em aço tubular;
2.1.2 pintura eletrostática;
2.1.3 tratamento anti-corrosivo;
2.1.4 suporte para soro com altura regulável dotado de ganchos
2.1.5 acompanhado de duas prateleiras com carga mínima de 10 kg cada;
2.1.6 mobilidade através de rodízios giratórios com freios;
2.1.7 leito com laterais rebatíveis em acrílico transparente
2.1.8 leito com dispositivo que permita as posições de trendelemburg horizontal e próclive;
2.1.9 leito do colchão em material radiotransparente;
2.1.10 colchão antialérgico e atóxico;
2.1.11 bandeja auxiliar inferior;
2.1.12 sistema de reanimação composto de: régua tripla, mascara neonatal fluxômetro, umidificador,
aspirador regulável, chicote de ligação com conectores para tomada posto/parede de O2 ;
2.2 sistema de calor irradiante:
2.2.1 móvel, com travas de posicionamento;
2.2.2 resistência revestida em quartzo;
2.2.3 dispositivo de proteção para resistência;
2.2.4 refletor em aço inoxidável;
2.3 painel de controle:
2.3.1 eletrônico - sistema microprocessado;
2.3.2 funcionamento com dois sistemas automáticos de controle de temperatura: manual e servo-controle
(temperatura de aquecimento controlada pelo sensor de pele do paciente);
2.3.3 termômetro com mostrador digital para indicação da tem peratura do paciente;
2.3.4 faixa de ajuste de temperatura do servo-controle: no mínimo, intervalo de 30°c a 38°c;
2.3.5 faixa de leitura da temperatura da pele: no mínimo, de 22°c a 42°c;
2.3.6 resolução do display de temperatura da pele: no mínimo de 0,1°c;
2.3.7 variação da temperatura: no mínimo de ±0,2°c;
2.3.8 faixa de ajuste de temperatura do funcionamento manual: aquecimento com potência de 0 a 100%
da potência nominal;
2.3.9 dispositivo com indicação da potência de aquecimento;
2.3.10 alarme audiovisual para situações de hipo e hipertermia, sub e sobretemperatura, sensor
inoperante, falta de energia e falha na resistência de aquecimento.
2.3.11 lâmpada indicadora de chave geral ligada;
2.3.12 tecla de desarme temporário do áudio alarme;
2.3.13 porta fusível de fácil acesso;
2.4 características elétricas:
2.4.1 alimentação: 220v, 60 hz;
2.4.2 potência total máxima de consumo de 810w;
3. Acessórios:
3.1 - 05 (cinco) sensores de pele;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em Língua portuguesa e serviço em
Língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus
para a Administração.

031720012 1 - Generalidades:
 Sistema de calor irradiante para proporcionar conforto térmico ao recém-nascido em salas de parto e
unidade de tratamento intensivo (unidade de cuidado intensivo)

PECA 22 Mobiliário ativo
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2 - Características  técnicas mínimas:
2.1 - Elemento aquecedor revestido em quartzo com proteção que impeça a queda de fragmentos na
criança, no caso de acidente;
2.2 - Controle automático micro processado de temperatura;
2.3 - Faixa de temperatura mínima: 28 A 38° do berç o (manual e servo-controle)
2.4 - Indicação de temperatura de pele do neonato (sensor de pele);
2.5 - O material do leito deve ser radio transparente, permitindo a colocação de cassetes para radiografia
(deve apresentar gaveta de chassi);
2.6 - Leito com inclinação ajustável;
2.7 - Leito com laterais rebatíveis em acrílico transparente
2.8 - Colchão antialérgico E antitóxico;
2.9 - O sistema deve ter rodízios e freios;
2.10 - Sistema ergométrico com ajuste de altura;
2.11 - Suporte para soro;
2.12 - Suporte para cilindros de gases;
2.13 - Conjunto de reanimação: régua tripla, aspirador e frasco para secreção, mangueira para ligação à
rede de gases;
2.14 - Bandeja auxiliar inferior;
2.15 - Dispositivo de indicação de potência de aquecimento;
2.16 - Refletor giratório para permitir posicionamento do aparelho de raio-x, com sistema de segurança
automático para interrupção do aquecimento quando deslocado;                  .
2.17 - 02 (duas) prateleiras para equipamentos;
2.18 - Sistema deve possuir os seguintes alarmes;
2.18.1 - Temperatura alta e baixa;
2.18.2 - Falha no sensor;
2.18.3 - Falta de energia elétrica;
2.19 - Fototerapia reversa:
2.19.1 - Emissão de luz livre de infravermelho e ultravioleta ou com utilização de filtros;
2.19.2 - Fonte emissora de luz de alta durabilidade (mínimo de 5.000 horas de uso);
3. Acessórios:
3.1 - 05 (cinco) sensores de pele;
3.2 - 02 (dois) colchões transparentes;
4. Alimentação:
4.1 - Alimentação elétrica: 220v/60hz
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa
(Brasil) e serviço em língua portuguesa (Brasil) e inglesa.

031755001 Pass through térmico vertical - quente/frio - capacidade para 6gns 1/1 aquecido e 6gns 1/1
refrigerado,gabinete interno e portas externas em aço inox, programador digital para controle de
temperatura, aquecido através de resistência elétrica blindada, temperatura de trabalho controlada em
média 70 graus c (conforme padrão exigido pela vigilância sanitária) e refrigerado em ar forçado com
sistema de degelo automático alimentação elétrica - 220 volts - 01 unidade.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

031755003 Pass-through vertical aquecido em sistema elétrico, medindo aproximadamente 2,10 metros de altura x
2,10 metros de largura x 0,75 metros de profundidade, em aço inox, externamente e alumínio
internamente, acompanhado de 06 cubas.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

031801002 Multiprocessador de alimentos com liquidificador. Potência mínima 500w, lâminas em aço inoxidável,
capacidade mínima de 1000 ml, 220 v.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
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031828001 Forno elétrico de uso doméstico, compatível a rede de 220 volts PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
031836005 Central de alarme completo PECA 104 Sinalização, controle e alarme ativo
031844003 Toldo em vinil. PECA 94 Estruturas e Edificações ativo
031844010 Toldo de policarbonato de aproximadamente 10x2,20 PECA 94 Estruturas e Edificações ativo
031879004 Bobina de papel Kraft, 60 cm de largura PECA 139 Materiais nao-metalicos para

transformação (52)
ativo

031887001 Caixa de papelão, uma ondulação, em onda c (4 mm de espessura),pardo, gramatura 470g/m, coluna 5,0
kgf, com impressão BA cor preta, de medidas internas: 21 cm de comprimento x 16 cm de largura x 7 cm
de altura. Nas faces laterais da caixa devera conter: na parte superior a sigla DIAF e centralizado os
dizeres : teme umidade.

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

031887002 Caixa de papelão, uma ondulação, em onda c (4 mm de espessura),pardo, gramatura 470g/m, coluna 5,0
kgf, com impressão BA cor preta,de medidas internas:21,5cm de comprimento x12,5 cm de largura
x6,5cm de altura. Nas faces laterais da caixa devera conter: na parte superior a sigla DIAF e na parte
superior da caixa (tampa), centralizado os dizeres : cuidado fragil.

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

031887003 Caixa de papelão, uma ondulação, em onda c (4 mm de espessura), pardo, gramatura 470g/m, coluna 5,0
kgf, com impressão BA cor preta,de medidas internas: 25 cm de comprimento x 25 cm de largura x 19cm
de altura. Nas faces laterais da caixa devera conter: na parte superior a sigla DIAF e na parte superior da
caixa (tampa), centralizado os dizeres : cuidado fragil.

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

031887004 Caixa de papelão, uma ondulação, em onda c (4 mm de espessura),pardo, gramatura 470g/m, coluna 5,0
kgf, com impressão BA cor preta, de medidas internas: 28 cm de comprimento x 28 cm de largura x21 cm
de altura. Nas faces laterais da caixa devera conter: na parte superior a sigla da unidade solicitante e na
parte superior da caixa (tampa), centralizado os dizeres : cuidado fragil.

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

031887005 Caixa de papelão, uma ondulação, em onda c (4 mm de espessura),pardo, gramatura 470g/m, coluna 5,0
kgf, com impressão BA cor preta, de medidas internas: 28 cm de comprimento x 23 cm de largura x 7 cm
de altura. Nas faces laterais da caixa devera conter: na parte superior a sigla DIAF e na parte superior da
caixa (tampa), centralizado os dizeres : teme umidade.

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

031887006 Caixa de papelão, uma ondulação, em onda c (4 mm de espessura),pardo, gramatura 470g/m, coluna 5,0
kgf, com impressão BA cor preta, de medidas internas: 33 cm de comprimento x 17 cm de largura x 9 cm
de altura. Nas faces laterais da caixa devera conter: na parte superior a sigla DIAF e na parte superior da
caixa (tampa), centralizado os dizeres : cuidado fragil.

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

031887007 Caixa de papelão, uma ondulação, em onda c (4 mm de espessura), pardo, gramatura 470g/m, coluna 5,0
kgf, com impressão BA cor preta, de medidas internas: 50 cm de comprimento x 40 cm de largura x30 cm
de altura. Nas faces laterais da caixa  devera conter: na parte superior a sigla DIAF.

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

031917003 Frasco conta-gotas capacidade de 125ml, com tampa de polipropileno. PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
031917005 Frasco conta-gotas em vidro âmbar,com pipeta de vidro esmerilhada e Tetina borracha, capacidade

125ml.
PECA 84 exa ativo

031917010 Frasco conta gotas capacidade para 60ml PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
031933010 FRASCO EM POLIETILENO OU SIMILAR, TRANSLÚCIDO. COM VÁLVULA. GATILHO EM

POLIPROPILENO OU SIMILAR. CAPACIDADE 500ML
FRASCO 56 Materiais e Componentes Elétricos

e Eletrônicos
ativo
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031941001 PAPEL GOMADO DE 60MM, ROLO DE 1000g GRAMA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
032026001 AMIDO DE MILHO COM GRAU FARMACÊUTICO GRAMA 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

032077005 IIncubadora Infantil de Transporte com Ressuscitador Infantil Acoplado ao Painel de Controle
1. Generalidades:
       1.1. Incubadora Infantil de Transporte com Ressuscitador Infantil com controle de Pressão e PEEP
acoplado ao Painel de Controle
2. Cúpula
2.1. Cúpula de acrílico com visão frontal, lateral e posterior;
2.2. Porta frontal rebatível, portinholas de desengate rápido na porta frontal e nas laterais da cúpula
2.3. A cúpula deverá possuir orifícios especiais para os seguintes casos:
2.3.1.Tubos de infusão;
2.3.2. Ventiladores;
2.3.3. Nebulizadores;
2.4. Leito e colchonete removíveis, impermeáveis e de material atóxico;
2.5. Deve possibilitar a fixação na ambulância.
3. Unidade de Controle
3.1. Controlador de temperatura microprocessado
3.2. Ajuste de temperatura do ar na faixa de 30 ºC a 39 ºC;
3.3. Leitura da temperatura com indicação digital;
3.5. Ruído interno menor que 60 dbA;
3.6. Alarme de temperatura alta acionado quando a temperatura estiver superior em 1 ºC à temperatura
ajustada;
3.7. Alarme de temperatura baixa quando a temperatura estiver inferior em 1 ºC à temperatura ajustada
3.8. Alarme de falta de circulação de ar;
3.9. Alarme de falta de energia.
4. Ressuscitador Infantil com controle de Pressão e PEEP;
4.1. Equipamento ressuscitador com controles de Pressão e PEEP para uso em paciente neonatal.
4.2. Características Técnicas Mínimas:
4.2.1. Deve possuir válvula de controle depressão PIP;
4.2.2. Deve possuir sistema de ajuste de pressão de PEEP;
4.2.3. Deve possuir válvula de segurança de alívio de pressão máxima;
4.2.4. Ciclagem da ventilação controlada na ponta do circuito paciente através de “T de Ayre”
4.2.6. Deve possuir mano-vacuômetro para monitoração de pressão com indicação de pressão em
cmH2O com escala de -10 a +70 cmH2O no mínimo, acoplado ao painel de controle da incubadora;
5. Estrutura
5.1. Estrutura de sustentação da cúpula montada sobre rodízios (com dispositivos de travas);
5.2. A estrutura deverá ter altura ajustável.
5.3. A estrutura da incubadora deverá possibilitar a fixação à uma maca por meio de cintos.
6. Alimentação
6.1. Alimentação externa 220 V / 60 Hz e 12 V (via acendedor de cigarros de ambulância)
6.2. Alimentação interna via bateria de 12 V selada;
6.3. Autonomia mínima 1,5 horas no regime de carga total.
7. Acessórios Incubadora:
7.1. Um (01) kit de filtros de ar;
7.2. Um (01) cilindro de alumínio de O2 com válvula;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)
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7.3. Um (01) cilindro de alumínio de Ar com válvula;
7.4. Um (01) suporte de soro em inox;
7.5. Uma (01) bandeja superior em inox para fixação de monitor e ventilador pulmonar;
7.6. Cinco (05) manga-íris reserva;
7.7. Suporte para fixação do equipamento na ambulância;
7.8. Um (01) cabo de alimentação padrão 2P+T;
7.9. Um (01) cabo para conexão a tomada 12 Volts (acendedor de cigarros) da ambulância;
7.10. Régua de distribuição de gases com no mínimo duas saídas;
8. Acessórios Ressuscitador Infantil:
8.1. Cinco (05) Circuitos ventilatórios completos;     8.2. Cinco (05) “T de Ayres”;
8.3. Cinco (05) mangueiras para conexão entrada de gases;
8.4. Cinco (05) máscaras em silicone tamanho 00.
O equipamento deve ser acompanhadopelos manuais impressos de operação e serviço em língua
portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à
equipe técnica, sem ônus para a administração.

032077006 Incubadora neonatal
1. Generalidades: incubadora neonatal para cuidados intensivos com balança, controle de oxigênio e
umidade.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 Deve ser móvel, com rodízios;
2.2 Cúpula de acrílico com paredes duplas;
2.3 Abertura frontal para acesso ao paciente;
2.4 Controle modo ar e modo pele;
2.5 Colchão de materiais atóxicos, removíveis e impermeáveis
2.6 Leito que possibilite a posição Trendelemburg sem a abertura da cúpula;
2.7 Deve permitir a passagem de cabos para sondas e monitoração nas laterais;
2.8 Deve possuir pelo menos 05 (cinco) portinholas para acesso ao paciente, com guarnições facilmente
removíveis, bem como dispositivos de abertura e fechamento com desengate rápido;
2.9 Ruído interno < 60 dba;
2.10 Leito radiotransparente;
2.11 Deve ter balança integrada;
2.12 Deve ter controle de oxigênio dentro da cúpula;
2.13 Deve ter controle de umidade de 40 a 90%, no mínimo;
2.14 Controle eletrônico de temperatura do ar até 39ºc com incerteza de 0,5ºc em incrementos de 1ºc ou
menores;
2.15 Alarmes mínimos;
2.15.1 Alta temperatura (ar/ pele);
2.15.2 Baixa temperatura do (ar/pele);
2.15.3 Falta de circulação do ar;
2.15.4 Painel com teclado de membrana e visor LCD;
2.15.5 Sistema de elevação vertical do modulo da incubadora para ergonomia operacional motorizado;
2.15.6 O módulo da incubadora deverá possuir compartimento para acomodação de utensílios (gavetas);
3. Acessórios;
3.1 02 (dois) sensores de temperatura do ar;
3.2 10 (dez) filtros anti-bactericida;
3.3 200 (duzentas) unidades de adesivo para sensor ;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
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3.4 tomadas auxiliares;
3.5 Suporte de soro;
3.6 Prateleira para monitor/ ventilador;
3.7 02 (dois) sensores de temperatura cutânea
4. Alimentação:
4.1 Alimentação elétrica: 220v / 60hz
4.2 cabo de alimentação padrão ABNT;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários,sem ônus para a administração.          

032077007 Incubadora de Transporte
Cúpula
-Cúpula de acrílico com visão frontal, lateral e posterior;
-Porta frontal rebatível, portinholas de desengate rápido e porta íris (ou manga íris) na porta frontal e nas
laterais da cúpula
- A cúpula deverá possuir orifícios especiais para os seguintes casos:
-Tubos de infusão;
- Ventiladores;
-Nebulizadores;
- Leito e colchonete removíveis, impermeáveis e de material atóxico;
-Deve possibilitar a fixação na ambulância.
Unidade de Controle
- Controlador de temperatura microprocessado
- Ajuste de temperatura do ar na faixa de 30 *C a 39 *C
-Leitura da temperatura com indicação digital;
- Ruído interno menor que 60 dB;
-Alarme de temperatura alta acionado quando a temperatura estiver superior em 1 *C à temperatura
ajustada
-Alarme de temperatura baixa quando a temperatura estiver inferior em 1 *C à temperatura ajustada
-Alarme de falta de circulação de ar;
-Alarme de falta de energia;
Estrutura
-Estrutura de sustentação da cúpula montada sobre rodízios (com dispositivos de travas);
-A estrutura deverá ter altura ajustável.
-A estrutura da incubadora deverá possibilitar a fixação à uma maca por meio de cintos.
Alimentação
-Alimentação externa 220 V / 60 Hz e 12 V (via acendedor de cigarros de ambulância)
-Alimentação interna via bateria de 12 V gelatinosa selada;
-Autonomia mínima 2 horas no regime de carga total;
Acessórios
-Um kit de filtros de ar
-Dois cilindros de O2 com válvula e fluxômetro
-Um suporte de soro.
- Suporte para monitoração;
-Kit de fixação em ambulância;
-O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa. O licitante
deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
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032077010 Incubadora Neonatal

2. Generalidades:
2.1 Incubadora neonatal para cuidados intensivos com controle de umidade.
3. Características técnicas mínimas:
3.1 Deve ser móvel, com rodízios;
3.2 Cúpula de acrílico com paredes duplas;
3.3 Abertura frontal e traseira para acesso ao paciente;
3.4 Colchão de materiais atóxicos, removíveis e impermeáveis;
3.5 Leito que possibilite a posição Trendelenburg e Reverso sem a abertura da cúpula;
3.6 Deve permitir a passagem de cabos para sondas e monitoração nas laterais;
3.7 Deve possuir pelo menos 05 (cinco) portinholas para acesso ao paciente, com guarnições facilmente
removíveis, bem como dispositivos de abertura e fechamento com desengate rápido;
3.8 Ruído interno < 60 dBA;
3.9 Leito radiotransparente;
3.10 Deve possuir gaveta para Raios-X no centro do leito;
3.11 Deve ter controle de umidade de 40% a 90%, no mínimo;
3.12 Controle eletrônico de temperatura do ar de 20 ºC até 39 ºC com incerteza de ? 0,5 ºC, em
incrementos de 1 ºC ou menores;
3.13 Alarmes:
3.13.1  Alta temperatura do ar;
3.13.2  Baixa temperatura do ar;
3.13.3  Falta de circulação do ar;
3.13.4  Umidade Alta/Baixa;
3.14 Deve possuir painel de controle com visor LCD colorido com posição elevada para fácil
visualização/programação, com botão de programação e teclas auxiliares;
3.15 Sistema de elevação vertical do módulo da incubadora para ergonomia operacional, motorizado;
3.16 O módulo da incubadora deverá possuir compartimento para acomodação de utensílios (gavetas).
 Acessórios:
3.17 02 (dois) sensores de temperatura do ar;
3.18 10 (dez) filtros anti-bactericida;
3.19 Tomadas auxiliares;
3.20 Colchão de silicone atóxico;
3.21 Dois (02) sensores de temperatura cutânea.
4. Alimentação:
   4.1 Alimentação elétrica: 220 V / 60 Hz.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)
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032093002 Celulose microcristalina 102 GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

032158001 Estearato de magnésio, com grau farmacêutico GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

032212001 LACTOSE MONOHIDRATADA MALHA 200 GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

032255004 Metabissulfito de sódio puríssimo, p.a, grau acs; fórmula - na2s2o5; peso molecular 190,11;  pureza
mínima 98%, total de insolúveis menor ou igual 0,005%; cl <= 0,05%, tiossulfato (s2o3 2-) <= 0,05; metais
pesados (pb) <= 0,001%. Na embalagem devera constar data de fabricação, prazo de validade, número

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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de lote. O produto deverá vir acompanhado com certificado de análise do lote e ficha de informação de
segurança do produto químico (fisqp).

032263001 METILPARABENO GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

032328001 Propilparabeno GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

032336001 PROPRANOLOL, CLORIDRATADO GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

032492003 Avental cirúrgico em tecido, tamanho G, não descartável. PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

032506002 Unidade de fototerapia fluorescente movel p/recem nascidos
1. Generalidades
Unidade de fototerapia fluorescente movel para recém nascidos.
2. Caracteristicas tecnicas minimas
     2.1 deve possibilitar ajuste da posicao da luminaria em todas as direcoes;
     2.2 ajuste de altura da luminaria de 1,40 a 1,90 metros;
     2.3 o equipamento deve ser movel, com rodizios de 9cm de diametro, no minimo;
     2.4 utiliza lampadas fluorescentes nas cores azul e branca
     2.5 irradiancia minima de 5uw/cm2/nm, medindo a 40 cm da unidade luminosa.
3. Alimentacao
     3.1 alimentacao eletrica: 220v/60hz.
obs.: caso seja necessario o uso de transformador ou embulizador, este devera ser instalado por conta do
fornecedor.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032506003 Unidade de fototerapia halógena
1. Generalidades
Unidade de fototerapia móvel para recém-nascidos, que utilize lâmpada halógena.
2. Características técnicas mínimas
2.1 deve possibilitar ajuste de foco em todas as direções
2.2 deve incorporar filtro infravermelho e ultravioleta;
2.3 deve possuir sistema de refrigeração;
2.4 altura ajustável;
2.5 deve ser móvel, com rodízios;
2.6 irradiância mínima de 10 uw/cm2nm.
3. Alimentação
3.1 alimentação elétrica: 220v/60hz
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação. O licitante deve fornecer treinamento
adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032506004 Berço aquecido com fototerapia
1. generalidades:
sistema de calor irradiante para proporcionar conforto térmico com sistema de fototerapia sob leito para
tratamento da bilirrubina ao recém-nascido em berçário.
2. especificações técnicas mínimas:
2.1.1. elemento aquecedor revestido em quartzo com proteção que impeça a queda de fragmentos na
criança, no caso de acidente;
2.1.2. controle automático microprocessado de temperatura do berço;
2.1.3. o material do berço (leito) deve ser em acrílico transparente;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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2.1.4. berço com inclinação ajustável;
2.1.5. colchão anti-alérgico e atóxico de silicone moldado para facilitar passagem de irradiação;
2.1.6. sistema de fototerapia refletiva com seis lâmpadas fluorescentes azuis especiais, localizadas sob o
leito a, no máximo, 7cm do paciente para garantir máxima eficácia; dispositivo de segurança que desliga a
fototerapia em caso de alta temperatura na região das lâmpadas;
2.1.7. o sistema deve ter rodízios com freios;
2.1.8.dispositivo com indicação da potencia de aquecimento;
2.2. o sistema deve possuir os seguintes alarmes:
2.2.1. temperatura alta e baixa;
2.2.2. falta de energia elétrica;
3. alimentação:
3.1. alimentação elétrica: 220 v/ 60 hz.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e servico em lingua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

032506005 Unidade de fototerapia LED
1. Generalidades:
Unidade de fototerapia móvel para recém-nascidos,com geração de luz através de tecnologia de diodos
emissores de luz(LED)
2. Características técnicas mínimas:
2.1 deve possibilitar ajuste de foco;
2.2 deve possuir sistema de refrigeração;
2.3 altura ajustável;
2.4 deve ser móvel,com rodízios de,no mínimo,3",com freio;
2.5 irradiância mínima de 25uw/cm2.nm,medida a 40cm de distância;
2.6 conjunto deve possuir mínimo de 10 led's;
3.1 protetor de olhos para paciente;
3.1.1 (20)vinte tamanho grande;
3.1.2 (20)vinte tamanho médio;
3.1.3 (40)quarenta tamanho pequeno;
4. Alimentação:
3.1 alimentação elétrica: 220v/60hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua
portuguesa(Brasil)e serviço em língua portuguesa(Brasil) ou inglesa.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032760004 Placa de som GD - Gateway driver PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

032786004 CANETA PARA BISTURI MONOPOLAR, AUTOCLAVÁVEL, COM COMANDO MANUAL PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032786006 Caneta monopolar para bisturi elétrico, com cabo de comprimento mínimo de 2,5 mts,  com comando
manual de corte e coagulação, com eletrodo tipo faca,com ponta reta, descartável.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032786007 Caneta monopolar para bisturi elétrico, com comprimento mínimo de 2,5m, comando manual de corte e
coagulação e sistema de aspiração, descartável.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032786009 Caneta monopolar para bisturi elétrico, com cabo em silicone com comprimento mínimo de 2,5m, com
comando manual de corte e coagulação, com eletrodo tipo faca com ponta reta, autoclavável.

Usar código 032786006.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

032786011 Caneta para bisturi monopolar de cabo em silicone 2,5m, autoclavável, eletrodo tipo faca, comando PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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manual de coagulação, compatível com bisturi deltronix modelo B-160mp. Materiais de Uso Médico (67)

032786012 Caneta monopolar para bisturi elétrico, com cabo em silicone comprimento mínimo de 2,5m com
comando para pedal, autoclávavel, conector pino banana 6,35mm

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032786017 Adaptador monopolar universal e0017,compatível com bisturis elétricos da marca Valleylab modelo force
fx.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794003 Sensor reutilizável para dedo, com cabo extensor, compatível com oxivel com oxímetro de pulso marca
Ohmeda, modelo Biox 3700.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794005 Sensor para dedo adulto tipo clip, compatível ao oxímetro de pulso marca dixtal modelo dx 2405. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
032794008 Sensor infantil/neonatal, tipo Y, com sistema de fixação no paciente, compatível com equipamento marca

Dixtal.
PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

032794014 Sensor de oximetria completo, tipo y, infantil, permanente, compatível com oxímetro de pulso Ohmeda,
modelo 3700.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794016 Sensor de oximetria original, para uso adulto, compatível com monitor multiparâmetro philips, modelo
mp20.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794021 Sensor de temperatura esofágico/retal compatível com o monitor multiparâmetro da marca dixtal. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794022 Sensor de oximetria tipo clip para dedo, original, compatível com a marca Dixtal.

Duplicidade com código 032794032.

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo (bloqueado)

032794023 Sensor de oximetria tipo y, para uso em paciente neonatais, compatível com pré-cabo de oximetria
utilizado em cabos de sinais vitais multimed, disponível em monitores multiparâmetro marca drager. deve
operar em uma das tecnologias de oximetria: Nellcor ou Masimo.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794025 Sensor de oximetria tipo Y, comprimento mínimo de 2 metros, compatível equipamento da marca Dixtal
modelos DX2021 e DX2022.

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

032794027 Sensor original de oximetria para uso em pacientes adultos, tipo clip

características técnicas mínimas:
- compatível com oximetros Datascope;
- original;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794028 Sensor original de oximetria para uso em pacientes adulto, tipo clipe.
Caracteristica técnicas mínimas:
Compatível com oximetros e monitores dixtal; original.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794029 Sensor de oximetria para uso em pacientes adultos, tipo clipe compatível com oxímetros e monitores
OHMEDA, composto de cabo e pré-cabo, originais 

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794030 Sensor de fluxo adulto para ventilador pulmonar compatível com a marca Intermed, modelo Inter 5 Plus PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794031 Sensor de oximetria/clipe adulto compatível com oximetro marca Nellcor PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

032794032 Sensor de oximetria tipo clipe adulto, comprimento mínimo de 2 metros, compatível equipamento da
marca Dixtal modelos DX2021 e DX2022.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794033 Sensor fluxo adulto para ventilador pulmonar, compatível com Intermed inter 5. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794034 Sensor de fluxo neonatal para paciente abaixo de 3 kg, compatível com ventilador pulmonar da marca
Intermed.       

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794037 Sensor de oximetria tipo clip reutilizavel, compatível com cabo Multimed 5 de monitor multiparametro da
marca Drager.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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032794038 Sensor de oximetria reutilizável tipo clip compatível com monitor multiparâmetro da marca Datex-Ohmeda

modelo Cardiocap, sem fio extensor e com comprimento mínimo de 3 metros.
PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

032794039 Sensor para oximetria tipo clip, para adulto, reutilizavel, compatÍvel com padrao BCI. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794040 Sensor de oximetria tipo clipe reutilizável original para uso em monitor marca ge/datex-ohmeda, composto
de pré-cabo tipo oxy-sl3 e sensor tipo oxy-f-un.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794041 Sensor de dedo neonatal tipo y, modelo M1193AN para monitor multiparâmetro compatível com a marca
Philips

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794047 Sensor de oximetria tipo clip, original, compatÍvel com cardioversor lifepak 12. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794050 Sensor de temperatura compatível com umidificador da marca Intermed. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794051 Sensor de fluxo proximal neonatal para paciente acima de 3Kg, compatível com ventilador pulmonar da
marca Intermed, modelo Inter 7 Plus.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794052 Sensor de fluxo/pressão completo (com linha dupla diferenciada, com conectores) para paciente adulto,
para uso em aparelhos de anestesia, compatível com a marca k. takaoka.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794054 Sensor de oximetria reutilizável tipo clip compatível com monitor multiparâmetro da marca Datascope
modelo trio, sem fio extensor e com comprimento mínimo de 3 metros.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794056 Sensor de oximetria reutilizável tipo y, compatível com monitor multiparâmetro da marca Datex-Ohmeda,
modelo Cardiocap, sem fio extensor e com comprimento mínimo de 3 metros.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794057 Sensor de fluxo,compatível com ventilador pulmonar viasys, modelo vela.
Sensor de fluxo para uso em ventilador pulmonar compatível com a marca viasys modelo vela.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794058 Sensor de oximetria de pulso, tecnologia Masimo Set, com cabo e pré-cabo, reutilizável de dedo, adulto,
compatível com monitor multiparâmetros marca Datascope modelo Spectrum.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794059 Sensor de fluxo compatível com ventilador pulmonar da marca Dragermodelo Oxylog 3000 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794060 Sensor de oximetria completo, tipo y, neonatal, reutilizável compatível com monitor marca GE, modelo
Dash 4000.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794061 Sensor de Oximetria reutilizável, completo, tipo clip, compatível com monitor multiparâmetro da marca
GE, modelo Dash 4000, sem fio extensor.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794062 Sensor de oximetria tipo clipe adulto, completo (sensor e pré-cabo), reusável, para uso em monitor
multiparâmetros compatível com marca Philips, modelo V26CT.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794063 Sensor de oximetria tipo clip adulto compatível com a marca Philips PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794064 Sensor de oximetria tipo boca de sapo adulto compatível com a marca Philips PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794065 Extensor para sensor de oximetria compatível com a  marca Mindray PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794066 Sensor de fluxo para pacientes adultos com linha de medição, autoclavável e compatível com ventilador
pulmonar marca Magnmed, modelo Oxymag

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794067 Sensor de Oximetria tipo Y, neonatal, reutilizável, para uso em Oxímetro de Pulso da marca Masimo
modelo Radical 7

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794068 Sensor de oximetria tipo clip reutilizável, compatível com tecnologia Nihon Kohden - bulpro  e monitor
Nihon Kohden, modelo Life Scope

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794069 Sensor de oximetria tipo Y reutilizável, compatível com tecnologia Nihon Kohden - bulpro  e monitor Nihon
Kohden, modelo Life Scope

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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032794070 Sensor de oximetria reutilizável, completo, conector tipo clipe adulto, compatível com monitor

multiparâmetros Bionet, modelo BM5.
PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

032794071 Sensor de oximetria reutilizável, completo, conector tipo Y, com sistema de fixação no paciente,
compatível com monitor multiparâmetros Bionet, modelo BM5.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794072 Sensor de oximetria reutilizável, completo, conector tipo clipe adulto, compatível com monitor
multiparâmetros Alfamed, modelo VITA 600, sem fio extensor.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794073 Sensor de oximetria reutilizável, completo, conector tipo Y, com sistema de fixação no paciente,
compatível com monitor multiparâmetros Alfamed, modelo VITA 600, sem fio extensor.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794074 Sensor de oximetria reutilizável, completo, conector tipo clipe pediátrico, compatível com monitor
multiparâmetros Alfamed, modelo VITA 600, sem fio extensor.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794075 Sensor de oximetria reutilizável, completo, conector tipo soft, compatível com monitor multiparâmetros
Alfamed, modelo VITA 600.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794076 Sensor de oximetria reutilizável, completo, conector tipo clipe adulto, compatível com monitor
multiparâmetros Alfamed, modelo Sense 10, sem fio extensor.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794077 Sensor de oximetria reutilizável, completo, conector tipo y, com sistema de fixação no paciente,
compatível com monitor multiparâmetros Alfamed, modelo Sense 10, sem fio extensor.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794078 Sensor de oximetria reutilizável, completo, conector tipo soft, compatível com oxímetro de pulso Alfamed,
modelo Sense 10, sem fio extensor.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794079 Sensor de oximetria reutilizável, completo, conector tipo clipe adulto, compatível com monitor
multiparâmetros GE, modelo modelo B40, sem fio extensor.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032794080 Sensor de oximetria do tipo neonatal (Tipo Y) para oximetro de pulso multiparâmetro da marca MINDRAY
do P1 e P2.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032816002 Monitor de pressão não invasiva e oximetria de pulso
1. Características técnicas mínimas
1.1 Para uso geral em pacientes pediátricos e adultos, e deve apresentar os seguintes parâmetros:
1.1.1 Monitoração de pressão não invasiva
1.1.2 Oximetria de pulso
1.2 Indicações
1.2.1 Numéricas
1.2.1.1 O monitor deve apresentar numericamente os seguintes parametros:
a) a freqüência cardíaca;
b) a saturação de oxigênio;
c) as pressões diastólica, sistólica e media
1.2.2 Sonoras:
1.2.2.1 sístole (batimento cardíaco);
1.2.2.2 alarmes
1.2.3 das tendências:
O monitor devera apresentar numericamente as tabelas de tendência dos parâmetros monitorados.
1.3 Alarmes:
Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador.
O monitor deve possuir:
1.3.1 alarme de bradicardia e taquicardia;
1.3.2 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
1.3.3 alarme de sensor de spo2 desconectado;
1.3.4 alarme para pressão não invasiva máxima e mínima:
Diastólica, sistólica e media

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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1.4 monitoração de pressão não invasiva;
1.4.1 deve medir as pressões diastólicas, sistólicas e media através do método oscilométrico;
1.4.2 deve ser programável e operar em modo manual e automático;
1.4.3 faixa para medição de pressão: 20 a 250 mmhg com erro de +- 5mmhg;
1.4.4 faixa mínima de medição para freqüência cardíaca: 40 a 200 bpm, com erro maximo de +- 3bpm;
1.4.5 máxima pressão admissível no manguito: 300 mmhg + - 10%;
1.5 Oximetria de pulso:
1.5.1 faixa de medição para spo2: 70 a 99%;
1.5.2 erro máximo: 2% (de 70 a 99%);
1.5.3 tempo de resposta inferior a 13 segundos;
1.5.4 faixa mínima de medição para batimento cardíaco: 40 a 200 bpm;
1.5.5 erro maximo (batimento cardíaco): +- 3bpm
2. Acessórios
2.1 gerais;
2.1.1 um (01) cabo de alimentação para rede elétrica (tipo2p + t) segundo padrões ABNT;
2.1.2 monitoração de pressão não invasiva;
2.1.3 duas (02) mangueiras para medição de pressão não invasiva (para conexão entre monitor e os
manguitos);
2.1.4 um (01) manguito para uso em paciente pediátrico (menos de 7 anos)
2.1.5 dois (02) manguitos para uso em paciente adulto (braçadeira de nylon com manguito)
2.2 Oximetria de pulso:
2.2.1 dois (02) sensores reutilizáveis (incluindo cabo) tipo clip para paciente adulto
3. Alimentacao:
3.1 Alimentação elétrica: 220v / 60hz;
3.2 bateria interna recarregável com autonomia mínima de 1 hora.

032824002 Frequencimetro (medidor cardíaco)
Monitor cardíaco com cinta peitoral transmissão sem fio
Características técnicas mínimas:
1.1 Indicar a freqüência cardíaca com cinta peitoral e transmissão de fios;
1.2 Indicar a freqüência cardíaca continuamente;
1.3 Indicar a freqüência cardíaca média;
1.4 Indicar a freqüência cardíaca máxima;
1.5 Indicar a média aritmética da freqüência cardíaca (intervalo de tempo ou zona alvo);
1.6 Indicar a freqüência cardíaca média e máxima por tempo parcial;
1.7 Limites de zona alvo manuais;
1.8 Limites de zona alvo automático e conforme idade;
1.9 Alarme visual e sonoro fora da zona alvo;
1.10 Calcular automaticamente a zona alvo segura para o exercício, conforme idade;
1.11 Tempo da zona alvo;
1.12 Permitir a programação de exercícios;
1.13 Indicar o tempo total do exercício;
1.14 Indicar a freqüência cardíaca, faixa mínima de 15-240 bpm;
1.15 Permitir configuração do visor;
1.16 Indicar calorias no exercício;
1.17 Alarme visual de pilha fraca;
1.18 Função relógio (formato 12/24h) com calendário com dia da semana e despertador, diário;
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1.19 Cronômetro Progressivo e regressivo;
1.20 Luz noturna total;
1.21 Relógio a prova d’água ate 30 metros, no mínimo;
1.22 Deve acompanhar software e interface, compatível com sistema operacional Windows,para o envio
dos dados do monitor cardíaco para computador pessoal (PC) e web site na Internet;
1.23 O conjunto relógio e da cinta deve permitir uso na faixa mínima de  temperatura de - 10°C a +50°C ;
1.24 Deve permitir a troca de bateria da cinta pelo usuário;
Acessório:
2.1 – 02 baterias adicionais para cinta;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa
(Brasil). O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

032824005 Monitor cardiaco com cinta peitoral transmissao sem fio, relogio prova dagua KIT 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)
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032832001 Serra para esternotomia
1. - generalidades: equipamento motorizado para esternotomia.
2. - características técnicas mínimas:
2.1 - deve dispor de pelo menos uma peca de mao para acionamento das serras e laminas;
2.2 - a motorização deve ser elétrica ou pneumática;
2.3 - para motorização elétrica, esta deve ser alimentada a partir da rede de enrgia elétrica na tensão de
fornecimento de 220 + - 10% volts/ 60 Hz e / ou através de bateria recarregavel;
2.4 - para motorização pneumática, deve possibilitar ligação ao sistema de ar comprimido do hospital e/ou
possui o proprio sistema de fornecimento de ar comprimido.
2.5 - para alimentação através de baterias, deve ser fornecido o carregador para baterias, alimentando
diretamente da rede elétrica em tensão de 200 +- 10% volts/ 60 Hz, com indicador de carga e uma bateria
sobressalente.
2.6 - conjunto serras e laminas para procedimentos de abertura do esterno em primeiras cirurgias e
re-operacoes. Este conjunto de serras ou laminas deve ser composto de pelo menos três modelos de
serra ou lamina circular ou semi-circular, possibilitando procedimentos em pacientes adultos e pediatricos
e devem ser confeccionadas em aço inoxidável ou titanico.
2.7 - deve garantir rotação e /ou oscilação de no mínimo 10.000 rpm;
2.8 - o equipamento deve garantir sua esterilidade e possibilitar esterilização dos acessórios(serras e
laminas) através de processo utilizando autoclave;
2.9 - dotadas com sistemas de controle continuo  de rotação e/ou oscilação, manualmente ou através de
pedal;
2.10 - peso maximo da peca de mao incluindo todos os acessórios para funcionamento: 2000grs;
2.11 - o corpo deve ser confeccionado em aco inoxidável, aluminio ou ligas metálicas a base de alumínio
ou matérias metálicos pintados com tinta indelevel a base de epóxi ou poliuretano ou ser confeccionado
com matérias nao-metalicos;
2.12-para equipamentos classe i(de acordo com nbr iec 601-1) ou com corpo confeccionado em material
condutor, o equipamento deve dispor de condutor de aterramento de proteção para conexão ao sistema
de aterramento das instalações elétricas, caso o equipamento seja alimentado diretamente pela rede.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032840002 Bisturi elétrico eletrônico, para uso em pacientes adultos
generalidades
-bisturi totalmente eletrônico, para uso em pacientes adultos
caracteristicas técnicas mínimas
- local de acionamento - caneta e pedal

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 806 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
- modos de funcionamento - bipolar e monopolar
- modos de operação - corte, coagulação e três níveis de misturada (corte + coagulação)
- potência máxima na tecnica monopolar com impendancia de carga de 300 a 500 ohms - de 300 a 400
watts em coagulação
- potência máxima técnica bipolar com impendancia de carga de 100 ohms - 70 watts
Descrição da especificação
freqüência básica máxima dos nosciladores 500 khz
- a placa deve ser eletricamente isolada (flutuante)
- o equipamento deve permitir a utilização de placas permanentes e descartáveis
- o equipamento deve monitorar a continuidade do fio da placa e a conexão placa-cabo
o equipamento deve apresentar
- indicadores de potência digitais
- ajuste de potência digital
- indicação visual do modo em que esta operando
painel a prova d'agua
- indicação sonora com tonalidades diferentes corte e coagulação
- alarme sonoro e visual na ocorrência de falha na conexão da placa com bloqueio de funcionamento do
equipamento
- deve permitir o recurso para utilização de ressecção transuretal e eletrovaporização
Acessórios básicos
- 2 (duas) placas permanentes tamanho adulto com cabos
- 5 (cinco) canetas porta-eletrodos comuns com cabo de silicone flexível e auto clavavel
- 5 (cinco) canetas porta-eletrodos comuns com cabo de silico cabo de silicone flexível autoclavavel
- pedal de acionamento (corte e coagulação) com cabo
- carrinho para suporte com rodízio
- 10 eletrodos de diferentes formatos para corte e coagulação.
- 01 (uma) pinça monopolar reta com cabo autoclavavel
Alimentação
220+-10 por cento volts,60hz.

032840004 BISTURI ELETRICO P/USO EM PACIENTES ADULTOS,EM CIRURGIAS GERAIS

1. GENERALIDADES
          BISTURI ELETRICO, PARA USO EM PACIENTES ADULTOS, EM CIRURGI
          AS GERAIS.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS:
          2.1 LOCAL DE ACIONAMENTO: CANETA E PEDAL
          2.2 MODOS DE FUNCIONAMENTO: BIPOLAR E MONOPOLAR;
          2.3 MODOS DE OPERACAO: CORTE, COAGULACAO E TRES NIVEIS DE
          MISTURA (CORTE + COAGULACAO)
          2.4 POTENCIA DE SAIDA MAXIMA PARA IMPEDANCIA DE CARGA DE 300
          A 500 OHMS, NA TECNICA MONOPOLAR: 300 WATTS (CORTE) E ENTRE
          120 E 180 WATTS EM COAGULACAO;
          2.5 POTENCIA DE SAIDA MAXIMA NA TECNICA BIPOLAR: ENTRE 50 E
         70 WATTS;
          2.6 FREQUENCIA NORMAL MAXIMA: 750 KHZ
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          2.7 A PLACA DEVE SER ELETRICAMENTE ISOLADA (FLUTUANTE)
          2.8 O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR A UTILIZACAO DE PLACAS
          PERMANENTES E DESCARTAVEIS;
          2.9 O EQUIPAMENTO DEVE MONITORAR A CONTINUIDADE DO FIO DA
          PLACA, A CONEXAO PLACA-CABO E O CONTATO DA PLACA COM O
          PACIENTE;
          2.10 O EQUIPAMENTO DEVE APRESENTAR:
          2.10.1 INDICADORES DE POTENCIA DIGITAIS
          2.10.2 AJUSTE DE POTENCIA DIGITAL
          2.10.3 INDICACAO VISUAL DO MODO EM QUE ESTA OPERANDO
         2.10.4 PAINEL A PROVA DE AGUA
          2.10.5 INDICACAO SONORA COM A TONALIDADE DIFERENTE PARA
          CORTE E COAGULACAO
          2.10.6 ALARME SONORO E VISUAL NA OCORRENCIA DE FALHA NA CONE
          XAO DA PLACA COM BLOQUEAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMEN-
          TO.
          2.11 DEVE PERMITIR O RECURSO PARA UTILIZACAO DE RESSECCAO
          TRANSURETRAL E ELETROVAPORIZACAO

3. ACESSORIOS BASICOS
          3.1 02 (DUAS) PLACAS PERMANENTES TAMANHO ADULTO (COM CABO)
          3.2 05 (CINCO) CANETAS ELETRODOS MONOPOLAR COM CABO DE SILI-
          CONE FLEXIVEL AUTOCLAVAVEL
          3.3 05 (CINCO) CANETAS PORTA ELETRODOS COM COMANDO DE ACIONA
          MENTO MANUAL COM CABO DE SILICONE FLEXIVEL AUTOCLAVAVEL
          3.4 10 (DEZ) ELETRODOS DE DIFERENTES FORMATOS PARA CORTE E
          COAGULACAO;
          3.5 01 (UMA) PINCA MONOPOLAR RETA COM CABO AUTOCLAVAVEL
          3.6 PEDAL DE ACIONAMENTO (CORTE,COAGULACAO E MISTO) C/ CABO
          3.7 CARRINHO PARA SUPORTE COM RODIZIO
          3.8 CABO DE ALIMENTACAO TIPO (2P + T) CONFORME ABNT, DE NO
          MINIMO 2 METROS

4. ALIMENTACAO
          4.1 ALIMENTACAO ELETRICA: 220 +- 10% VOLTZ, 60 HZ

032859001 Oxímetro de pulso
1. Generalidades
Oxímetro de pulso de mesa (beira de leito) para medição de spo2 e batimento cardíaco para uso em
pacientes neonatais
2. Características técnicas mínimas
2.1 Medição de spo2:
2.1.1 Faixa de medição mínima de 70 a 100% de spo2;
2.1.2 Precisão para medição entre 70 a 99%: Maximo +- 2%;
2.2 Medição de batimento cardíaco:
2.2.1 Medição de 30 a 235 BPM;
2.2.2 Precisão de +- 3%;
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2.3 Deve apresentar curva plestimográfica e valores digitais de parâmetros monitorados;
2.4 O aparelho deve ter os seguintes alarmes indicando com uma mensagem o problema:
2.4.1 Alarme indicador de sensor solto;
2.4.2 Alarme indicador sinal fraco;
2.4.3 Alarme indicador de interferência luminosa;
2.4.4 Alarme indicador de spo2 baixa.
2.5 O alarme deve possuir limites máximas e mínimas ajustáveis para ambos os parâmetros
monitorizados.
2.6 Deve possuir tecnologia para leitura em baixa perfusão e movimentação do paciente;
2.7 Equipamentos do tipo portátil (palm) acompanhados da base de apoio ou carga da bateria não são
caracterizados como oxímetros de mesa;
3. Alimentação
3.1 Elétrica: 220 v/60hz
4. Acessórios
4.1 Dois (02) sensores de spo2 reutilizáveis, tipo y, para uso neonatal;
4.2 Cabos do tipo (2p + t) para alimentação na rede;
4.3 Bateria interna recarregável com duração de no mínimo 01 hora de uso;
5. Garantia:
5.1 Durante o período da cobertura devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas
pelo fabricante, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a
administração.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa ou
inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe
técnica, sem ônus para a administração.

032859002 Oxímetro de pulso do tipo portátil para a verificação das condições cardiovasculares e do sistema
respiratório, através da leitura digital do nível de saturação de oxigênio no sangue em pontos percentuais
(sao2), através de sensor em forma de grampo, utilizado sobre a polpa digital dos dedos da mão
(circulação periférica). O aparelho deverá ser portátil, com as dimensões máximas de 16 cm de altura, 9
cm de largura e 4 cm de espessura. Deverá possuir visor plástico que possibilite a visualização das
informações em locais de baixa luminosidade e informar em numerais, além do índice de saturação de
oxigênio, o número de batimentos por minuto da vítima. Deverá ser confeccionado em material de boa
resistência a impactos e ter seu   funcionamento com sistema de pilhas ou baterias. Deverá ser fornecido
com materiais de proteção de equipamento (bolsa de transporte). O equipamento deverá possuir garantia
e assistencia  técnica no território brasileiro.
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032859003 Oxímetro de pulso
2. Generalidades:
Oxímetro de pulso para medição de spo2e batimento cardíaco, de mesa (beira de leito).
2. características técnicas mínimas:
2.1 medição de spo2;
2.1.1. faixa de medição mínima de 70 a 99% de spo2
2.1.2. precisão para medição 70 a 99% máximo +- 3%
2.2 medição de batimento cardíaco
2.2.1. medição de 30 a 235 bpm
2.3 Deve apresentar curva plestimográfica e valores digitais de parâmetros monitorados;
2.4 O aparelho deve ter os seguintes alarmes indicando com uma mensagem o problema:
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2.4.1 Alarme indicador de sensor solto;
2.4.2 Alarme indicador sinal fraco;
2.4.3 Alarme indicador de interferência luminosa;
2.4.4 Alarme indicador de spo2 baixa.
2.5 O alarme deve possuir limites máximas e mínimas ajustáveis para ambos os parâmetros
monitorizados.
3. alimentação:
3.3 elétrica: 220v/60hz;
3.4 bateria interna recarregável;
4. acessórios
4.4. 02(dois) sensores de spo2 reutilizável tipo clip, para
uso adulto, acompanhado de pré-cabo, se necessário;
4.5. cabo do tipo (2p + t) para alimentação na rede
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários sem ônus para a administração.

032859004 Oximetro de pulso
1. Generalidades
Oximetro de pulso de mesa (beira de leito) para medição de spo2 e batimento cardíaco para uso em
pacientes neonatais
2. Características técnicas mínimas
2.1 Medição de spo2:
2.1.1 Faixa de medição mínima de 70 a 100% de spo2;
2.1.2 Precisão para medição entre 70 a 99%: Maximo +- 3%;
2.2 Medição de batimento cardíaco:
2.2.1 Medição de 30 a 235 BPM;
2.2.2 Resolução de +- 2%;
2.3 Deve apresentar curva plestimográfica e valores digitais de parâmetros monitorados;
2.4 O aparelho deve ter os seguintes alarmes indicando com uma mensagem o problema:
2.4.1 Alarme indicador de sensor solto;
2.4.2 Alarme indicador sinal fraco;
2.4.3 Alarme indicador de interferência luminosa;
2.4.4 Alarme indicador de spo2 baixa.
2.5 O alarme deve possuir limites máximas e mínimas ajustáveis para ambos os parâmetros
monitorizados.
2.6 Deve possuir tecnologia para leitura em baixa perfusão e movimentação do paciente;
2.7 Equipamentos do tipo portátil (palm) acompanhados da base de apoio ou carga da bateria não são
caracterizados como oxímetros de mesa;
3. Alimentação
3.1 Elétrica: 220 v/60hz
4. Acessórios
4.1 Três (03) sensores de spo2 reutilizáveis, tipo y, para uso neonatal;
4.2 Cabos do tipo (2p + t) para alimentação na rede;
4.3 Bateria interna recarregável com duração de no mínimo 01 hora de uso;
5. Garantia:
5.1 Equipamento deve possuir garantia total de (03) três anos, exceto acessório; durante o período de
garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante, conforme
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manual do equipamento, ou no mínimo, inclusive com a substituição de peças necessárias para a
execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de
operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários,
sem ônus para a administração.

032859005 Oxímetro de pulso portátil para medição de spo2 e pulso.
-Operação através de pilhas ou baterias.
Caracteristicas técnicas mínima
Medida de spo2
-Faixa de medição 70 a 99% +- 2%
Medida de batimento cardiaco
- Medindo entre 40 a 230bpm
Precisão de +- 2%
Alarmes
-Saturação baixa
-Frequência cardiaca baixa
-Frequência cardiaca alta
-Bateria fraca
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032859006 Oxímetro de pulso portátil para medição de SPO2.
1. Generalidades:
Oxímetro de pulso de mesa para medição de SPO2 e batimento cardíaco em pacientes  adultos;
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Medicação de SPO2
2.1.1. Faixa de medição mínima 70 a 99% de SPO2;
2.1.2. Precisão para medicação de 2% nas escalas entre 80 e 99% e 3% na escala entre 70 e 80%;
2.2. Medição de batimento cardíaco:
2.2.1. Medição de 30 a 235 bpm;
2.3. Deve apresentar curva pletismográfica;
2.4. O aparelho deve ter os seguintes alarmes:
2.4.1. Alarme indicador de sensor solto;
2.4.2. Alarme indicador de SPO2 baixa;
2.5. Deve possuir tecnologia para leitura em baixa perfusão e movimentação do paciente;
3. Alimentação:
3.1. Elétrica: 220 V / 60 Hz;
3.2. Bateria recarregável;
4. Acessórios:
4.1. 02 (dois) sensores de SPO2 reutilizável, tipo clip, para uso adulto;
4.2. Cabo de alimentação conforme padrão ABNT;
4.3. Bateria interna recarregável;
O equipamento deve possuir registro na ANVISA e ser acompanhado pelos manuais de operação em
língua portuguesa e serviço e língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento
adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032859007 Oxímetro de pulso portátil para medição SPO2 E (tipo palm)
1. Generalidades:
Oxímetro de pulso portátil para medição de SPO2 e pulso cardíaco para pacientes adultos (tipo palm)
2. Características técnicas mínimas
2.1 Medição de SPO2
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2.1.1 Faixa de medição mínima de 70 a 99% de SPO2
2.1.2 Precisão para medição entre 70 e 99%: máximo +-3%
2.2 Medição de batimento cardíaco
2.2.1 Medição de 30 a 235bpm
2.2.2 Precisão de +- 3 bpm
2.3 Peso Maximo de 650 gramas; (com bateria e sensor de oxímetria)
 2.4 Alarmes:
2.4.1 Sensor solto;
3. Alimentação:
3.1 Através de pilhas ou bateria;
4. Acessórios:
4.1 Dois (02) sensores de SPO2 reutilizáveis, tipo clip, para adulto;
4.2 Pilhas ou baterias recarregáveis;
4.3 Carregador de pilhas ou bateria com alimentação elétrica 220v/60hz;
O equipamento deve possuir registro na ANVISA e ser acompanhado pelos manuais de operação em
língua portuguesa e serviço e língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento
adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

032859008 1. Generalidade:
Oxímetro de pulso portátil, tipo palm.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 medição de spo2:
2.1.1 faixa de medição mínima de 70 a 99%;
2.1.2 precisão para medição entre 70 e 99%:+-3%
2.2 medição de batimento cardíaco:
2.2.1 medição de 25 a 250bpm;
2.2.2 precisão de +-3bpm;
2.3 visualização através de tela lcd e/ou led;
2.4 deve possuir tecnologia para leitura em baixa perfusão e movimentação do paciente;
2.5 deve possuir indicação do nível de carga da bateria;
2.6 peso máximo de 400 gramas sem bateria;
2.7 alarmes:
2.7.1 sensor desconectado do paciente;
2.7.2 spo2 baixa;
2.7.3 frequência cardíaca alta e baixa;
2.8 capacidade da bateria de no mínimo 24 horas com o equipamento em uso contínuo;
2.9 recarregamento da bateria sem necessidade de retirar a bateria do equipamento;
2.10 alimentação:
2.10.1 através de pilha e/ou bateria, recarregáveis
2.11 acessórios
2.11.1 02(dois) sensores reutilizáveis, tipo clipe, para uso adulto;
2.11.2 02(dois) sensores reutilizáveis, tipo "y",para uso neonatal;
2.11.3 01(um) cabo para alimentação elétrica para carregar a bateria.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos em língua  portuguesa(Brasil)e de
serviço em língua portuguesa(Brasil) ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos
usuários, sem ônus para a administração.
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Oxímetro de pulso compacto
2. Características técnicas mínimas:
2.1 medição de SpO2:
2.1.1 faixa de medição mínima de 70 a 99%;
2.1.2 precisão para medição entre 70 e 99%:+-3%
2.2 medição de batimento cardíaco:
2.2.1 medição de 30 a 230bpm;
2.2.2 precisão de +-3bpm ou +-3%, o que for maior;
2.3 visualização através de tela LCD e/ou LED e/ou OLED;
2.4 deve possuir indicação de pilha/bateria fraca;
2.5 peso máximo de 55 gramas com pilha/bateria;
2.6 capacidade da pilha/bateria de no mínimo 30 horas com o equipamento em uso contínuo;
2.7 Acessórios:
2.7.1 02 (dois) conjuntos de pilhas/baterias;
2.7.2 01 (uma) colar para sustentação do oxímetro.
O equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação impressos em língua
portuguesa(Brasil).

Materiais de Uso Médico (67)

032859010 Oxímetro de pulso portátil para medição de spo2 e pulso cardíaco para pacientes adultos (tipo palm)
2. Características técnicas mínimas
2.1 medição de spo 2
2.1.1 faixa de medição mínima de 70 a 99% de spo2
2.1.2 precisão para medição entre 70 e 99%: máximo +/- 3%
2.2 medição de batimento cardíaco
2.2.1 medição de 30 a 250bpm
2.2.2. Precisão de +- 3 bpm
2.3 peso máximo de 650 gramas;
2.4 alarmes:
2.4.1 sensor solto;
3. Alimentação:
3.1 através de pilhas ou bateria
4. Acessórios:
4.1 dois(02) sensores de spo2 reutilizáveis, tipo clip, para adulto;
4.2 pilhas recarregáveis e carregador de pilhas ou bateria (rede de 220v/60hz) para funcionamento do
equipamento.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)
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032859011 Oximetro de pulso para medicao de spo2 e batimento cardiaco.
2. caracteristicas tecnicas minimas:
    2.1. medicao de spo2:
    2.1.1. faixa de medicao minima de 70 a 99% de spo2;
    2.1.2. precisao para medicao entre 70 e 99%: maximo +ou- 2%.
    2.2. medicao de batimento cardiaco:
    2.2.1. medicao de 30 a 240bpm;
    2.2.2. precisao de +ou- 2%.
    2.3. deve apresentar curva pletismografica;
    2.4. o aparelho deve ter os seguintes alarmes:

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
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    2.4.1. alarme indicador de sensor solto;
    2.4.2. alarme indicador de spo2 baixa.
    2.5. deve utilizar tecnologia "oxymax system" ou "massimo" ou "trutrak".
3. alimentacao:
    3.1. eletrica: 220 v / 60 hz;
    3.2. bateria recarregavel.
4. acessorios:
     4.1. 02(dois) sensores de spo2 reutilizavel,tipo clip, para uso adulto;
     4.2. cabo do tipo (2p + t) para alimentacao na rede;
     4.3. bateria interna recarregavel.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de  operacao e servico em lingua portuguesa. o
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuarios, sem onus para a administracao.

032859013 Oxímetro de pulso
1. Generalidades oxímetro de pulso de mesa(beira de leito) para medição de / spo2  batimento cardíaco
para uso em pacientes neonatais a adulto
2.Características técnicas mínimas
2.1 medição de spo2;
2.1.1 faixa de medição mínima de 70 a 100% de spo2
2.1.2. precisão para medição entre 70 a 99%, máximo +- 3%;
2.2. medição de batimento cardíaco:
2.2.1. medição de 30 a 235 BPM
2.3. deve apresentar curva plestimografica e valores digitais de parâmetros monitorados;
2.4 o aparelho deve ter os seguintes alarmes indicando com uma mensagem  problema;
2.4.1 alarme indicador de sensor solto;
2.4.2. alarme indicador sinal fraco;
2.4.3. alarme indicador de interferência luminosa;
2.4.4. alarme indicador de spo2 baixa.
2.5. O alarme deve possuir limites máximas e mínimas ajustáveis para ambos o parâmetros
monitorizados.
2.6. deve possuir tecnologia para leitura em baixa perfusão e movimentação do paciente;
2.7. equipamentos do tipo portátil (palm) acompanhados da base de apoio ou carga da bateria não são
caracterizados como oxímetros de mesa;
3. Alimentação
3.1 elétrica: 220v/60hz 4.
4. Acessórios
4.1 dois(02) sensores de spo2 reutilizáveis (incluindo cabo) tipo y, para uso neonatal;
4.2 dois(02) sensores de spo2 reutilizáveis(incluindo cabo) tipo clip, para uso adulto;
4.3 cabos do tipo (2p+t) para alimentação na rede;
4.4 bateria interna recarregável com duração de no mínimo 01 hora de uso;
5. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções  preventivas
recomendadas pelo fabricante, conforme manual do equipamento, inclusive com a substituição de peças
necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado
pelos manuais impressos de operação e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve
fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a
administração.
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de pulso.
- faixa do visor de saturação de oxigênio: 0 - 100% spo2
- faixa do visor de frequência de pulso: 18 - 321 bpm
- exatidão da saturação declarada: 70 - 100%
- alimentação: 4 pilhas alcalinas aa de 1,5 v (2500: 80horas de funcionamento normal; 2500a: 60 horas de
funcionamento normal.

Materiais de Uso Médico (67)

032859015 Oximetro de pulso portátil para medição spo2 e (tipo palm)
1.Generalidades:
Oximetro de pulso portátil para medição de spo2 e pulso cardíaco para pacientes adultos (tipo palm)
2.Características técnicas mínimas
2.1.medição de spo2
2.1.1.faixa de medição mínima de 70 a 99% de spo2
2.1.2.precisão p/ medição entre 70 a 99%: máximo +-3%
2.2.medição de batimento cardíaco
2.2.1.medição de 30 a 235 bpm
2.2.1.medição de 30 a 235 bpm
2.2.2.precisão de +-3 bpm
2.3.peso máximo de 650 gramas;(com bateria e sensor de oximetria)
2.4.alarmes:
2.4.1.sensor solto.
3.Alimentação.
3.1.através de pilhas ou bateria.
Acessórios.
4.1.dois(02)sensores de spo2 reutilizáveis,tipo clip, para adulto;
4.2.dois(02)sensores de spo2 reutilizáveis,tipo"y" para neonatal
4.3.pilhas ou baterias recarregáveis;
4.4.carregador de pilhas ou bateria com alimentação elétrica 220 v/60hz.o equipamento deve possuir
registro na ANVISA e ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço e
língua portuguesa ou inglesa.o licitante deve
fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração
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032859016 Oxímetro de pulso
1. Generalidades oxímetro de pulso de mesa(beira de leito) para medição de / spo2  batimento cardíaco
para uso em pacientes neonatais a adulto
2.Características técnicas mínimas
2.1 medição de spo2;
2.1.1 faixa de medição mínima de 70 a 100% de spo2
2.1.2. precisão para medição entre 70 a 99%, máximo +- 3%;
2.2. medição de batimento cardíaco:
2.2.1. medição de 30 a 235 BPM
2.3. deve apresentar curva plestimografica e valores digitais de parâmetros monitorados;
2.4 o aparelho deve ter os seguintes alarmes indicando com uma mensagem  problema;
2.4.1 alarme indicador de sensor solto;
2.4.2. alarme indicador sinal fraco;
2.4.3. alarme indicador de interferência luminosa;
2.4.4. alarme indicador de spo2 baixa.
2.5. O alarme deve possuir limites máximas e mínimas ajustáveis para ambos o parâmetros
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monitorizados.
2.6. deve possuir tecnologia para leitura em baixa perfusão e movimentação do paciente;
2.7. equipamentos do tipo portátil (palm) acompanhados da base de apoio ou carga da bateria não são
caracterizados como oxímetros de mesa;
3. Alimentação
3.1 elétrica: 220v/60hz 4.
4. Acessórios
4.1 dois(02) sensores de spo2 reutilizáveis(incluindo cabo) tipo clip, para uso adulto;
4.2 cabos do tipo (2p+t) para alimentação na rede;
4.3 bateria interna recarregável com duração de no mínimo 01 hora de uso;
5. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções  preventivas
recomendadas pelo fabricante, conforme manual do equipamento, inclusive com a substituição de peças
necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado
pelos manuais impressos de operação e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve
fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a
administração.

032867001 Aparelho de ultrassom
1. Generalidades:
Sistema digital (mínimo 1024 canais) com software completo,para aplicações vasculares, abdominais,
cerebrovasculares e periférico, abdominal, ginecologia, obstetrícia, pequenas partes e urologia.
2.  Características técnicas mínimas:
2.1 imagem de alta definição com 256 níveis de cinza para o modo 2 d; conexão simultânea de no mínimo
três transdutores; função cine para revisão de imagens 2d, analises espectrais e traçados de modo;
2.2 monitor de alta resolução colorido de no mínimo 17" lcd ou led.
2.3 modos de imagem: b. Dual(b/b), m, Doppler colorido, espectral e continuo,power Doppler, color
compare (modo dual com color + 2d ou power +2d lado a lado). Recursos avançados: imagem harmônica
de pulso invertido de tecidos; calculo automático de Doppler; modo triple (color,espectro e 2 d
simultâneos ); Doppler adaptativo (otimização automática de frequência de color e power de acordo com
a profundidade); Doppler tecidual; imagem trapezoidal no transdutor linear; zoom em tempo real.
2.4 conectividade: sistema de registro digital de imagens em disco rígido, gravação em cd-rw e dvd - rw;
deve possuir suporte a armazenamento e exportação de imagens em formato dicom 3.0; esta
conectividade deve permitir exportação dos dados de exame em formato dicom através de comunicação
via rede tcp/ip de acordo com o padrão dicom 3.0, implementando o serviço dicom de "usuário de classe
de serviço de armazenamento", denominado store scu. Os exames deverão ser exportados em formato
dicom 3.0. Modalidade dicom us ou dicom sc,de acordo com o especificado pelo padrão dicom, versão
3.0. Deve permitir a configuração livre de um aetitle dicom e de um endereço ip para o equipamento. Para
esse quesito ser considerado atendido o fabricante devera fornecer documentação sobre o subformato
dicom implementado ou então o seu " conformance statement". O equipamento devera ainda vir
acompanhado dos respectivos manuais de configuração dicom e de documento contendo as senhas
administrativas necessárias para a configuração dessa comunicação, inclusive a senha de administrador/
superusuário para configuração dos parâmetros de rede ip. Caso haja algum tipo de personalização dos
dados gerados pelo equipamento, além dos descritos pelo padrão dicom 3.0, deve ser incluida
documentação descrevendo o modelo de dados utilizado;
2.5 ergonomia: painel de controle regulável em altura, com possibilidade de rotação do monitor;
2.6 transdutores: todos os transdutores deverão ser eletrônicos do tipo multifrequênciais;
2.7.1 (01) transdutor linear (frequência de 5 a 10mhz);
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2.7.2 (01) transdutor convexo
2.7.3 (01) transdutor endocavitário;
2.7.4 (01)transdutor (micro convexo) transfontanelar
3. Acessórios:
3.1 (01) (uma) impressora térmica preto e branco;
3.2 (05)(cinco) rolos para impressora térmica preto e branco
3.3 (01) (um) nobreak, compatível com o equipamento. Tipo dupla conversão (true on line), com saída
senoidal, autonomia de no mínimo 10 minutos, entrada 220v/60hz e saídas 110 e 220 v. 4.alimentação:
alimentação elétrica: 220v/60hz.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em
língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus
para a administração.

032867002 Aparelho de ultrassom portátil
1. Generalidades:
Equipamento de ultrasson portátil para realização de exames fontanelares, cardíacos, abdominais em
pacientes adultos e neonatais.
2.características técnicas mínimas
2.1. Modos mínimos b.m. doppler colorido e espectral
2.2. Registro: sistema de registro digital de imagens em disco rígido e gravação em dvd;
2.3 zoom com compensação de densidade de linhas;
2.4. Deve realizar medições de área;
2.5. Deve possibilitar a alteração da frequência dominante do transdutor
2.6.alimentação elétrica: 220v/60hz;
2.7. Bateria com duração de no mínimo 1 hora de uso;
2.8.deve possuir conectividade dicom 3.0 habilitado e pronto para uso
2.9. Deve possibilitar a comunicação via porta usb e rede;
2.10. Deve possibilitar a gravação de exames em dvd;
2.11. Deve possuir peso no máximo 6.7 kg com bateria;
2.12.saída super video para uso de gravador de dvd;
2.13. Saída dvd para conexão de monitor de plasma ou lcd;
2.14. Saída de áudio para gravação;
2.15. Entrada para cabo de ecg;
3. Acessórios;
3.1. Todos os transdutores deverão ser eletrônicos do tipo /banda larga (seleção automática de
frequência;
3.2. Um(01) transdutor banda larga convexo com faixa mínima de 3,5 a 5mhz;
3.3. Um (01) transdutor banda larga linear com faixa mínima de frequência de 5 a 10mhz;
3.4. Um(01) transdutor banda larga setorial(phased aray), com faixa mínima de freguência de 1,5 a
3,5mhz
3.5. Um(01) transdutor transfontanelar;
3.6. Uma(01) video printer preto e branco;
3.7. Um(01) carro para suporte e acomodação com rodizios;
3.8. Um(01) cabo de alimentação do tipo (2p +t), segundo normas da ABNT;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.
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1.Generalidades:equipamento de ultra-som totalmente digital, de alta resolução, para uso geral adulto e
pediátrico em medicina interna, cardiologia, vascular, abdome, vascular periférica, vias urinárias, pélvico,
ecocardiografia, transcraniana e detecção de morte cerebral (doppler transcraniano),com arquitetura do
sistema com capacidade de processamento de várias séries de dados simultaneamente, desenvolvida
para 2d, imagem biplanar e live 3d, conexão simultânea de no mínimo três transdutores; função cine para
revisão de imagens 2d, análises espectrais e traçados de modo m, monitor de alta resolução colorido de
no mínimo 19''.
2.características técnicas mínimas:
2.1.modos mínimos de processamento de imagem:
2.1.1. B e M, com colorização tecidual; doppler pulsado; doppler colorido; power doppler; doppler tecidual,
Power motion mode;
2.2.recursos avançados:
2.2.1.tecnologia de composição de imagem que permite análise de estrutura por diversos ângulos;
2.2.2.deve permitir a visão multiplanar de quaisquer 2planos simultaneamente;
2.2.3.deve possuir o processamento que permita a reconstituição 3d em tempo real da imagem
bi-dimensional;
2.2.4.deve possuir tecnologia de segunda harmônica tecidual, com pulso invertido.
2.2.5.deve permitir medições automáticas da espessura da camada íntima-média nas artérias e em outros
vasos superficiais;
2.2.6.deve possuir otimização automática da imagem dimensional;
2.2.7 Deve permitir fazer cálculos cardiológicos, vasculares e cerebro-vasculares;
2.3.Registro e conectividade:
2.3.1.captura, revisão, seleção, deleção e arquivamento de imagens digitais.
2.3.2.disco rígido para armazenamento interno de imagens com capacidade de no mínimo 160gb.
2.3.3.capacidade de gravação de dados através de no mínimo: Gravador de dvd; porta usb ativa;
2.3.4.capacidade de exportação de exames completos em formatos não proprietários incluindo pelo
menos os formatos jpeg, mpeg, avi e dicom em diferentes mídias (dvdr,usb e rede);
2.4.monitor tipo lcd de alta resolução com no mínimo 19'', totalmente articulado, e tela de lcd touchscreen
acoplada ao painel;
2.5.plataforma operacional em ambiente windows;
2.6. Deve possuir módulo de ECG integrado ao equipamento;
2.7.transdutores:
2.7.1.todos os transdutores deverão ser eletrônicos setoriais multifrequênciais em tecnologia de banda
larga com seleção automática das frequências específicas, em bidimensional e doppler a cores;
2.7.2. Um (01) transdutor setorial adulto (phased array) com faixa mínima de frequêcia de 2+/-1 a 5+/-1
mhz;
2.7.3. Um (01) transdutor convexo (frequência de 2 a 5 mhz ou 3 a 6 mhz);
2.7.4. Um (01) transdutor linear (frequência 3 a 9 mhz ou 5 a 11mhz;);
2.7.6 Caso não seja possível realizar detecção de morte cerebral (doppler transcraniano) com um dos
transdutores relacionados, deve ser fornecido modelo adicional;
2.8.ergonomia:
2.8.1.um (01) carro suporte para acomodar todo sistema composto por estrutura com rodízios, permitindo
fácil locomoção.
2.8.2.painel de controle regulável em altura e com possibilidade de rotação.
3.alimentação:
3.1.alimentação elétrica: 220v/60hz;
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4.acessórios:

4.1. Um (01) cabo de alimentação, segundo normas da ABNT;
4.2. Vídeo printer (preto e branco);
4.3. Impressora laser-color;
4.4. No-break compatível com equipamento (entrada e saída 220v).
4.5. Dois (02) cabos de ECG de três vias;
4.6. Cinco (05) rolos de papel para vídeo printer (preto e branco);
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em
língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus
para a administração.

032867007 Aparelho de ultra-som ecocardiógrafo
Equipamento de ultra-som totalmente digital, de alta resolução, para uso geral adulto, pediátrico e
neonatal em medicina interna, cardiologia, vascular, abdome, vascular periférica, vascular abdominal,
musculoesquelético vias urinárias, pélvico, ecocardiografia, transfontanela, cerebrovascular,
transesofagico, transcraniana, com arquitetura do sistema com capacidade de processamento de várias
séries de dados simultaneamente, desenvolvida para 2d, imagem biplanar, conexão simultânea de no
mínimo três transdutores;função cine para revisão de imagens 2d, análises espectrais e traçados de
modo m, monitor de alta resolução colorido de no mínimo 19”.
Características técnicas mínimas:
1.1 Modos mínimos de processamento de imagem:
1.1.1 B e M com colorização tecidual; Doppler pulsado; Doppler colorido; Doppler continuo, Power
Doppler; Doppler tecidual colorido e espectral, Power motion mode; Modo M, Modo M-Anatômico, High
PRF PW;
1.2 recursos avançados:
1.2.1 Tecnologia de composição de imagem que permite análise de estrutura por diversos ângulos;
1.2.2 Deve permitir a visão multiplanar de quaisquer 2 planos simultaneamente;
1.2.3 Deve possuir o processamento que permita a reconstituição 3d da imagem bi-dimensional;
1.2.4 Deve possuir tecnologia de segunda harmônica tecidual, com pulso invertido;
1.2.5 Deve permitir medições automáticas da espessura da camada íntima-média nas artérias e em
outros vasos superficiais;
1.2.6 Deve possuir otimização automática da imagem dimensional;
1.2.7 Deve possuir recurso integrado de eco de stress;
1.2.8 Recurso para análise e quantificação da deformação das paredes;
1.2.9 Deve possuir protocolo para estudo de ressincronização cardíaca;
1.2.10 Deve permitir a quantificação de imagem bidimensional ( estudo de íntima, strain/ strain-rate,
detecção de bordas);
1.2.11 Software para contraste em exames de cardiologia e imagem geral;
1.2.12 Deve possuir recurso análises quantitativas (Q Analysis);
1.2.13 Deve possuir recurso Tissue Tracking;
1.2.14 Software para opacificação do ventrículo esquerdo (LVO)
1.2.15 Deve possuir recurso Sincronização dos tecidos;
1.2.16 Imagem Harmônica Tecidual (THI) com a tecnologia de inversão de pulso;
1.2.17 Permitir a visualização de imagens de exames em tela estendida ou panorâmica ou inteira;
1.2.18 Tecnologia com imagem com redução de ruído;
1.3 Registro e conectividade:
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1.3.1 Captura, revisão, seleção, deleção e arquivamento de imagens digitais;
1.3.2 Disco rígido para armazenamento interno de imagens com capacidade de no mínimo 160gb;
1.3.3 Capacidade de gravação de dados através de no mínimo: Gravador de DVD; porta USB ativa;
1.3.4 Capacidade de exportação de exames completos em formatos não proprietários incluindo pelo
menos os formatos jpeg, mpeg, avi e dicom em diferentes mídias (dvdr, USB e rede);
1.4 Monitor tipo lcd de alta resolução com no mínimo 19”, totalmente articulado, e tela de LCD
touchscreen acoplada ao painel;
1.5 Plataforma operacional em ambiente Windows;
1.6 Deve possuir módulo de ECG integrado ao equipamento;
1.7 Transdutores:
1.7.1 Todos os transdutores deverão ser eletrônicos setoriais multifrequênciais em tecnologia de banda
larga com seleção automática das freqüências específicas, em bidimensional e Doppler a cores;
1.7.2 Um (01) transdutor setorial adulto (phased array) com faixa mínima de freqüência de 2 +/-1 a 5+/-1
mhz;
1.7.3 Um (01) Transdutor linear (freqüência 3 a 9 mhz ou 5 a 11 mhz);
1.7.4 Um (01) Transdutor setorial pediátrico (freqüência 3 a 8 mhz);
1.8 Ergonomia:
1.8.1 Um (01) carro suporte para acomodar todo sistema composto por estrutura com rodízios, permitindo
fácil locomoção;
1.8.2 Painel de controle regulável em altura e com possibilidade de rotação;
Alimentação:
3.1 Alimentação elétrica: 220v/60hz;
Acessórios:
4.1 Um (01) cabo de alimentação, segundo normas da ABNT;
4.2 Uma (01) vídeo printer (preto e branco);
4.3 Uma (01) impressora laser-color;
4.4 um (01) no-break compatível com equipamento (entrada e saída 220v);
4.5 Dois (02) cabos de ECG de três vias;
4.6 Cinco (05) rolos de papel para vídeo printer (preto e branco);
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em
língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus
para a administração.

032867009 Aparelho de ultra-som para uso terapêutico tensao ac de alimentacao: bivolt com 120v / 220v (+/- 10%)
- 02 transdutores
- 01 tubo de gel 130g
- 01 cabo de forca
- 01 manual de instruções com registro no ministerio da saude
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032867011 Aparelho de ultrassom diagnóstico
1. Generalidades: Sistema digital (mínimo 1024 canais) com software completo,  para uso geral adulto,
pediátrico e neonatal em medicina interna, cardiologia, ginecologia, obstetrícia cardiologia fetal, Biometria
Fetal, Idade Fetal, Índice de Fluído Amniótico, ecocardiografia, musculosquelético vias urinárias,pélvico,
aplicações vasculares abdominais, cerebrovasculares e periféricos, abdominal, e pequenas partes e
urologia; Imagem de alta definição com 256 níveis de cinza para o modo 2D; Conexão simultânea de no
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mínimo três transdutores; Função cine para revisão de imagens 2D, análises espectrais e traçados de
modo M; Monitor LCD ou LED de alta resolução de no mínimo 17;
2. Especificações técnicas mínimas:
2.1. Modos de Imagem:
2.1.1. B, Dual (B/B), M, M Anatômico, Doppler colorido, espectral e contínuo, Power Doppler, Color
Compare (modo dual com Color + 2D ou Power + 2D lado a lado)
2.2. Recursos avançados:
2.2.1. Imagem Harmônica de tecidos;
2.2.2. Imagem Panorâmica;
2.2.3. Cálculo automático de Doppler;
2.2.4. Modo triplex (color, espectro e 2D simultâneos);
2.2.5. Doppler adaptativo (otimização automática de freqüências de Color e Power de acordo com a
profundidade);
2.2.6. Doppler tecidual;
2.2.7. Imagem trapezoidal no transdutor linear;
2.2.8. Zoom em tempo real;
2.2.9. Possuir medidas e cálculos completos para Obstetrícia, Ginecologia, Biometria Fetal e Eco Fetal;
2.3. Registro:
2.3.1. Sistema de registro digital de imagens em disco rígido, com possibilidade de medição, Conexão
USB para gravação em Pen-drive;
2.3.2. Deve permitir salvar no mínimo nos formatos jpeg, mpeg, avi, em CDR e DVDR.
2.3.3. Capacidade de no mínimo 160 GB de HD e armazenamento de no mínimo 350.000 imagens em
HD.
2.4. Conectividade:
2.4.1. Sistema de comunicação Dicom 3.0 habilitado pronto para o uso;
2.4.2. Deve possuir conexões USB;
2.4.3. Saídas auxiliares de áudio;
2.4.4. Saída auxiliar de vídeo em DVI;
2.5. Ergonomia: painel de controle regulável em altura, com possibilidade de rotação do painel ou monitor;
Painel de controle com teclado alfanumérico e manuseio do cursor por track ball ou similar;
2.6. Deve possibilitar atalhos de comandos através de tela de interface humana sensível ao toque;
2.7. Transdutores: Todos os transdutores deverão ser eletrônicos do tipo banda larga (seleção automática
de frequências);
2.7.1. Um (01) transdutor linear (frequência de 7,5 a 10 MHz);
2.7.2. Um (01) transdutor convexo (frequência de 2 a 5 MHz);
2.7.3. Um (01) transdutor endocavitário (transvaginal) (frequência de 5 a 7 MHz);
2.7.4. Um (01) transdutor setorial Adulto;
3. Acessórios
3.1. Um (01) Vídeo printer (preto e branco);
3.2. Um (01) No-break compatível com o equipamento;
3.4. Um (01) Carro para suporte e acomodação com rodízios;
3.5. Um (01) Gravador de CD-R/ DVD-R integrado ao sistema
3.6. Dois (02) cabos de ecg de três vias;
3.7. Uma (01) impressora laser-color;
3.8 Dez (10) rolos de papel para vídeo printer (preto e branco);
4. Alimentação
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4.1. Alimentação elétrica: 220V/60Hz
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.
O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

032867012 Aparelho de ultra-som diagnóstico (Ecodoppler)
1. Generalidades:
Sistema digital (mínimo 512 canais) com software completo, para aplicações vasculares abdominais,
cerebrovasculares e periféricos: ecocardiografia adulta, pediátrica, abdominal, ginecologia, obstretícia,
pequenas partes e urologia; Imagem de alta definição com 256 níveis de cinza para o modo 2D; Conexão
simultânea de no mínimo três transdutores;
- Função cine para revisão de imagens 2D,análises espectrais e traçados de modom;monitor de alta
resolução de 15" no mínimo.
2. Especificações técnicas mínimas:
- Modos de imagem: B, Dual (B/B), M, Doppler colorido, espectral e contínuo, power doppler, color
compare(modo dual com color +2D ou power +2D lado a lado). Recursos avançados:
- Imagem harmônica de tecidos; imagem panorâmica; cálculo automático de doppler; modo
triples(color,espectro e 2d simultâneos) doppler adaptativo (otimização automática de freqüência de color
e power de acordo com a profundidade);
- Doppler tecidual: imagem trapezoidal no transdutor linear;
- Zoom em tempo real;
- Conectividade:sistema de registro digital de imagens em disco rígido, gravação em CD-RW E DVD-RW;
- Deve possuir suporte de armazenamento e exportação de imagens em formato Dicom 3.0;esta
conectividade deve permitir exportação dos dados de exame em formato Dicom através de comunicação
via rede TCP/IP,de acordo com o padrão Dicom 3.0, implementando o serviço Dicom de "usuário de clase
de serviço de armazenamento",denominado Store SCU;
- os exames deverão ser exportados em formato Dicom 3.0, modalidade Dicom us ou Dicom SC, de
acordo com o especificado pelo padrão Dicom, versão 3.0. Deve permitir a configuração livre de um
aetitle Dicom e de um endereço IP para o equipamento;
- para esse quesito ser considerado atendido o fabricante deverá fornecer documentação sobre o
subformato Dicom implementado ou então o seu "conformance statement". O equipamento deverá ainda
vir acompanhado dos respectivos manuais da configuração dicom e de documento contendo as senhas
administrativas necessárias para a configuração dessa comunicação, inclusive a senha de
administrador/superusuário para configuração dos parâmetros de rede IP. Caso haja algum tipo de
personalização dos dados gerados pelo equipamento, além dos descritos pelo padrão Dicom 3.0, deve
ser incluída documentação descrevendo o modelo de dados utilizado;
- deve possuir pelo menos uma saída de sinal de vídeo: vídeo composto (BNC) ou s-vídeo, com
codificação de sinal de vídeo em um padrão comum: PAL; PAL-M OU NTSC;
- ergomonia: possibilidade de rotação e angulação monitor;
- transdutores:todos os transdutores deverão ser eletrônicos do tipo banda larga(seleção automática de
freqüências) ou multifrequenciais eletrônicos de banda larga;
- 01(um) transdutor linear(freqüência de 5 a 12 mhz);
- 01(um) transdutor convexo(freqüência de 2 a 5mhz);
- 01(um) transdutor endocavitário (frequência 5 a 7 mhz);
- 01(um) transdutor(micro convexo)transfontanelar;
3. Acessórios:
- 01(um) vídeo printer preto e branco;
- 05(cinco) rolos para impressora térmica preto e branco;
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- 01(um)nobreak, compatível com o equipamento, tipo dupla conversão(true on line),com saída
senoidal,autonomia de no mínimo 20(vinte)minutos, entrada 220v/60hz e saídas 110v e 220v;
- 01(uma) impressora laser colorida;
- 01(um)gravador de CD-RW ou DVD-RW. Os dados armazenados em cd ou DVD deverão ser
armazenados em um sistema de arquivos padrão para mídias cd ou DVD e não em algum sistema de
arquivos proprietário do fabricante. Os exames estáticos deverão ser armazenados em formato Dicom-US
ou Dicom-SC,de acordo com o padrão Dicom 3.0. Seqüências de vídeo deverão ser armazenados ou em
formato Dicom multiframe de acordo com o padrão Dicom 3.0,ou então em formato mpeg ou
AVI,utilizando algum codec padrão e disponível livremente.
4. Alimentação:
- alimentação elétrica: 220v/60hz.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa
(Brasil) e serviço em língua inglesa ou portuguesa (Brasil). O licitante deve fornecer treinamento
operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração. 

032867013 1. Generalidades: 2. Especificações técnicas mínimas: modos de imagem: b, dual (b/b), m, doppler
colorido, espectral e contínuo, po wer doppler, color compare (modo dual com color + 2d ou powe r + 2d
lado a lado) recursos avançados: cálculo automático de doppler; modo triplex (color, espectro e 2d
simultâneos); doppler adaptativo (otimização automátic a de freqüências de color e power de acordo com
a profundida de); doppler tecidual; imagem trapezoidal no transdutor line ar; zoom em tempo real; registro:
sistema de registro digital de imagens em disco rígido, disq uete de 3,5", disco óptico e gravação em cd
com possibilidad e de medição; transdutores: todos os transdutores deverão ser eletrônicos do tipo banda
larga (seleção automática de freqüências) o 01 transdutor linear (freqüência de 7,5 a 10 mhz) o 01
transdutor convexo (freqüência de 3,5 a 5 mhz) o 01 transdutor endocavitário (vaginal e próstata)
(freqüência de 5 a 7 mhz) 3. Acessórios vídeo printer p&b; vídeo printer colorida; videocassete
profissional; carro para suporte e acomodação com rodízios 4. Alimentação alimentação elétrica:
220v/60hz o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua
portuguesa. O licitante deve fornecer t reinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administra
ção.
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032867016 Aparelho de ultra-som diagnóstico (ecodoppler).
1. Generalidades:
Sistema digital (mínimo 512 canais) com software completo, para aplicações vasculares abdominais,
cerebrovasculares e periféricos; ecocardiografia adulta, pediátrica, abdominal, ginecologia, obstetrícia,
pequenas partes e urologia.
Imagem de alta definição com 256 níveis de cinza para o modo 2d; conexão simultânea de no mínimo
três transdutores;
Função cine para revisão de imagens 2d, análises espectrais e traçados de modom;monitor de alta
resolução de 15",no mínimo.
2. Especificações técnicas mínimas:
 - Modos de imagem: b, dual (b/b), m, doppler colorido, espectral e contínuo, power doppler, color
compare (modo dual com color +2d ou power +2d lado a lado). Recursos avançados:
- Imagem harmônica de tecidos; imagem panorâmica; cálculo automático de doppler; modo triples (color,
espectro e 2d simultâneos); doppler adaptativo (otimização automática de freqüência de color e power de
acordo com a profundidade);
- Doppler tecidual; imagem trapezoidal no transdutor linear;
- Zoom em tempo real;
- Conectividade: sistema de registro digital de imagens em disco rígido, gravação em cd-rw e dvd-rw;
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 - Deve possuir suporte a armazenamento e exportação de imagens em formato dicom 3.0; esta
conectividade deve permitir exportação dos dados de exame em formato dicom através de comunicação
via rede TCP/IP de acordo com o padrão dicom 3.0, implementando o serviço dicom de "usuário de
classe de serviço de armazenamento", denominado store scu.
 - Os exames deverão ser exportados em formato dicom 3.0, modalidade dicom us ou dicom sc, de
acordo com o especificado pelo padrão dicom, versão 3.0. deve permitir a configuração livre de um aetitle
dicom e de um endereço IP para o equipamento.
- Para esse quesito ser considerado atendido o fabricante deverá fornecer documentação sobre o
subformato dicom implementado ou então o seu "conformance statement". O equipamento deverá ainda
vir acompanhado dos respectivos manuais de configuração da comunicação dicom e de documento
contendo as senhas administrativas necessárias para a configuração dessa comunicação, inclusive a
senha de administrador/superusuário para configuração dos parâmetros de rede IP. Caso haja algum tipo
de personalização dos dados gerados pelo equipamento, além dos descritos pelo padrão dicom 3.0, deve
ser incluída documentação descrevendo o modelo de dados utilizado;
- Deve possuir pelo menos uma saída de sinal de vídeo: vídeo composto (bnc) ou s-video, com
codificação de sinal de vídeo em um padrão comum: PAL, PAL-M ou NTSC;
Ergonomia: painel de controle regulável am altura, com possibilidade de rotação do painel ou monitor;
Transdutores: todos os transdutores deverão ser eletrônicos do tipo banda larga (seleção automática de
freqüências) ou multifrequenciais eletrônicos de banda larga;
01 Transdutor linear (frequência de 5 a 12 mhz);
01 Transdutor convexo (frequência de 2 a 5 mhz);
01 Transdutor endocavitário (frequência 5 a 7 mhz);
01 Transdutor (micro convexo) transfontanelar
01 Transdutor setorial phased array para cardiologia(de 4 a 8 mhz).
3. Acessórios:
- 01 (uma) video printer preto e branco;
- 05 (cinco) rolos para impressora térmica preto e branco;
- 01 (um) nobreak, compatível com o equipamento. tipo dupla conversão (true on line), com saída
senoidal, autonomia de no mínimo 20 minutos, entrada 220v/60hz e saídas 110 e 220v.
-  Impressora laser colorida gravador de cd-rw ou dvd-rw. Os dados armazenados em CD ou DVD
deverão ser armazenados em um sistema de arquivos padrão para mídias CD ou DVD e não em algum
sistema de arquivos proprietário do fabricante. Os exames estáticos deverão ser armazenados em
formato dicom-us ou dicom-sc, de acordo com o padrão dicom 3.0. Sequências de vídeo deverão ser
armazenados ou em formato dicom multiframe de acordo com o padrão dicom 3.0, ou então em formato
mpeg ou avi utilizando algum codec padrão e disponível livremente3.1.5. 01(hum) pedal para
congelamento e captura de imagens.
4. Alimentação:
 Alimentação elétrica: 220v/60hz. o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e
serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus
para a administração. A garantia.deve possuir garantia total de no mínimo 02(dois) anos.

032867018 Aparelho de ultrasom, portátil para realização de exames transfontanelares
Descrição da especificação
1. descrição:
Equipamento de ultra-som diagnóstico portátil para realização de exames transfontanelares, cardíacos ou
estruturas superficiais em pacientes adultos e neonatais.
2. características técnicas mínimas:
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2.1. monitor em LCD de no mínimo 10 polegadas integrado ao equipamento;
2.2. modos mínimos de processamento de imagem: m, doppler, espectral, doppler pulsado e continuo,
doppler direcional,
harmônico tecidual, 2d, power doppler, ganho automático, mapeamento de fluxo colorido e color
velocimetria, doppler colorido;
2.3. O equipamento deve permitir a aplicação especifica e realização de cálculos, no mínimo, em:
vascular, cardíaco, doppler transcraniano (tcd), doppler tecidual de parede           (tdi) calculo na intima
media (imt);
2.4. o equipamento deve permitir a gravação digital de imagem modo dinâmico;
2.5. todos os transdutores descritos no item 4 devem possibilitar os modos mínimos de imagem
especificados;
2.6. registro: capacidade de armazenamento de, no minimo, 8.000 imagens internas, com possibilidade
de impressão em vídeo printer;
2.7. possibilidade de congelamento, revisão e transferência de imagens;
2.8. deve apresentar cine loop;
2.9. deve possuir e estar disponível para uso o modulo ecg;
2.10. deve possuir conectividade dicom 3.0, habilitado e pronto para uso;
2.11. deve possibilitar a utilização em rede sem fio (wireles);
2.12. deve possibilitar a comunicação via porta usb e rede;
2.13. deve possibilitar a gravação de exames em dvd;
2.14. deve possuir peso de no máximo 5 kg com bateria;
3. alimentação: 220v/60hz;
3.1. bateria com autonomia mínima de 1 hora; 4. acessórios:
4.1. um (01) transdutor banda larga linear, eletrônico com faixa mínima de 6 a 13 mhz;
4.2. um (01) transdutor setorial phased array, com faixa mínima de freqüência de 1,5 a 3,6 mhz;
4.3 um (01) transdutor banda larga convexo com faixa mínima de frequencia de 2 a 5 mhz;
4.4. um (01) transdutor transesofagico com faixa mínima de freqüência de 3 a 8 mhz;
4.5. um (01) transdutor setorial phased array com faixa mínima de 5 a 8 mhz;
4.6. um (01) rack para transporte com rodízios em material emborrachado e armazenamento do
equipamento, três transdutores simultâneos e a vídeo printer;
4.7. um (01) cabo de alimentação do tipo (2p+t), segundo normas da abtn;
4.8. vídeo printer (preto e branco); todos os transdutores deverao ser eletronicos, do tipo banda larga
(seleção automática de freqüência);
4.9. dois (02) cabos ecg;
4.10. uma (01) maleta para transporte do equipamento e acondicionamento dos transdutores;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para administração. O equipamento
devera apresentar garantia estendida completa de 4 (quatro) anos alem da garantia de 1 (um) ano,
totalizando 5 (cinco) anos, exceto para o transdutor transesofagico.

032867019 Aparelho de ultra-som portatil digital (minimo 512 canais) com software completo, para aplicacoes
vasculares abdominais, transcraniano (cerebrovasculares) e perifericos, ecocardio
grafia adulta, pediátrica e neonatal, abdominal,genecologia, obstetrícia, pequenas partes e urologia.
1. Especificacoes tecnicas minimas:
    1.1. Imagem de alta definicao com 256 niveis de cinza para o modo 2d;
    1.2. Analises espectrais e tracados de modo m;
    1.3. Monitor lcd de alta resolucao de 8], no minimo;
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    1.4. Peso de no maximo 5,0kg, sem o rack de transporte;
    1.5. Modos de imagem:
    1.5.1. B;
    1.5.2. Dual (b/b);
    1.5.3. M;
    1.5.4. Doppler colorido, espectral e continuo;
    1.5.5. Doppler espectral (pulsado e continuo);
    1.5.6. Power doppler;
    1.6. Recursos avancados:
    1.6.1. 2d em frequencia fundamental e harmonica;
    1.6.2. Calculos com resultados de exames vasculares, obstetricos e cardiologicos;
    1.6.3. Doppler adaptativo (otimizacao automatica de frequencias de color e power de acordo com a
profundidade);
     1.6.4. Zoom em tempo real;
     1.6.5. Software para cardiologia avancado.
     1.7. Registro:
     1.7.1. Sistema de registro digital de imagens;
     1.7.2. Capacidade de comunicacao para pc via usb ou ethernet;
     1.7.3. Capacidade de conexao em rede digital dicom 3.0;
     1.7.4. Capacidade de armazenamento de no minimo 1000 imagens
     1.8. Transdutores:
     1.8.1. Todos os transdutores deverao ser eletronicos, do tipo banda larga (selecao automatica de
frequencias);
     1.8.1.1. Um (1) transdutor linear (frequencia de 6 a 13mhz)
     1.8.1.2. Um (1) transdutor convexo (frequencia de 2 a 5mhz)
     1.8.1.3. Um (1) transdutor setorial phased array para cardiologia neonatal (de 5 a 8 mhz);
     1.8.1.4. Um (1) transdutor setorial phased array para cardiologia (frequência 1 a 5mhz);
2.0. Acessorios:
      2.1. Modulo de ecg embutido, de no minimo 3 vias;
      2.2. (2) dois cabos de ecg de no minimo 3 vias;
      2.3. Rack para transporte e armazenamento do equipamento com rodizios com banda de rodagem em
material emborrachado, com possibilidade para conexão de 3 transdutores ativos.
3.0. Alimentacao:
      3.1. Alimentacao eletrica: 220 v/ 60hz;
      3.2. Bateria com duracao minima de 2h.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operacao e servico impressos em lingua
portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional e tecnico adequado aos usuarios, sem
onus para a administracao.
O equipamento deverá apresentar garantia estendida completa zando cinco (05) anos. 

032867020 Aparelho de ultra-som portátil
1. Generalidades:
Equipamento de ultra-som diagnóstico portátil para realização de exames de ultra-som geral, ginecologia
e obstetrícia músculo-esqueleto, ecocardia adulta e pediátrica, vascular.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Monitor em lcd de no mínimo 10 polegadas integrado ao equipamento;
2.2. Modos mínimos de processamento de imagem: m, Doppler colorido, Doppler espectral, Doppler
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pulsado e continuo, 2d, power Doppler, mapeamento de fluxo colorido e color velocimetria;
2.3. O equipamento deve permitir a aplicação específica e realização de cálculos, no mínimo, em:
vasculares, cardiológicos, obstétricos e calculo da intima media (imt);
2.4. O equipamento deve permitir a gravação digital de imagem modo dinâmico;
2.5. Todos os transdutores descritos no item 04 devem possibilitar os modos mínimos de imagem
especificados;
2.6. Registro: capacidade de armazenamento de, no mínimo, 64.000 imagens internas, com possibilidade
de impressão em vídeo printer;
2.7. Possibilidade de congelamento, revisão e transferência de imagens;
2.8. Deve apresentar cine loop;
2.9. Deve possuir e estar disponível para uso o módulo de ecg;
2.10. Deve possuir conectividade dicom 3.0, habilitado e pronto para uso;
2.11. Deve possibilitar a comunicação via porta usb e rede;
2.12. Deve realizar a gravação de exames em DVD-R/RW;
2.13. Deve possuir peso de no máximo 6,7 kg com bateria;
2.14. Saída de vídeo para conexão de monitor de plasma ou lcd;
2.15. Entrada para cabo de ecg;
2.16. Caro suporte.
3. Alimentação: 220v/60hz;
3.1. Bateria com autonomia mínima de 40 minutos em uso;
4. Acessórios:
4.1. Todos os transdutores deverão ser eletrônicos, do tipo banda larga (seleção automática de
frequências);
4.2. Um (01) transdutor banda larga setorial (phased array), com faixa mínima de frequência de 2 +/- 1 a 4
+/- 1  mhz;
4.3. Um(01) transdutor banda larga convexo com faixa mínima de frequência 2 +/- 1 a 5 +/- 1 mhz;
4.4.um (01) transdutor banda larga linear, eletrônico com faixa mínima de frequência de 7 +/- 1 a 13 +/- 1
mhz;
4.5. Dois(02) cabos de ecg de tres vias
4.6. Um(01) carro suporte para acomodar todo sistema;
4.7. Um(01) cabo de alimentação do tipo (2p +t), segundo normas da ABNT;
4.8. Vídeo printer (preto e branco)
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em
língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus
para a administração.

032867021           sistema digital (mínima 1024 canais) com software completo, para aplicações vasculares
abdominais, cerebrovasculares  e periféricos; ecocardiografia adulta, pediátrica e trasesofagica,
abdominal, ginecologia, obstetrícia, pequenas partes e urologia: imagem de alta definição com 256 níveis
de cinza para o modo 2d; conexão simultânea de no mínimo três transdutores; função cine para revisão
de imagens 2d, analises espectrais e traçados de modo m; monitor de alta resolução de 15".
          2. especificações técnicas mínimas:
          2.1. modos de imagem
          2.1.1. b, dual (b/b), m, doppler colorido, espectral e continuo, power doppler, color compare (modo
dual com color  + 2d ou power +2d lado a lado);
          2.2. recursos avançados
          2.2.1. imagem harmônica de tecidos; imagem panorâmica; calculo automático de doppler; modo
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triplex (color, espctro e 2d simultâneos); doppler adaptativo (otimização automática de freqüência de color
e power de acordo com a profundidade) doppler tecidual; imagem trapezoidal no transdutor linear; zoom
em tempo real; modulo m anatômico em tempo real;
          2.3. registro/conectividade
          2.3.1. sistema de registro digital de imagens em disco rígido e gravação em cd/dvd com
possibilidade de medição;
          2.3.2. sistema de comunicação dicom 3.0 habilitado pronto para uso;
          2.4. transdutores
          2.4.1. todos os transdutores deverão ser eletrônicos do tipo banda larga (seleção automática de
freqüência):
          2.4.1.1. 01 transdutor linear (faixa de freqüência: 7,5 a 12 mhz);
          2.4.1.2. 01 transdutor convexo (faixa de freqüência: 2 a 5 mhz);
          2.4.1.3. 01 transdutor endocavitario (vaginal) (faixa de freqüência: 5 a 7 mhz);2.5. ergonomia
          2.5.1. painel de controle regulável em altura e com possibilidade de rotação.
          3. acessórios:
          3.1.1. vídeo printer p&b;
          3.1.2. gravador de dvd;
          3.1.3. impressora laser-color;
          3.1.4. no-breack compatível com equipamento (entrada e saída 220v);
          4. alimentação
          4.1.1. alimentação elétrica: 220/60hz;
          4.1.1. alimentação elétrica: 220/60hz;
          O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua
portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração.

032867022 Aparelho de ultra-som
1.Generalidades:equipamento de ultra-som totalmente digital, de alta resolução,para uso geral em
medicina interna, obstetricia, ginecologia, pediatria, abdome, vascular periférica, transcraniana, com
arquitetura do sistema com capacidade de processamento de várias séries de dados
simultaneamente,desenvolvida para 2d, imagem biplanar e live 3d,conexão simultânea de no mínimo três
transdutores;função cine para revisão de imagens 2d, análises espectrais e traçados de modo m,monitor
de alta resolução colorido de no mínimo 19''.
2.características técnicas mínimas:
2.1.modos mínimos de processamento de imagem:
2.1.1.b e m,com colorização tecidual;doppler pulsado; doppler colorido; power doppler; doppler tecidual;
2.2.recursos avançados:
2.2.1.tecnologia de composição de imagem que permite análise de estrutura por diversos ângulos;
2.2.2.deve permitir a visão multiplanar de quaisquer 2planos simultaneamente;
2.2.3.deve possuir o processamento que permita a reconstituição 3d em tempo real da imagem
bi-dimensional;
2.2.4.deve possuir tecnologia de segunda harmônica tecidual, com pulso invertido.
2.2.5.deve permitir medições automáticas da espessura da camada íntima-média nas artérias e em outros
vasos superficiais;
2.2.6.deve possuir otimização automática da imagem dimensional;
2.3.Registro e conectividade:
2.3.1.captura, revisão, seleção, deleção e arquivamento de imagens digitais.
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2.3.2.disco rígido para armazenamento interno de imagens com capacidade de no mínimo 160gb.
2.3.3.capacidade de gravação de dados através de no mínimo:
Gravador de dvd;porta usb ativa;
2.3.4.capacidade de exportação de exames completos em formatos não proprietários incluindo pelo
menos os formatos jpeg,mpeg,avi e dicom em diferentes mídias(dvdr,usb e rede);
2.4.monitor tipo lcd de alta resolução com no mínimo 19'',
Totalmente articulado, e tela de lcd touchscreen acoplada ao painel;
2.5.plataforma operacional em ambiente windows;
2.6.transdutores:
2.7.1.todos os transdutores deverão ser eletrônicos setoriais multifrequênciais em tecnologia de banda
larga com seleção automática das frequências específicas, em bidimensional e doppler a cores;
2.7.2.(01)transdutor linear (frequência de 6 a 12mhz);
2.7.3.(01)transdutor de ondas puras convexo (frequência de 2 a 5 mhz ou 3 a
6 mhz);
2.7.4.(01)transdutor linear (frequência 4 a 9 mhz);
2.7.5.(01)transdutor(micro convexo)endocaritário;
2.8.ergonomia:
2.8.1.um(01)carro suporte para acomodar todo sistema composto por estrutura com rodízios,permitindo
fácil locomoção.
2.8.2.painel de controle regulável em altura e com
Possibilidade de rotação.
3.alimentação:
3.1.alimentação elétrica:220v/60hz;
4.acessórios:
4.1. um (01)cabo de alimentação, segundo normas da ABNT;
4.2.vídeo printer(preto e branco);
4.3.impressora laser-color;
4.4.no-break compatível com equipamento.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em
língua portuguesa ou inglesa.O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários,sem ônus para
a administração.

032867023 Aparelho de ultra-som portátil
1. Generalidades: sistema digital (mínimo 1024 canais) com software completo para realização de
exames de ultra-som geral, abdominal neonatal, transfontanelar, ginecologia e obstetrícia,
musculo-esqueleto,ecocardia adulta, pediátrica e neonatal, vascular.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Monitor em LCD de no mínimo 15 polegadas integrado ao equipamento;
2.2. Modos mínimos de processamento de imagem: m, m anatômico, doppler colorido, doppler espectral,
doppler pulsado e contínuo, 2d, power doppler, mapeamento de fluxo colorido e color velocimetria;
2.3. O equipamento deve permitir a aplicação específica e realização de cálculos, no mínimo, em:
vasculares, cardiolólógicos, obstétricos e calculo da intima media (imt);
2.4. O equipamento deve permitir a gravação digital de imagem modo dinâmico;
2.5. Todos os transdutores descritos no item 04 devem possibilitar os modos mínimos de imagem
especificados;
2.6. Registro: capacidade de armazenamento de, no mínimo, 20.000 imagens internas, com possibilidade
de impressão em vídeo printer;
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2.7. Possibilidade de congelamento, revisão e transferência de imagens;
2.8 deve apresentar cine loop;
2.9. Deve possuir e estar disponível para uso o módulo de ECG;
2.10. Deve possuir conectividade dicom 3.0, habilitado e pronto para uso;
2.11. Deve possibilitar a comunicação via porta USB, wireless e rede;
2.12. Deve possuir sistema de gravação de exames em DVD;
2.13. Deve possuir peso de no máximo 7,5 kg com bateria;
2.14. Deve possuir dispositivo para conexão simultânea de no mínimo três transdutores;
2.15. Saída de vídeo para conexão de monitor de plasma ou LCD;
2.16. Saída de áudio para gravação;
2.17. Entrada para cabo de ECG;
3. Alimentação:
3.1. Alimentação elétrica 220v/60hz;
3.2. Bateria com autonomia mínima de 40 minutos de uso
4. Acessórios:
4.1. Todos os transdutores deverão ser eletrônicos, do tipo banda larga (seleção automática de
freqüências);
4.2. Um(01) transdutor banda larga setorial para cardiologia neonatal, com faixa mínima de freqüência de
3 a 7mhz.
4.3 dois(02) transdutores banda larga microconvexo para exames transfontanelares com faixa mínima de
freqüência de 5 a 9mhz
4.4. Um (01) transdutor banda larga convexo com faixa mínima de freqüência de 2 a 5 mhz;
4.5 um(01)transdutor banda larga linear, eletrônico com faixa mínima de freqüência de 5 a 12mhz;
4.6 um(01)transdutor banda larga endocavitário microconvexo com faixa mínima de freqüência de 5 a 8
mhz;
4.7 dois (02) cabos de ECG de três vias;
4.8. Um (01) carro suporte para acomodar todo sistema;
4.9. Um (01) cabo de alimentação do tipo (2p+t), segundo normas da ABNT;
4.10 vídeo printer (preto e branco);
5. Documentação;
5.1 O equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação, impresso em língua
portuguesa(Brasil) e de serviço em língua portuguesa(Brasil) ou inglesa.
6. Instalação e treinamento:
6.1 a empresa vencedora deverá fornecer treinamento adequado aos funcionários, sem ônus para a
administração com no mínimo duas(02)aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de
instalação do equipamento.

032867024 Aparelho de ultra-som portátil
1. Generalidades: equipamento de ultra-som diagnóstico portátil para realização de exames de ultra-som
geral, ginecologia e obstetrícia músculo-esqueleto, ecocardia adulta e pediátrica, vascular.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Monitor em lcd colorido de no mínimo 15 polegadas integrado ao equipamento;
2.2. Modos mínimos de processamento de imagem: m, m anatômico, Doppler colorido, Doppler espectral,
Doppler pulsado e contínuo, 2d, power doppler, mapeamento de fluxo colorido e colorvelocimetria;
2.3. O equipamento deve permitir a aplicação específica e realização de cálculos, no mínimo, em:
vasculares, cardiológicos, obstétricos;
2.4. O equipamento deve permitir a gravação digital de imagem modo dinâmico;
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2.5. Todos os transdutores descritos no item 04 devem possibilitar os modos mínimos de imagem
especificados;
2.6. Registro: capacidade de armazenamento de no mínimo, 65.000 imagens internas, com possibilidade
de impressão em vídeo printer;
2.7. Possibilidade de congelamento, revisão e transferência de imagens;
2.8. Deve apresentar cine loop;
2.9. Deve possuir e estar disponível para uso o módulo de ecg;
2.10. Deve possuir conectividade dicom 3.0, habilitado e pronto para uso;
2.11. Deve possuir a comunicação via porta usb, wireless e rede;
2.12. Deve possuir sistema de gravação de exames em dvd;
2.13. Deve possuir peso de no máximo 7,5 kg com bateria;
2.14. Saída de vídeo para conexão de monitor de plasma ou lcd;
2.15. Entrada para cabo de ecg;
2.16 software para medições automáticas da espessura da camada íntima -média nas artérias carótidas e
em outros vasos superficiais;
2.17 software que permita a avaliação quantitativa da deformação regional das paredes - strain e strain
rate baseados em efeito Doppler;
2.18 software de avaliação da função global e regional da mobilidade da parede do ventrículo esquerdo
utilizando a tecnologia de speckle tracking;
3. Alimentação:
3.1. Alimentação elétrica: 220v/60hz;
3.2. Bateria com autonomia mínima de 40 (quarenta) minutos de uso;
4. Acessórios:
4.1. Todos os transdutores deverão ser eletrônicos, do tipo banda larga (seleção automática de
frequências) ou multifrequênciais eletrônicos de banda larga;
4.2. Um (01) transdutor banda larga setorial (phased array), com faixa mínima de frequência de 2 a 5 mhz;

4.3. Um (01) transdutor transesofágico com faixa mínima de frequência de 3 a 7 mhz;
4.4. Um (01) transdutor banda larga convexo com faixa mínima de frequência de 2 a 5 mhz;
4.5. Um (01) transdutor banda larga linear, eletrônico com / faixa mínima de frequência de 4 a 12 mhz;
4.6. Um (01) transdutor endocavitário com faixa mínima de frequência de 5 a 7 mhz;
4.7. Dois (02) cabos de ecg de três vias;
4.8. Um (01) carro suporte para acomodar todo sistema;
4.9. Um (01) cabo de alimentação, segundo normas da ABNT;
4.10. Vídeo printer (preto e branco);
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em  língua portuguesa e serviço em
língua inglesa ou portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus
para a administração.

032867025 Aparelho de ultra-som ecocardiógrafo.
1.generalidades:equipamento de ultra-som totalmente digital, de alta resolução, para uso geral em
cardiologia, vascular,vascular periférica,transcraniana, transfontanelar e tee:arquitetura do sistema com
capacidade de processamento de váras séries de dados simultaneamente, desenvolvida para 2d,imagem
biplanar e live 3d, conexão simultânea de no mínimo três transdutores; função cine para revisão de
imagens 2d, análises espectrais e traçados de modo m; monitor de alta resolução colorido de no mínimo
17".
2.características técnicas mínimas:
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2.1.modos mínimos de processamento de imagem:
2.1.1. B e m, com colorização tecidual; Doppler pulsado e contínuo; Doppler colorido; power Doppler;
Doppler tecidual;
2.2. Recursos avançados:
2.2.1. Tecnologia de composição de imagem que permite análise de estrutura por diversos ângulos;
2.2.2. Deve permitir a visão multiplanar de quaisquer
2 planos simultaneamente;
2.2.3. Deve possuir o processamento que permita a reconstituição cardiológica 3d em tempo real da
imagem bi-dimensional;
2.2.4.recurso para análise e quantificação da deformação das paredes;
2.2.5.deve possuir recurso integrado de eco de stress;
2.2.6. Deve possuir protocolo para estudo de ressincronização cardíaca;
2.2.7. Deve permitir a quantificação de imagem bidimensional (estudo de íntima, strain/ strain-rate,
detecção de bordas);
2.2.8. Deve possuir tecnologia de segunda harmônica tecidual, com pulso invertido;
2.2.9. Deve permitir medições automáticas da espessura da camada íntima-média nas artérias e em
outros vasos superficiais;
2.2.10. Deve possuir otimização automática da imagem bidimensional;
2.3. Deve possuir módulo de ecg integrado ao equipamento;
2.4. Registro e conectividade:
2.4.1. Captura, revisão, seleção, deleção e arquivamento de imagens digitais;
2.4.2. Disco rígido para armazenamento interno de imagens com capacidade de no mínimo 160 gb;
2.4.3. Capacidade de gravação de dados através de no mínimo: gravador de dvd; porta usb ativa;
2.4.4. Capacidade de exportação de exames completos em formatos não proprietários incluindo pelo
menos os formatos jpeg,mpeg, avi e dicom em diferentes mídias (dvdr, usb e rede);
2.4.5. Monitor tipo lcd de alta resolução com no mínimo 17", totalmente articulado, e tela de lcd
touchscreen acoplada ao painel;
2.6. Plataforma operacional em ambiente windows;
2.7. Transdutores:
2.7.1. Todos os transdutores deverão ser eletrônicos setoriais multifreqüenciais em tecnologia de banda
larga com seleção automática das freqüências específicas, em bidimensional e Doppler a cores;
2.7.2. (01) transdutor setorial adulto (phased array) com faixa mínima de freqüência minima de 2 a 4,5
mhz;
2.7.3. (01) transdutor setorial pediátrico com freqüência mínima de 3 a 6mhz;
2.7.4. (01) transdutor setorial matricial adulto para obtenção de imagens 3d em tempo real, frequência
mínima de 2 a 4mhz
2.7.5. (01) transdutor transesofágico multiplanar tridimensional para pacientes adultos com freqüência
mínima de 3 a 7mhz;
2.7.6. (01) transdutor transesofágico para pacientes pediátricos com freqüência mínima de 3 a 7mhz;
2.7.7. (01) transdutor linear, eletrônico com faixa mínima com frequência de 3 a 9 mhz ou 5 a 11mhz;
2.8.ergonomia:
2.8.1. Um (01) carro suporte para acomodar todo sistema composto por estrutura com rodízios,
permitindo fácil locomoção;
2.8.2. Painel de controle regulável em altura e com possibilidade de rotação;
3. Alimentação:
3.1. Alimentação elétrica 220v/60hz;
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4. Acessórios:
4.1. Dois (02) cabos de ecg de três vias;
4.2. Um (01) cabo de alimentação, segundo normas da abnt;
4.3. Vídeo printer (preto e branco);
4.4.impressora laser-color;
4.5. No-break compatível com equipamento (entrada e saída 220v).
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em
língua inglesa ou portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus
para a administração.

032867026 Aparelho de ultra-som portátil
1. Generalidades: equipamento de ultra-som diagnóstico portátil para realização de exames de ultra-som
geral, ginecologia e obstetrícia músculo-esqueleto, ecocardia adulta e pediátrica, vascular.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Monitor em lcd de no mínimo 15 polegadas integrado ao equipamento;
2.2. Modos mínimos de processamento de imagem: m, Doppler colorido, Doppler espectral, Doppler
pulsado e continuo, 2d, power Doppler, mapeamento de fluxo colorido e color velocimetria;
2.3. O equipamento deve permitir a aplicação específica e realização de cálculos, no mínimo, em:
vasculares, cardiológicos, obstétricos e calculo da intima media (imt);
2.4. O equipamento deve permitir a gravação digital de imagem modo dinâmico;
2.5. Todos os transdutores descritos no item 04 devem possibilitar os modos mínimos de imagem
especificados;
2.6. Registro: capacidade de armazenamento de, no mínimo, 64.000 imagens internas, com possibilidade
de impressão em vídeo printer;
2.7. Possibilidade de congelamento, revisão e transferência de imagens;
2.8. Deve apresentar cine loop;
2.9. Deve possuir e estar disponível para uso o módulo de ecg;
2.10. Deve possuir conectividade dicom 3.0, habilitado e pronto para uso;
2.11. Deve possibilitar a comunicação via porta usb e rede;
2.12. Deve realizar a gravação de exames em dvd -r/rw
2.13. Deve possuir peso de no máximo 6,7 kg com bateria;
2.14.Deve possibilitar(software e hardware) a inclusão futura de transdutor 3D transesofágico para
utilização da especialidade de cardiologia;
2.15. Saída dvi para conexão de monitor de plasma ou lcd;
2.16. Saída de áudio para gravação;
2.17. Entrada para cabo de ecg;
2.18. Caro suporte.
3. Alimentação:
3.1. Alimentação elétrica 220v/60hz;
3.2. Bateria com autonomia mínima de 40 minutos em uso
4. Acessórios:
4.1. Todos os transdutores deverão ser eletrônicos, do tipo banda larga (seleção automática de
freqüências);
4.2. Um (01) transdutor banda larga setorial (phased array), com faixa mínima de freqüência de 1,5 a 3,5
mhz ou 1,7 a 4 mhz;
4.3. Um (01) transdutor setorial phased array para cardiologia neonatal (de 5 a 7 mhz ou 2,5 a 7mhz);
4.4. Um (01) transdutor banda larga convexo com faixa mínima de frequência de 2 a 5 mhz;
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4.5. Um (01) transdutor banda larga linear, eletrônico com faixa mínima de freqüência de 7 a 13 mhz;
4.4. Dois (02) cabos de ecg de três vias;
4.5. Um (01) carro suporte para acomodar todo sistema;
4.6. Um (01) cabo de alimentação do tipo (2p+t), segundo normas da ABNT;
4.7. Vídeo printer (preto e branco);
5. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas
recomendadas pelo fabricante,inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem
ônus para a administração.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em língua
portuguesa ou inglesa.
O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica,
sem ônus para a administração.

032867027 Aparelho de ultra-som ecocardiógrafo

1. generalidades: equipamento de ultra-som totalmente digital, de alta resolução, para uso geral em
cardiologia, vascular, vascular periférica, transcraniana, tee, arquitetura do sistema com capacidade de
processamento de várias séries de dados simultaneamente,desenvolvida para 2d,imagem biplanar e live
3d,conexão simultânea de no mínimo três transdutores; função cine para revisão de imagens 2d, análises
espectrais e traçados de modo m; monitor de alta resolução colorido de no mínimo 17".
2. características técnicas mínimas:
2.1.modos mínimos de processamento de imagem:
2.1.1. b e m, com colorização tecidual; doppler pulsado e contínuo; doppler colorido; power doppler;
doppler tecidual;
2.2. recursos avançados:
2.2.1. tecnologia de composição de imagem que permite análise de estrutura por diversos ângulos;
2.2.2. deve permitir a visão multiplanar de quaisquer 2 planos simultaneamente;
2.2.3. deve possuir o processamento que permita a reconstituição cardiológica 3d em tempo real da
imagem bi-dimensional;
2.2.4.recurso para análise e quantificação da deformação das paredes;
2.2.5. deve possuir recurso integrado de eco de stress;
2.2.6.deve possuir protocolo para estudo de ressincroninização cardíaca;
2.2.7. deve permitir a quantificação de imagem bidimensional (estudo de íntima, strain/strain-rate,
detecção de bordas);
2.2.8. deve possuir tecnologia de segunda harmônica tecidual, com pulso invertido;
2.2.9. deve permitir medições automáticas da espessura da camada íntima-média nas artérias e em
outros vasos superficiais;
2.2.10. deve possuir otimização automática da imagem dimensional;
2.3. deve possuir módulo de ecg integrado ao equipamento;
2.4. registro e conectividade:
2.4.1. captura, revisão, seleção, deleção e arquivamento de imagens digitais;
2.4.2. disco rígido para armazenamento interno de imagens com capacidade de no mínimo 160 gb;
2.4.3. capacidade de gravação de dados através de no mínimo: gravador de dvd; porta usb ativa;
2.4.4. capacidade de exportação de exames completos em formatos não proprietários incluindo pelo
menos os formatos jpeg, mpeg, avi e dicom em diferentes mídias (DVDR, USB e rede);
2.5. monitor tipo lcd de alta resolução com no mínimo 17", totalmente articulado, e tela de lcd touchscreen
acoplada ao painel;
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2.6. plataforma operacional em ambiente windows;
2.7. transdutores:
2.7.1. todos os transdutores deverão ser eletrônicos setoriais multifreqüenciais em tecnologia de banda
larga com seleção automática das freqüências específicas, em bidimensional e doppler a cores;
2.7.2. (01) transdutor setorial adulto (phased array) com faixa mínima de freqüência de 2 +/- 1 a 5 +/- 1
mhz;
2.7.3. (01) transdutor setorial matricial adulto para obtenção de imagens 3d em tempo real, frequência de
2 +/- 1 a 4 +/- 1 mhz ;
2.7.4. (01) transdutor transesofágico multiplanar tridimensional para pacientes adultos com freqüência de
3 +/- 1 a 7 +/- 1 mhz;
2.7.5.(01) transdutor linear, eletrônico com faixa mínima de frequência de 3 +/- 1 a 10 +/- 1 mhz;
2.7.6. (01) transdutor convexo, eletrônico com faixa mínima com freqüência de 2 +/- 1 a 5 +/- 1 mhz;
2.8. ergonomia:
2.8.1. um (01) carro suporte para acomodar todo sistema composto por estrutura com rodízios, permitindo
fácil locomoção
2.8.2. painel de controle regulável em altura e com possibilidade de rotação;
3. alimentação:
3.1. alimentação elétrica: 220v/60hz;
4. acessórios:
4.1. dois (02) cabos de ecg de três vias;
4.2. um (01) cabo de alimentação, segundo normas da abnt;
4.3. vídeo printer (preto e branco);
4.4. impressora laser-color;
4.5. no-break compatível com equipamento
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em
língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus
para a administração.

032867028 Aparelho de ultrassonografia 1mhz.
Dimensões: 27,00x28,00 cm x tela em LCD azul; frequencia portadora de 1mhz; sensor térmico de
desligamento automático ao ultrapassar 41ºc; modo de emissão onda pulsada e contínua; repetição de
pulso com 100, 48, 16 hz e modulação em 20% ou50% de tempo on; "era" de 3,5cm2; intensidade
regulada e mensurada em w e w/cm2 visualizadas através do painel digital; saída para terapia combinada.
timer de até 30 minutos; potência de entrada-conumo máximo: 75va; frequencia de trabalho do ultrassom:
1,0mhz (+/- 10%); potência efetiva de ultrassom: modo contínuo: 0,3 a 7,0w; modo pulsado: 100, 48 e
16hz som: modo contínuo: 0,3 a 7,0w; modo pulsado: 100, 48 e 16hz (50%): 0,3 a 7,0w; modo pulsado
100, 48 e 16hz (20%): 0,3 a(50%): 0,3 a 7,0w; modo pulsado 100, 48 e 16hz (20%): 0,3 a7,0w;
intensidade efetiva de ultrassom: modo contínuo: 0,1 a2,0 w/cm2; modo pulsado 100, 48 e 16hz (50%):
0,1 a 2,0 w. 2,0 w/cm2; modo pulsado 100, 48 e 16hz (50%): 0,1 a 2,0 w . 2,0 w/cm2; modo pulsado 100,
48 e 16hz (50%): 0,1 a 2,0 w modo pulsado 100, 48 e 16hz (20%): 0,1 a 2,0 w/cm2; precisão dos valores
indicados: "era" (área efetiva de radiação): são dos valores indicados: "era" (área efetiva de radiação):
20%; intensidade de potência: 20%; frequência acústica de trabalho (1,0mhz): 10%; bnr (não
uniformidade do feixe):30%; duração do pulso, frequência de repetição do pulso: 5%.12,00cm (cxlxa).
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032867030 Aparelho de ecografia
1. Generalidades: ultrassom oftalmológico com modos A e B.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 transdutore
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2.1.1 sonda b de 10mhz a 15 MHz para captação de imagens com ângulo de captação de 40 ou 53 ou 60
graus;
2.1.2 sonda a de 10mhz a 12 MHz(biometria)
2.2 programas para visualização de imagem com recursos de congelamento, zoom e medidas oculares
2.3 monitor de 07 polegadas, no minimo;
2.4 Sistema modulares, deve ser acompanhados de computador (e periféricos necessários) com
especificações plenamente compativeis ao sistema;
2.5 DICOM disponível e habilitado ou possibilidade de exportação de imagens em formato JPG, no
minimo;
2.6 alimentação elétrica: 220v/60hz
2.7 Acompanhados de todos os acessórios e periféricos para o pleno uso;
3. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas
recomendadas pelo fabricante,inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem
ônus para a administração.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação (e digital), em língua
portuguesa (Brasil) e serviço em lingua portuguesas (Brasil) ou inglesa.
O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica,
sem ônus para a administração.

032867031 Aparelho de ultra-som estacionário
1. Generalidades
Sistema digital (mínimo 512 canais) com software completo, para aplicações vasculares abdominais,
cerebrovasculares e periférico e pediátrica.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Imagem de alta definição com 256 níveis de cinza para o modo 2 d; conexão simultânea de no
mínimo três transdutores; função cine para revisão de imagens 2d, análises espectrais e traçados de
modom;
2.2. Monitor de alta resolução de 15" no mínimo.
2.3. Modos de imagem: b, dual (b/b), m, Doppler colorido, espectral e contínuo, power Doppler, color
compare (modo dual com color 2d ou power 2d lado a lado).recursos avançados: imagem harmônica de
tecidos; imagem panorâmica;cálculo automático de Doppler; modo triples (color, espectro e 2d
simultâneos); Doppler adaptativo (otimização automática de frequência de color e power de acordo com a
profundidade); Doppler tecidual; imagem trapezoidal no transdutor linear; zoom em tempo real.
2.4. Conectividade:sistema de registro digital de imagens em disco rígido,gravação em cd-r e dvd-r;deve
possuir suporte a armazenamento e exportação de imagens em formato dicom 3.0 esta conectividade
deve permitir exportação dos dados de exame em formato dicom através de comunicação via rede tcp/ip
de acordo com o padrão dicom 3.0,implementando o serviço dicom de "usuário de classe de serviço de
armazenamento",denominado store scu.os exames deverão ser exportados em formato dicom
3.0,modalidade dicom us ou dicom sc, de acordo com o especificado pelo padrão dicom, versão 3.0.
Deve permitir a configuração pelo cliente (acesso livre) de um aetitle dicom e de um endereço ip para o
equipamento. Para esse quesito ser considerado atendido o fabricante deverá fornecer documentação
sobre o subformato dicom implementado ou então o seu "conformance statement". O equipamento
deverá ainda vir acompanhado dos respectivos manuais de configuração da comunicação dicom e de
documento contendo as senhas administrativas necessárias para a configuração dessa comunicação,
inclusive a senha de administrador/superusuário para configuração dos parâmetros de rede ip. Caso haja
algum tipo de personalização dos dados gerados pelo equipamento, além dos descritos pelo padrão
dicom 3.0, deve ser incluída documentação descrevendo o modelo de dados utilizado;
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2.5. Deve possuir pelo menos uma saída de sinal de vídeo com codificação de sinal em um padrão
comum: pal, pal-m ou ntsc
2.6. Ergonomia: controle regulável em altura e possibilidade de rotação do painel ou monitor;
2.7. Transdutores: todos os transdutores deverão ser eletrônicos do tipo banda larga (seleção automática
de frequências ou multifrequênciais eletrônicos de banda larga);
2.7.1. (01) transdutor linear (frequência de 6 a 12 mhz);
2.7.2 (01) transdutor convexo (frequência de 2 a 5 mhz ou 3 a 6mhz);
2.7.3. (01) transdutor (micro convexo) transfontanelar
3. Acessórios:
3.1. (01) (uma) impressora térmica preto e branco;
3.2. (05) (cinco) rolos para impressora térmica preto e branco;
3.3. (01) (uma) Impressora a laser colorida;
3.4. (01) kit de toners reserva (preto e conjunto de cores) para impressora colorida;
3.5. (01) (um) nobreak, compatível com o equipamento. Tipo dupla conversão (true on line),com saída
senoidal, autonomia de no mínimo 20 minutos, entrada 220 v/60hz e saídas 110 e 220v.
3.6. Gravador de cd-r ou dvd-r. Os dados armazenados em cd ou dvd deverão ser armazenados em um
sistema de arquivos padrão para mídias cd ou dvd e não em algum sistema de arquivos proprietário do
fabricante. Os exames estáticos deverão ser armazenados em formato dicom-us ou dicom-sc, de acordo
com o padrão dicom 3.0. Sequências de vídeo deverão ser armazenados ou em formato dicom multiframe
de acordo com o padrão dicom 3.0, ou então em formato mpeg ou avi utilizando algum codec padrão e
disponível livremente.
3.6. 01 (um) pedal para congelamento e captura de imagens
4. Alimentação: alimentação elétrica: 220 v/60hz.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em
língua portuguesa ou inglês. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para
a administração.

032875006 Ventilador Não-Invasivo

1. Generalidades:
     Ventilador pulmonar não-invasivo para uso em paciente adulto.

2. Características Técnicas Mínimas:
2.1 Deve possibilitar os ajustes/controles para IPAP/EPAP/CPAP;
2.2 IPAP: Pressão positiva inspiratória 4 - 20 cm H2O, no mínimo;
2.3 EPAP: Pressão positiva expiratória 4 - 15 cm H2O, no mínimo;
2.4 CPAP: 4 - 20 cm H2O;
2.5 Freqüência respiratória: 5 a 30 respirações por minuto(rpm);
2.6 Deve possuir os seguintes modos de operação:
2.6.1 Ciclado por tempo (Timed Mode);
2.6.2 Espontâneo;
2.6.3 Espontâneo/Timed;
2.6.4 CPAP;

3. Acessórios:
3.1. (03) Três circuitos de paciente adulto autoclavável;
3.2. (01) Um cabo para alimentação na rede elétrica (2p+T), padrão ABNT;
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3.3. (20) Vinte filtros;
3.4. (02) Duas Máscaras de silicone tipo Total-Face;
3.5. (02) Duas Máscaras de silicone tipo Facial, tamanho médio;
3.6. (02) Duas Máscaras de silicone tipo Facial, tamanho grande.

4. Alimentação:
4.1. Elétrica: 220 V / 60 Hz;

O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

032875007           1. Generalidades
          Ventilador pulmonar eletronico para uso em pacientes pediátricos e adultos.
          2. Caracteristicas tecnicas minimas
          2.1 Deve possuir os seguintes controles:
              2.1.1 fluxo inspiratório: 10 a 120 l/min;
              2.1.2 volume corrente: 50 a 1000 ml, no minimo;
              2.1.3 frequencia respiratoria: 5 a 100 rpm (respiracao
                    por minuto);
              2.1.4 percentagem de o2: 21% a 100%;
              2.1.5 peep / cpap: 0 a 30 cmh2o, no minimo;
              2.1.6 pressao de suporte: 5 a 35 cmh2o, no minimo;
              2.1.7 fluxo inspiratorio livre em pressao controlada;
          2.2 Deve possuir as seguintes monitorizacoes:
              2.2.1 pressao media e pressao maxima inspiratoria;
              2.2.2 tempo inspiratorio;
              2.2.3 frequencia respiratoria;
              2.2.4 relacao i:e;
              2.2.5 fluxo inspiratorio e expiratorio;
          2.3 Deve possuir os seguintes modos de ventilacao:
              2.3.1 comtrolado / assitido (pressao controlada e volume
                    controlado);
              2.3.2 simv / cpap;
              2.3.3 pressao de suporte
              2.3.4 ventilacao back up;
          2.4 Deve possuir os seguintes alarmes:
              2.4.1 pressao maxima e minima nas vias aereas;
              2.4.2 apneia
              2.4.3 baixa pressao o2;
              2.4.4 ventilador inoperante;
          3. Acessórios:
          3.1 umidificador aquecedor com indicacao digital de tempera-
              tura dotado de sistema de seguranca contra superaqueci -
              mento;
          3.2 02 (dois) reservatorios para umidificador, autoclavaveis
          3.3 02 (dois) circuitos de paciente tamanho adulto/pediatri-
              co, autoclavaveis;
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          3.4 pedestal ou carrinho de suporte;
          3.5 mangueiras para ligacao com circuitos de ar e de oxige -
              nio;
          3.6 valvulas reguladoras para ar e oxigenio;
          4. alimentacao
          4.1 alimentacao eletrica: 220 v / 60hz

032875011 Ventilador pulmonar não invasivo para uso em pacientes adultos.
2. Características técnicas mínimas
2.1. Deve possibilitar os ajustes/controles para Ipap/Epap/Cpap;
2.2. Ipap: pressão positiva inspiratória 4 - 20 cm h2o mínimo;
2.3. Epap: pressão positiva expiratória 4 - 15 cm h2o, no mínimo;
2.4. Cpap: 4 - 20 cm h2o;
2.5. Frequência respiratória: 5 a 30 respiração por minuto (rpm);
2.6. Deve possuir os seguintes modos de operação;
2.6.1. Ciclado por tempo (timed mode);
2.6.2. Espontâneo;
2.6.3. Espontâneo/timed;
2.6.4. Cpap;
3. Acessórios:
3.1. (01) um circuito de paciente adulto autoclavável;
3.2. (01) um cabo para alimentação na rede elétrica (2p + t) padrão ABNT;
3.3. 20 (vinte) filtros;
3.4. 02 (duas) máscaras de silicone tipo facial, tamanho adulto
4. Alimentação:
4.1. Elétrica:220 V / 60 Hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço em língua
portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a
equipe técnica, sem ônus para a administração.
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032875015 Ventilador pulmonar microprocessado com bateria interna para uso em pacientes adultos.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. deve possuir os seguintes controles;
2.1.1. volume corrente: 100 a 2000 ml, no mínimo;
2.1.2. freqüência respiratória: 5 a 80 rpm;
2.1.3. percentagem de o2:21% a 100%;
2.1.4. peep / cpap: 0 a 30 cmh20, no mínimo;
2.1.5. pressão de  suporte : 0 a 35 cmh2o, no mínimo;
2.1.6. deve possuir misturador de gases;
2.1.7. sensibiliadde de 1 a - 15 cmh2o ou l/m;
2.1.9. tempo inspiratório: 1 a 3 segundos;
2.10. pressão inspiratória: 5 a 80 cmh2o;
2.11. tecla 100% de o2 no protocolo de aspiração;
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2.2. deve possuir no mínimo, as seguintes monitorizações integradas ao equipamento (software em
Português):
2.2.1. pressão media nas vias aéreas;
2.2.2. pressão de pico;
2.2.3. pressão de plato;
2.2.4. peep;
2.2.5. freqüência respiratória;
2.2.6. volume corrente expiratório;
2.2.7. volume minuto;
2.2.8. bateria em uso;
2.2.9. tela gráfica maior que 10" com curvas e tendências.
2.2.10. fio2 (sensor interno)
2.3. deve possuir, no mínimo, os seguintes modos de ventilação:
2.3.1. pressão controlada/espontânea;
2.3.2. simv/cpap;
2.3.3. pressão de suporte;
2.3.4. volume controlado;
2.3.5. niv (software para ventilação não-invasiva com sistema de compensação de vazamento).
2.3.7. prvc, vaps, autoflow, volume ventilation plus, volume target pressure control.
2.4. deve possuir, no mínimo, os seguintes alarmes:
2.4.1. pressão máxima nas vias aéreas;
2.4.2. volume minuto alto e baixo;
2.4.3. falha de suprimento de gases;
2.4.4. falha da rede elétrica;
2.4.5. apneia com backup;
3. Acessórios:
3.1. 03(tres) circuitos de paciente originais tamanho adulto de silicone autoclavaveis;
3.2. pedestal ou carrinho de suporte com braço articulado para suporte circuito paciente;
3.3. mangueiras para ligação com circuitos de ar e de oxigênio;
3.4. válvulas reguladoras para ar e oxigênio;
4. alimentação 220v / 60 hz.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários sem ônus para administração.

032875016 1. Generalidades:
Ventilador pulmonar para uso em pacientes pediátricos a adultos, com monitoração de curvas
ventilatórias.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 deve possuir os seguintes controles e características:
2.1.1 volume corrente:100 a 2000 ml, no mínimo
2.1.2 frequência respiratória: 5 a 80 RPM;
2.1.3 percentagem de o2: 21% a 100%,monitorado através de sensor de oxigênio permanente;
2.1.4 peep / cpap: 0 a 35 cmh2o, no mínimo
2.1.5 pressão de suporte: 0 a 60 cmh2o, no mínimo
2.1.6 deve possuir misturador de gases interno e eletrônico
2.1.7 sensibilidade de -1 a -10cmh2o e/ou 1 a 9l/min;
2.1.8 tempo inspiratório: 0,3 a 5 segundos, no mínimo
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2.1.9 pressão inspiratória: 5 a 80 cmh2o;
2.1.10 fluxo inspiratório: 10 a 120l/mínimo;
2.1.11 sofware em língua portuguesa;
2.1.12 deve possuir monitor LCD ou tecnologia superior, touchscreen colorido;
2.1.13 deve possuir monitor para visualização dos parâmetros de 12 polegadas,no mínimo;
2.1.14 deve permitir a ventilação de pacientes a partir de 05 quilos;
2.2 deve possuir, no mínimo, as seguintes monitorações integradas ao equipamento:
2.2.1 pressão media nas vias aéreas
2.2.2 pressão de pico
2.2.3 pressão de platô;
2.2.4 peep;
2.2.5 frequência respiratória;
2.2.6 volume corrente expiratória;
2.2.7 volume minuto;
2.2.8 mecânica ventilatória;
2.2.9 relação i:e;
2.2.10 bateria em uso;
2.2.11 tela gráfica com curvas(pressão/tempo),volume/tempo fluxo/tempo e loop
volume/pressão,fluxo-volume;
2.2.12 deve permitir a visualização de pelo menos três curvas simultaneamente;
2.2.13 deve apresentar medição da percentagem de O2;
2.2.14 auto-peep (peep estático)
2.3 deve possuir, no mínimo,os seguintes modos de ventilação
2.3.1 pressão controlada/espontânea;
2.3.2 simv / cpap
2.3.3 pressão de suporte
2.3.4 volume controlado
2.3.5 deve possuir,no mínimo, um dos seguintes recursos modos ventilatórios: prvc, autoflow,volume
ventilation plus, volume targer pressure control;
2.3.6 software para ventilação não-invasiva,com dois níveis de pressão e com sistema de compensação
de vazamentos,com capacidade de compensação de perdas de no mínimo 20l/min;
2.4 deve possuir, no mínimo, os seguintes alarmes
2.4.1 pressão máxima nas vias aéreas;
2.4.2 volume minuto baixo
2.4.3 falha de suprimento de gases
2.4.4 falha de rede elétrica
2.4.5 apnéia com backup;
2.5 deve armazenar e possibilitar a recuperação dos parâmetros configurados do paciente após a
reinicialização do equipamento;
2.6 deve possuir sistema de nebulização e todos os acessórios necessários para sua utilização;
3. Acessórios:
3.1 03(três) circuitos de pacientes tamanho adulto,de silicone autoclaváveis e originais;
3.2 02 (dois) circuitos de paciente tamanho pediátrico de silicone, autoclaváveis e originais;
3.3 pedestal ou carrinho de suporte com braço articulado para suporte do circuito de paciente;
3.4 acessórios para rede de oxigênio(dispensáveis caso o equipamento possua concentrador de O2
interno);
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3.4.1 mangueiras para ligação com circuitos de oxigênio;
3.4.2 02(duas) válvulas reguladoras para oxigênio;
3.5 acessórios para rede de ar comprimido (dispensáveis caso o equipamento possua turbina interna);
3.5.1 mangueiras para ligação com circuitos de ar comprimido
3.5.2 02(duas) válvulas reguladoras para ar comprimido;
3.6 bateria interna recarregável,com duração mínima de 30min
3.7 03(três) máscaras para ventilação não invasiva;
3.8 02(dois) reservatórios(ou copos) para nebulização;
4.Alimentação:
4.1 elétrica: 220v/60hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa
(Brasil) e serviço em língua inglesa ou portuguesa (Brasil).

032875018 Ventilador pulmonar de transporte de pacientes
1. Generalidades:
Ventilador pulmonar de transporte de pacientes
2. Caracteristicas Técnicas mínimas:
2.1 deve possuir os seguintes controles e caracteristicas:
2.1.1 fluxo respiratório: 10 a 100l/min;
2.1.2 volume corrente: 50 a 1000ml, no mínimo;
2.1.3 tempo inspiratório: 0,5 a 3 segundos, no mínimo;
2.1.4 frequência respiratória: 5 a 50 rpm, (respirações por minuto ), no mínimo;
2.1.5 sensibilidade: -2 a -5cm h2o, 5 a 10 litros/min, no mínimo;
2.1.6 percentagem de o2: 40% a 100%, no mínimo;
2.1.7 peep / cpap: 0 a 20 cmh2o, no mínimo;
2.1.8 bateria interna com autonomia de 4 horas no mínimo;
2.1.9 entrada para alimentação externa, de 12 a 24 vdc, no mínimo;
2.1.10 entrada para alimentação externa,de 220 vac / 60hz no mínimo;
2.1.11 sistema pneumático deve funcionar com somente oxigênio (100% o2) ou mistura de oxigênio/ar
comprimido através de blender/mixer;
2.1.12 o peso do equipamento deve ser inferior a 10kg. Deve ser de fácil transporte.
2.2 deve possuir as seguintes monitorizações, no mínimo:
2.2.1 pressão, volume inspiratório;
2.2.2 frequência respiratória;
2.2.3 fluxo inspiratório;
2.3. deve possuir os seguintes  modos de ventilação, no mínino;
2.3.1 controlado/assistido
2.3.2 simv e cpap
2.4 deve possuir os seguintes alarmes, no mínimo:
2.4.1 pressão máxima e mínima nas vias aéreas;
2.4.2 apnéia;
2.4.3 ventilador inoperante;
2.4.4 bateria baixa;
3. Acessórios:
3.1 03 (tres) circuitos  de paciente tamanho adulto, autoclaváveis;
3.2 mangueiras para ligação com circuitos de ar comprimido (se necessário) e de oxigênio;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
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licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários,sem ônus para a administração

032875019 Ventilador pulmonar
1. Generalidades: sistema de suporte ventilatório não-invasivo para uso em paciente adulto.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 deve possibilitar os ajustes/ controles para ipap/ epap/ cpap;
2.2 pressão positiva inspiratória 4 - 20cm h2o, no mínimo;
2.3: epap: pressão positiva expiratória 4 - 15cm h2o, no mínimo;
2.4 cpap: 4 - 20cm h2o
2.5 frequência respiratória: 5 a 30 respirações por minuto (RPM)
2.6 deve possuir os seguintes modos de operação;
2.6.1 ciclado por tempo (timed mode)
2.6.2 espontâneo
2.6.3 espontâneo/timed;
2.6.4 cpap;
2.7 - deve possuir suporte de pressão garantida de volume médio( avaps) ou equivalente;
2.8 - deve possuir sistema de umidificação;
3. Acessórios:
3.1 três (03) circuitos de paciente autoclável
3.2 cabo para alimentação na rede elétrica;
3.3 filtros: 20 filtros;
3.4 duas(02)máscara de silicone tipo facial total tamanho adulto
3.5 duas(02) máscaras de silicone tipo facial tamanho médio;
3.6 duas(02) máscaras de silicone tipo facial tamanho grande
4. Alimentação:
4.1 elétrica: 220v/60hz
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa
(Brasil) e serviço em língua inglesa ou portuguesa (Brasil).
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032875021 Ventilador pulmonar para uso em pacientes adultos com monitorização de curvas ventilatórias
Características técnicas mínimas:
 2.1 deve possuir os seguintes controles:
2.1.1 volume corrente: 100 a 2000 ml;
2.1.2 freqüência respiratória: 5 a 80 rpm;
2.1.3 percentagem de O2: 21% a 100%;
2.1.4 peep / cpap: 0 a 30 cmh2O;
2.1.5 pressão de suporte: 0 a 35 cmh2O, no mínimo;
2.1.6  sensibilidade ed 1 a 15 cmH2O;
2.1.7 tempo inspiratório: 0,3 a 2,5 segundos;
2.1.8 pressão inspiratória: 5 a 80 cm h2o;
2.1.9 ajuste no tempo de pausa: 0 a 1,5 seg;
2.1.10 tecla 100% de oxigênio antes da aspiração;
2.1.11 nebulização;
2.1.12 software e indicações em língua portuguesa.
2.2 deve possuir, no mínimo, as seguintes monitorizações integradas ao equipamento:
2.2.1 pressão média nas vias aéreas;
2.2.2 pressão de pico;
2.2.3 pressão de platô (pausa);
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2.2.4 peep;
2.2.5 freqüência respiratória total;
2.2.6 volume corrente expiratório;
2.2.7 volume minuto;
2.2.8 relação i:e;
2.2.9 bateria em uso;
2.2.10 tela gráfica de no mínimo 10", com curvas ;
2.2.11 medição interna da porcentagem de O2, de 21% a 100%.
2.3 deve possuir,no mínimo,os seguintes modos de ventilação:
2.3.1 pressão controlada;
2.3.2 volume controlado;
2.3.3 pressão de suporte;
2.3.4 simv/cpap;
2.3.5 software para ventilação não-invasiva com sistema de compensação de vazamentos.
2.4 deve possuir, no mínimo, os seguintes alarmes:
2.4.1 pressão máxima nas vias aéreas;
2.4.2 pressão mínima nas vias aéreas;
2.4.3 volume minuto alto e baixo;
2.4.4 traquipnéia (frequencia respiratória máxima);
2.4.5 apnéia com backup;
2.4.6 falha de suprimento de gases;
2.4.7 falha da rede elétrica;
3. Acessórios:
3.1 1 (um) circuito de paciente completo, tamanho adulto, de silicone, autoclaváveis com nebulizador;
3.2 02 (duas) máscaras reutilizáveis para ventilação não invasiva, tipo fullface;
3.3 pedestal ou carrinho de suporte com braço articulado para suporte do circuito de paciente;
3.4 mangueiras para ligação com rede de ar comprimido e de oxigênio;
3.5 bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos;
3.6 pulmão de teste;
3.7 cassete respiratório reserva (caso utiliza);
3.8 sensor de fluxo reserva (caso utilize sensor externo).
4. Alimentação: 220v/60hz;
O equipamento deve apresentar registro no ministério da saúde, não sendo aceito autorizações de
modelo.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.
A especificação técnica do ventilador pulmonar foi realizada por profissionais do instituto de engenharia
biomédica da ufsc, e ratificadas pelo representante da unidade solicitante.

032875025 Ventilador pulmonar microprocessado com bateria interna para uso em paciente adulto e pediatrico
2. caracteristicas tecnicas minimas
    2.1 - deve possuir os seguintes controles:
    2.1.1 - volume corrente: 25 a 2000ml, no minimo
    2.1.2 - frequencia respisratoria: 4 a 100 rpm
    2.1.3 - percentagem de o2: 21% a 100%
    2.1.4 - peep/cpap: 0 a 35 cmh2o, no minimo
    2.1.5 - pressao de suporte: o a 35 cmh2o, no minimo
    2.1.6 - sensibilidade: -0,1 a -5,0 cmh2o e/ou 0,3 a 2 l/min, no minimo
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    2.1.7 - fluxo inspiratorio de 6 a 150l/min, no minimo
    2.1.8 - deve possuir comando para manobra de aspiracao fio2 100%
    2.1.9 - tempo inspiratorio: 0,1 a 5 segundos
    2.1.10 - sensor de fluxo e celula de oxigenio, internos
    2.1.11 - tela grafica em lcd colorida sensivel ao toque para monitoracao das curvas e parametros
ventilatorios
    2.1.12 - software para ventilacao nao invasiva com compensacao de complacencia e fuga no circuito
    2.2 - deve possuir, no minimo, as seguintes monitoracoes integradas ao equipamento
    2.2.1 - pressao media nas vias aereas
    2.2.2 - pressao de pico
    2.2.3 - pressao de plato
    2.2.4 - frequencia respiratoria
    2.2.5 - volume corrente expiratorio
    2.2.6 - volume minuto
    2.2.7 - relacao i:e
    2.2.8 - bateria em uso
    2.2.9 -  tela grafica com curvas e tendencias
    2.3 - deve possuir, no minimo, os seguintes tipos e modos de ventilacao
    2.3.1 - pressao controlada
    2.3.2 - volume controlado
    2.3.3 - ventilacao mandatoria intermitente sincronizada (simv)
    2.3.4 - ventilacao assistida/controlada
    2.3.5 - pressao de suporte
    2.3.6 - ventilacao nao invasiva em dois niveis de pressao
    2.4  - deve possuir, no minimo, os seguintes alarmes
    2.4.1 - pressao maxima nas vias aereas
    2.4.2 - volume minuto alto e baixo
    2.4.3 - falha de suprimento de gases
    2.4.4 - falha da rede eletrica
    2.4.5 - apneia com backup
    2.4.6 - taquipneia (frequencia respiratoria alta)
3. acessorios
    3.1 umidificador aquecedor
    3.2 - 02 (dois) reservatorios para umidificador autoclavaveis sendo 01 adulto e 01 infantil
    3.3 - 02 (dois) circuitos originais de paciente tamanho adulto de silicone autoclavaveis
    3.4 - 02 (dois) circuitos originais de paciente tamanho neonatal de silicone autoclavaveis originais
    3.5 -  Pedestal ou carrinho de suporte com braço articulado para suporte circuito paciente;
    3.6 -  mangueiras para ligacao com circuitor de ar e  oxigenio
    3.7 -  valvulas reguladoras para ar e oxigenio
    3.8 -  01 (um) pulmao de teste neonatal
    3.9 -  01 (um) pulmao de teste adulto
4. alimentacao eletrica: 220v / 60hz
     4.1- bateria com duracao de no minimo 10 minutos

032875027 Ventilador pulmonar para uso exclusivo não-invasivo com controle remoto em pacientes adultos, utilizado
no tratamento da apnéia e distúrbios do sono.
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2.    características técnicas mínimas:
       2.1    deve possibilitar no mínimo os ajustes/controles para ipap/epap/cpap;
       2.2    ipap: pressão positiva inspiratória 4 - 30 cm h2o, no mínimo;
       2.3    epap: pressão positiva expiratória 4 - 20 cm h2o, no mínimo;
       2.4    cpap: 4 - 18 cm h2o, no mínimo;
       2.5    freqüência respiratória: 5 a 30 respirações por minuto (rpm), no mínimo;
       2.6    deve ser silencioso com ruído abaixo de 30db;
       2.7    deve possuir capacidade de armazenamento de dados do paciente;
       2.8    deve permitir a comunicação ou transferência das informações do gerador de fluxo para o
sistema de polissonografia;
       2.9    deve possuir ajuste automático de altitude;
       2.10     deve indicar no mínimo os seguintes  parâmetros: volume corrente, volume minuto,
freqüência respiratória;
       2.11     deve possuir os seguintes modos de operação:
       2.11.1    cpap;
       2.11.2    auto cpap;
       2.11.3    espontâneo;
       2.11.4    espontâneo/sincronizado;
       2.11.5    sincronizado;
       2.12    deve possuir no mínimo os seguintes alarmes:
       2.12.1    apnéia;
       2.12.2    volume minuto mínimo;
       2.13    características mínimas do controle remoto:
       2.13.1    equipamento destinado a monitorar o cpap/bipap com possibilidade de integração em
exames de polissonografia;
       2.13.2    deve monitorar o fluxo de ar;
       2.13.3    ajuste à distância de no mínimo 25m;
       2.13.4    deve possuir manômetro interno.
 3.    acessórios:
       3.1.    seis (06) circuitos de paciente autoclavável com tamanho mínimo de 1,8m;
       3.2.    cabo para alimentação na rede elétrica (2p+t), padrão abnt;
       3.3.    filtros: 20 filtros;
       3.4.    bolsa para transporte do equipamento;
       3.5.    quatro (04) máscaras nasal tamanho médio com suporte de fixação;
       3.6.    quatro (04) máscaras total face tamanho médio com suporte de fixação;
       3.7.    quatro (04) máscaras nasal tamanho grande com suporte de fixação;
       3.8.    quatro (04) máscaras total face tamanho grande com suporte de fixação.
 4.    alimentação:
       4.1.    elétrica: 220 v / 60 hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.
O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

032875028 1.generalidades
Ventilador pulmonar microprocessado para uso em pacientes infantil e neonatal.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 deve possuir os seguintes controles:
2.1.1 volume corrente: 25 a 2000 ml, no mínimo;
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2.1.2 freqüência respiratória: 4 a 100 rpm;
2.1.3 percentagem de o2: 21% a 100% através de servoválvula proporcional monitorado através de
sensor de oxigênio permanente ou célula química.
2.1.4 tecla 100% de o2 para utilizar antes da aspiração;
2.1.5 peep / cpap: 0 a 35 cmh2o, no mínimo;
2.1.6 pressão de suporte: 0 a 35 cmh2o, no mínimo;
2.1.7 sensibilidade:-1 a -10 cmh2o e/ou 0,3 a 5,0 l/min. No mínimo;
2.1.8 tempo inspiratório: 0,3 a 2,5 segundos
2.1.9 tela gráfica em lcd colorida de no mínimo 10polegadas;
2.1.10. Fluxo continuo maior que 5l/m para pacientes neonatais;
2.1.11 ajuste do tempo de pausa: 0 a 1,5 s, no mínimo;
2.1.12 nebulização: on - off;
2.1.13 software e indicações em língua portuguesa;
2.1.14 software para ventilação não invasiva, com compensação de fuga;
2.2 deve possuir, no mínimo, as seguintes monitorações integradas ao equipamento:
2.2.1 pressão nas vias aéreas:
2.2.1.1 média;
2.2.1.2 pico;
2.2.1.3 platô;
2.2.1.4 peep;
2.2.2 freqüência respiratória total;
2.2.3 volume corrente inspiratório e expiratório;
2.2.4 volume minuto;
2.2.5 relação i:e;
2.2.6 bateria em uso;
2.2.7 tela gráfica com curvas e tendências;
2.2.8 medida do percentual de o2;
2.3 deve possuir,no mínimo,os seguintes modos de ventilação:
2.3.1 pressão controlada/espontânea;
2.3.2 simv / cpap;
2.3.3 pressão de suporte;
2.3.4 volume controlado;
2.3.5 ventilação não invasiva em dois níveis de pressão;
2.3.6.ciclado a tempo e limitado a pressão com fluxo continuo, para pacientes neonatais;
2.4 deve possuir, no mínimo, os seguintes alarmes:
2.4.1 pressão mínima e máxima nas vias aéreas;
2.4.2 volume minuto baixo e alto;
2.4.3 apnéia com backup;
2.4.4 taquipnéia(freqüência respiratória máxima);
2.4.5 falha de suprimento de gases;
2.4.6 falha da rede elétrica;
2.5. Deve armazenar e possibilitar a recuperação dos parâmetros configurados do paciente após a
reinicialização do equipamento;
2.6. Pressão de alimentação de gases (ar comprimido de O2): De 250 a 550 kPa, no mínimo;
3. Acessórios
3.1 umidificador aquecedor;com indicação digital,monitoração de temperatura e alarme;
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3.2 02 (dois) reservatórios para umidificador autoclaváveis, tamanho infantil;
3.3 02 (dois) circuitos originais de paciente tamanho infantil de silicone autoclavaveis; com nebulizador;
3.4 02 (dois) circuitos originais de paciente tamanho neonatal de silicone autoclaváveis, com nebulizador;
3.5 02(dois)sensores de fluxo proximal reserva;
3.6 pedestal ou carrinho de suporte com braço articulado
Para suporte circuito paciente;
3.7 mangueiras para ligação com circuitos de ar e de oxigênio;
3.8 válvulas reguladoras para ar e oxigênio com sistema de alívio de pressão;
3.9 01 (um) pulmão de teste neonatal;
3.10 01 (um) pulmão de teste adulto;
3.11 02(duas) células químicas sobressalentes para monitoração do percentual de o2(caso do
equipamento cotado com esta célula).
4. Alimentação elétrica: 220v/60hz;
4.1. Bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos;
5. Garantia
Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo
fabricante, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a
administração.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço em língua
portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de
serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.

032875029 1.Ventilador pulmonar para uso em pacientes pediátricos a adultos com monitoração de curvas
ventilatórias.
2. Características técnicas mínimas
2.1 deve possuir os seguintes controles e características:
2.1.1 volume corrente: 100 a 2000ml no mínimo;
2.1.2 frequência respiratória: 5 a 80 rpm;
2.1.3 percentagem de o2: 21% a 100%; monitorado através  de
Sensor de oxigênio permanente
2.1.4 peep/cpap: 0 a 35 cmh2o, no mínimo;
2.1.5 pressão de suporte: 0 a 60 cmh2o, no mínimo;
2.1.6 deve possuir misturador de gases interno e eletrônico;
2.1.7 sensibilidade de -1 a -10 cmh2o e/ou 1 a 9l/min;
2.1.8 tempo inspiratório: 0,3 a 5 segundos;
2.1.9 pressão inspiratória: 5 a 80cmh2o;
2.1.10 fluxo inspiratório: 10 a 120 l/min;
2.1.11 software em língua portuguesa;
2.1.12 deve possuir monitor lcd ou tecnologia superior,touch screen colorido;
2.1.13 deve possuir monitor para visualização dos parâmetros de 12 polegadas, no mínimo;
2.1.14 deve permitir a ventilação de pacientes a partir de 5 kilogramas;
2.2 deve possuir, no mínimo, as seguintes monitorizações integradas ao equipamento:
2.2.1 pressão média nas vias aéreas;
2.2.2 pressão de pico;
2.2.3 pressão de platô;
2.2.4 peep;
2.2.5 frequência respiratória;
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2.2.6 volume corrente expiratória;
2.2.7 volume mínimo;
2.2.8 mecânica ventilatória;
2.2.9 relação i:e;
2.2.10 bateria em uso;
2.2.11 tela gráfica com curvas (pressão/tempo, volume/tempo,fluxo/tempo e loop volume/pressão,
fluxo-volume);
2.2.12 deve permitir a visualização de pelo menos três curvas simultaneamente;
2.2.13 deve apresentar medição da percentagem de o2,
2.2.14 auto-peep (peep estático);
2.3 deve possuir,no mínimo,os seguintes modos de ventilação:
2.3.1 pressão controlada/espontânea;
2.3.2 simv/cpap;
2.3.3 pressão de suporte;
2.3.4 volume controlado;
2.3.5 deve possuir no mínimo um dos seguintes recursos/modos ventilatórios: prvc, autoflow, volume
ventilation plus, volume targer pressure control;
2.3.6 software para ventilação não-invasiva com dois níveis de pressão e com sistema de compensação
de vazamentos, com capacidade de compensação de perdas de no mínimo 20l/min;
2.4 deve possuir, no mínimo, os seguintes alarmes:
2.4.1 pressão máxima nas vias aéreas;
2.4.2 volume minuto baixo;
2.4.3 falha de suprimento de gases;
2.4.4 falha da rede elétrica;
2.4.5 apnéia com backup;
2.5. Deve armazenar e possibilitar a recuperação dos parâmetros configurados do paciente após a
reinicialização do equipamento;
3 acessórios:
3.1 03 (três) circuitos de pacientes tamanho adulto de silicone autoclaváveis e originais;
3.2 02(dois) circuitos de pacientes tamanho pediatrico de silicone autoclavaveis e originais ;
3.3 pedestal ou carrinho de suporte com braço articulado
Para suporte do circuito de paciente;
3.4 acessorios para rede de oxigênio (dispensáveis caso o equipamento possua concentrador de o2
interno)
3.4.1. Mangueiras para ligação com circuitos de oxigênio
3.4.2. 02(duas) válvulas reguladoras para oxigênio
3.5 acessórios para rede de ar comprimido (dispensáveis caso o equipamento possua turbina interna):
3.5.1.mangueiras para ligação com circuitos de ar comprimido
3.5.2.02(duas) válvulas reguladoras para ar comprimido;
3.6 bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos;
3.7 03 (três) máscaras reutilizáveis para ventilação não invasiva;
4.garantia:
Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo
fabricante, conforme manual do equipamento, inclusive com a substituição de peças necessárias para a
execução, sem ônus para a administração.
5. Alimentação elétrica: 220V/60Hz;
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O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço em língua
portuguesa ou inglesa.
O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica,
sem ônus para a administração.

032875030 Bateria para ventilador pulmonar compatível com o modelo servo I.

Material é consumo e não permanente usar : 084905003

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
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032875032 Ventilador pulmonar de transporte para pacientes neonatais.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Deve possuir os seguintes controles e características:
2.2. Fluxo respiratório/inspiratório: 4 a 20 litros/min, no mínimo;
2.3. Fluxo contínuo: 4 a 20 litros/min, no mínimo;
2.4. Volume corrente/tidal: 20 a 2000ml, no mínimo;
2.5. Tempo inspiratório: 0,1 a 3 segundos, no mínimo;
2.6. Frequência respiratória: 5 a 140 rpm, no mínimo;
2.7. Sensibilidade: -0,3 a -10 cmh2o, no mínimo, ou 0,5 a
20 litros/min, no mínimo;
2.8. Percentagem de o2: 50% e 100%, no mínimo;
2.9. Peep/cpap: 0 a 35 cmh2o, no mínimo;
2.10. Pressão de suporte: 0 a 45 cmh2o, no mínimo;
2.11. Pressão de peep: 0 a 30 cmh2o, no mínimo;
2.12. Ajuste limite de pressão de 0 a 60 cmh2o, no mínimo;
2.13. Bateria interna com autonomia de 4 horas no mínimo;
2.14. Entrada para alimentação externa, de 12 a 24 vdc, no mínimo;
2.15. Entrada para alimentação externa, de 220 vac/60hz, no mínimo;
2.16. Sistema pneumático deve funcionar com somente oxigênio ou mistura de oxigênio/ar comprimido;
2.17. O peso do equipamento deve ser inferior a 8kg e deve ser de fácil transporte;
2.18. Deve possuir as seguintes monitorizações, no mínimo:
2.18.1. Pressão:
2.18.2. frequência respiratória;
2.18.3. Volume corrente;
2.18.4. Relação i:e;
2.18.5. Tempo inspiratório;
2.18.6. peep;
2.18.7. Concentração de o2;
2.19. Deve possuir os seguintes modos de ventilação, no mínimo:
2.19.1. Controlado/assistido, ciclado a tempo e limitado a pressão;
2.19.2. simv;
2.19.3. cpap;
2.19.4. Pressão de suporte (psv);
2.20. Deve possuir os seguintes alarmes, no mínimo:
2.20.1. Pressão máxima e mínima nas vias aéreas;
2.20.2. frequência máxima e mínima;
2.20.3. peep máximo e mínimo;
2.20.4. apneia;
2.20.5. Ventilador inoperante;
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2.20.6. Bateria baixa;
3. Acessórios mínimos:
3.1. Quatro (04) circuitos de paciente tamanho neonatal completo, com máscara reutilizável e
autoclavável. Cada circuito de paciente deve ser acompanhado de um sensor de fluxo sobressalente, se
utilizar;
3.2. Uma (01) válvula expiratória autoclavável sobressalente se utilizar;
3.3. Cinco (05) diafragmas para válvula expiratória, se utilizar;
3.4. Cinco (05) filtros (ou kits) de troca periódica para uso no equipamento, se utilizar;
3.5. Mangueiras para ligação com circuitos de ar e de oxigênio, se necessário.
4. Alimentação:
4.1. Alimentação elétrica: 220v/60hz.
O equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação em língua portuguesa e serviço em
língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus
para a administração.

032875033 Ventilador pulmonar microprocessado
1. Generalidades
Ventilador pulmonar microprocessado para uso em paciente neonatal
2.características técnicas mínimas:
2.1. Deve possuir os seguintes controles:
2.1.1. Volume corrente: 25 a 500 ml, no mínimo;
2.1.2. Frequência respiratória: 20 a 180 rpm;
2.1.3. Percentagem de o2: 21% a 100% através de servoválvula proporcional;
2.1.4. Tecla 100% de o 2 para utilizar antes da aspiração;
2.1.5. Peep/cpap: 0 a 35 cmh2o, no mínimo;
2.1.6. Pressão de suporte: 0 a 35 cmh2o, no mínimo;
2.1.7. Sensibilidade: 0(off) a -15cmh2o e/ ou 0,3 a 2,0l/min,no mínimo
2.1.8. Tempo inspiratório: 0,3 a 2,5 segundos;
2.1.9.tela gráfica em lcd colorida de no mínimo 12 polegadas touch screen;
2.1.10.fluxo continuo maior que 5 l/m para pacientes neonatais;
2.1.11.ajuste do tempo de pausa: 0 a 1,5s, no mínimo:
2.1.12. Nebulização: on - off;
2.1.13. Software e indicações em língua portuguesa;
2.1.14. Software para ventilação não invasiva, com compensação de fuga:
2.2. Deve possuir, no mínimo, as seguintes monitorações integradas ao equipamento:
2.2.1. Pressão nas vias aéreas:
2.2.1.1. Média
2.2.1.2. Pico;
2.2.1.3. Platô
2.2.1.4. Peep;
2.2.2. Frequência respiratória total;
2.2.3.volume corrente inspiratório e expiratório;
2.2.4. Volume minuto
2.2.5. Relação i: e;
2.2.6. Bateria em uso;
2.2.7. Tela gráfica com curvas e tendências;
2.2.8. Medida do percentual de O2;
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2.3. Deve possuir no mínimo os seguintes modos de ventilação
2.3.1. Pressão controlada /espontânea;
2.3.2. Simv/cpap:
2.3.3. Pressão de suporte;
2.3.4. Volume controlado;
2.3.5. Ventilação não invasiva em dois níveis de pressão;
2.3.6. Ciclado a tempo e limitado a pressão com fluxo contínuo, para pacientes neonatais;
2.4.deve possuir, no mínimo, os seguintes alarmes;
2.4.1. Pressão mínima e máxima nas vias aéreas;
2.4.2. Volume minuto baixo e alto;
2.4.3. Apnéia com backup;
2.4.4. Taquipnéia (frequência respiratória máxima);
2.4.5. Falha de suprimento de gases;
2.4.6. Falha da rede elétrica;
3. Acessórios
3.1. Umidificador aquecedor; com indicação digital, monitoração de temperatura e alarme;
3.2. 02(dois) reservatórios para umidificador autoclávaveis,uso neonatal;
3.4. 04(quatro) circuitos originais completos para pacientes neonatal, em silicone autoclavável, com
nebulizador;
3.5. 02(dois) sensores de fluxo proximal reserva (caso seja utilizado);
3.6. Pedestal ou carrinho de suporte com braço articulado para suporte circuito paciente;
3.7. Mangueiras para ligação com circuitos de ar e de oxigênio;
3.8. Válvulas reguladoras para ar e oxigênio com sistema de alivio de pressão;
3.9. 01(um) pulmão de teste neonatal;
4. Alimentação elétrica: 220v/60hz;
4.1. Bateria interna;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço em língua
portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço á
equipe técnica, sem ônus para a administração.

032875034 Ventilador pulmonar transporte, eletrônico e/ou pneumático PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)
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032875035 Bipap infantil objeto: ventilador não-invasivo
1. Generalidades: ventilador pulmonar não-invasivo para uso em paciente adulto e  pediátrico.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 Deve possibilitar os ajustes/controles para ipap/epap/ cpap;
2.2 ipap: pressão positiva inspiratória 4 - 20 cm h2o, no mínimo;
2.3 epap: pressão positiva expiratória 4 - 15 cm h2o, no mínimo;
2.4 cpap: 4 - 20 cm h2o;
2.5 freqüência respiratória: 5 a 30 respirações por minuto (RPM);
2.6 deve possuir os seguintes modos de operação:
2.6.1 ciclado por tempo (timed mode);
2.6.2 espontâneo; 2.6.3 espontâneo/timed;
2.6.4 cpap; 2.7 acessórios: 2.8 (01) um circuito de paciente adulto autoclavável;
2.9 (02) dois circuitos de paciente pediátrico autoclavável;
2.10 (01) um cabo para alimentação na rede elétrica (2p+t), padrão ABNT;
2.11 (20) vinte filtros; 2.12 (02) duas máscaras de silicone tipo facial, tamanho médio; 2.13 (02) duas
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máscaras de silicone tipo facial, tamanho neonatal.
2.14 alimentação:
2.15 elétrica: 220 v / 60 hz; o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação
e serviço em língua portuguesa.
O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica,
sem ônus para a administração.

032875036 Ventilador pulmonar para uso exclusivo não invasivo em pacientes adultos, características técnicas
mínimas: deve possibilitar no mínimo os ajustes/controles para IPAP/EPAP/CPAP:
IPAP: pressão positiva inspiratória 4 - 30cm h2o, no mínimo;
EPAP: pressão positiva expiratória 4 - 20cm, no mínimo;
CPAP: 4 - 20cm h2o, no mínimo;
Freqüência respiratória: 4 a 30 respirações por minutos (RPM), no mínimo;
Deve indicar no mínimo os seguintes parâmetros: volume corrente, volume minuto, freqüência
respiratória; Deve possuir os seguintes modos de operação: CPAP; espontânea;
espontâneo/sincronizado; sincronizado; Deve possuir no mínimo os seguintes alarmes: apneia, volume
minuto,
Acessórios:
Três (03) circuitos de paciente autoclavável;
Cabo para alimentação na rede elétrica (2p+t), padrão ABNT;
Filtros: 15 filtros;
Mascaras com bojo inflável, transparente e com faixa de
Fixação ao paciente, em dois tamanhos: média e grande (03 de cada); três (03) Mascaras do tipo total
face;
Alimentação:
Elétrica: 220v/60hz;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032875037 Ventilador pulmonar para uso em pacientes pediátricos e adultos com monitorização de curvas
ventilatórias.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 deve possuir os seguintes controles e características:
2.1.1 volume corrente:100 a 2000 ml , no mínimo;
2.1.2 freqüência respiratória: 5 a 80 rpm, em todos os modos ventilatórios invasivos
2.1.3 percentagem de o2: 21% a 100%;
2.1.4 peep / cpap: 0 a 35 cmh2o, no mínimo;
2.1.5 pressão de suporte: 0 a 60 cmh2o, no mínimo;
2.1.6 deve possuir misturador de gases interno e eletrônico;
2.1.7 sensibilidade de -1 a 10cm h2o  e/ou 1 a 9 l/min;
2.1.8 tempo inspiratório: 0,3 a 5 segundos;
2.1.9 pressão inspiratória: 5 a 80 cm h2o;
2.1.10 fluxo inspiratório: 6 a 120 l/min;
2.1.11 software e indicações em língua portuguesa;
2.1.12 deve possuir monitor LCD touch-screen colorido, de no mínimo 12 polegadas;
2.1.13 deve possuir compensação do tubo endotraqueal em todos os modos ventilatórios;
2.2 deve possuir, no mínimo, as seguintes monitorizações integradas ao equipamento:
2.2.1 pressão média nas vias aéreas;
2.2.2 pressão de pico;
2.2.3 pressão de platô;
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2.2.4 peep;
2.2.5 freqüência respiratória;
2.2.6 volume corrente expiratório;
2.2.7 volume minuto;
2.2.8 relação i:e;
2.2.9 bateria em uso;
2.2.10 tela gráfica com curvas (pressão/tempo, volume/tempo, fluxo/tempo) e loops (pressão-volume,
fluxo-volume);
2.2.11 deve permitir a visualização de pelo menos três curvas simultâneas ou dois loops simultâneos;
2.2.12 deve apresentar medição da porcentagem de o2, de 21% à 100%, com sensor/célula de o2
interna;
2.2.13 auto-peep (peep estático);
2.2.14 complacência estática e dinâmica;
2.2.15 resistência do sistema respiratório;
2.3 deve possuir, no mínimo, os seguintes modos de ventilação:
2.3.1 pressão controlada/espontânea;
2.3.2 simv / cpap;
2.3.3 pressão de suporte;
2.3.4 volume controlado;
2.3.5 deve possuir no mínimo um dos seguintes recursos/modos ventilatórios: prvc ou autoflow,volume
ventilation plus,volume targer pressure control;
2.3.6 ventilação com dois níveis de pressão e ajuste do tempo de permanência em cada nível;
2.3.7 software para ventilação não-invasiva com dois níveis de pressão e com sistema de compensação
de vazamentos;
2.3.8 deve possibilitar ventilação com relação inversa da razão i:e;
2.4 deve possuir, no mínimo, os seguintes alarmes:
2.4.1 pressão máxima nas vias aéreas;
2.4.2 volume minuto alto e baixo;
2.4.3 falha de suprimento de gases;
2.4.4 falha da rede elétrica;
2.4.5 apnéia;
3. Acessórios:
3.1 03 (três) circuitos de paciente tamanho adulto de silicone autoclaváveis e originais;
3.2 pedestal ou carrinho de suporte com braço articulado para suporte do circuito de paciente;
3.3 mangueiras para ligação com circuitos de oxigênio e ar;
3.4 02 (duas) válvulas reguladoras sendo um para oxigênio e outra para ar;
3.5 bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos.
4. Alimentação: 220v/60hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

032875038 Ventilador pulmonar de transporte de pacientes
2. Características técnicas mínimas:
2.1 deve possuir os seguintes controles e características:
2.1.1 fluxo respiratório: 10 a 100l/min, no mínimo;
2.1.2 volume corrente: 50 a 1000ml, no mínimo;
2.1.3 tempo inspiratório: 0,5 a 3 segundos, no mínimo;
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2.1.4 freqüência respiratória: 5 a 50 rpm, no mínimo;
2.1.5 sensibilidade: -2 a -5 cmh2o no mínimo, ou 5 a 10 litro/min, no mínimo;
2.1.6 porcentagem de o2: 40% a 100%, no mínimo;
2.1.7 peep / cpap: 0 a 20 cmh2o, no mínimo;
2.1.8 bateria interna com autonomia de 4 horas no mínimo;
2.1.9 entrada para alimentação externa, de 12 a 24 vdc, no mínimo;
2.1.10 entrada para alimentação externa, de 220 vac / 60hz no mínimo;
2.1.11 sistema pneumático deve funcionar com somente oxigênio ou mistura de oxigênio/ar comprimido
através de blender/mixer;
2.1.12 o peso do equipamento deve ser inferior a 10kg e deve ser de fácil transporte;
2.2 deve possuir as seguintes monitorizacoes, no mínimo:
2.2.1 pressão; volume inspiratório;
2.2.2 freqüência respiratória
2.2.3 fluxo inspiratório;
2.3 deve possuir os seguintes modos de ventilação no mínimo:
2.3.1 controlado/assistido (ciclado volume);
2.3.2 simv e cpap;
2.4 deve possuir os seguintes alarmes, no mínimo:
2.4.1 pressão máxima e mínima nas vias aéreas;
2.4.2 apneia;
2.4.3 ventilador inoperante;
2.4.4 bateria baixa;
3. Acessórios:
3.1 02 (dois) circuitos de paciente tamanho adulto, autoclaváveis;
3.2 mangueiras para ligação com circuitos de ar e de oxigênio.
o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários,sem onus para a administração.

032875039 Ventilador pulmonar para transporte.
1.Generalidades:
Ventilador pulmonar de transporte de pacientes.
2.características técnicas mínimas:
2.1. Deve possuir os seguintes controles e características:
2.1.1. Volume corrente: 50 a 2000ml,no mínimo;
2.1.2. Tempo inspiratório: 0,5 a 5 segundos, no mínimo;
2.1.3. Freqüência respiratória: 5 a 50 rpm(respirações por minuto), no mínimo;
2.1.4. Sensibilidade: off,-2 a -5cm h2o ou off, 3 a 15litros no mínimo;
2.1.5. Percentagem de o2:40% a 100%, no mínimo;
2.1.6. Peep/cpap: 0 a 15 cmh2o, no mínimo;
2.1.7. Bateria interna com autonomia de 4 horas no mínimo;
2.1.8. Entrada para alimentação externa,de 12 a 24 vdc,no mínimo;
2.1.9. Entrada para alimentação externa, de 220 vac/60hz no mínimo;
2.1.10. Sistema pneumático deve funcionar com somente oxigênio (100% o2) ou mistura de oxigenio/ar
comprimido.
2.1.11. O peso do equipamento deve ser inferior a 7kg, deve ser de fácil transporte e possuir alça para
transporte em maca;
2.1.12. Deve possuir as seguintes monitorizações, no mínimo;
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2.1.13. Pressão, volume;
2.1.14. Freqüência respiratória;
2.1.15. Peep;
2.1.16 tempo inspiratório;
2.2. Deve possuir os seguintes modos de ventilação, no mínimo:
2.2.1. Controlado/assistido;
2.2.2. Simv;
2.2.3. Cpap;
2.3. Deve possuir os seguintes alarmes, no mínimo:
2.3.1. Pressão máxima e mínima nas vias aéreas;
2.3.2. Apneia;
2.3.3. Bateria baixa;
3. Acessórios:
3.1. 03(três) circuitos de pacientes tamanho adulto,autoclavaveis;
3.2. Mangueiras para ligação com circuitos de ar comprimido (se necessário) e de oxigênio;
3.3. 01(uma) válvula reguladora para cilindro de oxigênio;
o equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação, impresso em língua portuguesa(Brasil)
e de serviço em língua portuguesa(Brasil) ou inglesa.

032875040 Ventilador pulmonar eletrônico, microprocessado, específico para uso no transporte de pacientes adultos.
Características técnicas mínimas:
Deve possuir os seguintes controles:
1.volume corrente:0,1 a 1500 ml, no mínimo;
2.frequencia respiratória:6 a 40rpm(respirações por minuto), no mínimo;
3. percentagem de o2:60% ou 100%;
4. peep: 3 a 15 cmh2o, no mínimo;
5. tempo inspiratório:0,2 a 8 segundos;
6. bateria NICD com autonomia mínima de 4 horas;
7. peso máximo de 6 kg;
8. Deve possuir painel digital para apresentação de parâmetros e curvas;
9. Deve apresentar as seguintes monitorizações:
9.1 relação i:e;
9.2 frequência respiratória
9.3 peep;
9.4 pressão da via respiratória
10. Deve possuir, no mínimo, os seguintes modos de ventilação;
10.1 pressão controlada/assistida controlada
10.2 cpap e bipap;
11. Deve possuir os seguintes alarmes:
11.1 pressão máxima e mínima nas vias aéreas;
11.2 apneia;
11.3 falha do ventilador;
11.4 bateria com carga baixa;
11.5 falha no suprimento de ar e/ou o2;
11.6 queda na rede elétrica;
12. Acessórios:
12.1 (02) dois circuitos de paciente, tamanho adulto, em silicone corrugado externamente e liso na parte
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interna, autoclaváveis a vapor (134¢c);
12.2 adaptador para uso em UTI móvel, caso necessário para fixação e carga da bateria;
12.3 adaptador para maca de transporte, se necessário, para fixação;
 12.4 mangueiras para ligação de circuitos de ar comprimido(quando necessário) e de oxigênio, para
cilindro e rede canalizada;
 12.5 válvulas reguladoras para ar comprimido (quando necessário) e oxigênio para cilindro e rede
canalizada;
 12.6 (01) um blender ou misturador, se necessário;
 13. Cabo para alimentação/carga em 12 v.
 14. Pulmão de teste;
 15. Alimentação:
 15.1 alimentação elétrica: 220 v monofásico/60hz, cabo de alimentação padrão ABNT (2p+t).
 15.2 bateria interna recarregável com autonomia mínima de 04 horas.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviços em
lingua portuguesa ou inglesa. O licitante deve oferecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus
para a administração

032875041 1. Ventilador pulmonar para uso em pacientes pediátricos a adultos.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 deve possuir os seguintes controles e características:
2.1.1 volume corrente: 100 a 2000 ml, no mínimo;
2.1.2 frequência respiratória: 5 a 80 rpm;
2.1.3 percentagem de o2: 21% a 100%, monitorado através de sensor de oxigênio permanente;
2.1.4 peep/cpap: 0 a 35 cmh2o,no mínimo;
2.1.5 pressão de suporte: 5 a 60 cmh2o, no mínimo;
2.1.6 deve possuir misturador de gases interno e eletrônico;
2.1.7 sensibilidade de -1 a -10 cmh2o e/ou 1 a 10l/mínimo;
2.1.8 tempo inspiratório: 0,3 a 5 segundos;
2.1.9 pressão inspiratória: 5 a 80 cmh2o;
2.1.10 fluxo inspiratório: 10 a 120l/mínimo;
2.1.11 software em língua portuguesa;
2.1.12 deve possuir monitor LCD ou tecnologia superior, touchscreem colorido de 12 polegadas, no
mínimo;
2.1.13 deve permitir a ventilação de pacientes a partir de (05)cinco quilos;
2.2 deve possuir, no mínimo, as seguintes monitorações integradas ao equipamento:
2.2.1 pressão média nas vias aéreas;
2.2.2 pressão de pico;
2.2.3 pressão de platô;
2.2.4 peep;
2.2.5 frequência respiratória
2.2.6 volume corrente expiratória;
2.2.7 volume mínimo;
2.2.8 mecânica ventilatória;
2.2.9 relação i:e ;
2.2.10 bateria em uso;
2.2.11 tela gráfica com curvas (pressão/tempo, volume/tempo, fluxo/tempo e loop volume/pressão,
fluxo-volume);
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2.2.12 deve permitir a visualização de pelo menos três curvas simultaneamente;
2.2.13 deve apresentar medição da percentagem de o2;
2.3 deve possuir, no mínimo, os seguintes modos de ventilação:
2.3.1 pressão controlada/espontânea;
2.3.2 simv/cpap;
2.3.3 pressão de suporte;
2.3.4 volume controlado;
2.3.5 deve possuir, no mínimo, um dos seguintes recursos/modos ventilatórios: prvc, autoflow, volume
ventilation plus, volume target pressure control;
2.3.6 software para ventilação não invasiva com dois níveis de pressão e com sistema de compensação
de vazamentos, com capacidade de compensação de perdas de, no mínimo, 20l/mínimo;
2.4 deve possuir, no mínimo, os seguintes alarmes:
2.4.1 pressão máxima nas vias aéreas;
2.4.2 volume minuto baixo;
2.4.3 falha de suprimento de gases;
2.4.4 falha da rede elétrica;
2.4.5 apneia com backup;
2.5 deve armazenar e possibilitar a recuperação dos parâmetros configurados do paciente após a
reinicialização do equipamento;
2.6 alimentação elétrica 220V/60Hz.
3. Acessórios:
3.1 (03) três circuitos de paciente, tamanho adulto, de silicone autoclaveis originais;
3.2 (02) dois circuitos de pacientes tamanho pediátrico de silicone autoclaváveis e originais;
3.3 pedestal ou carrinho de suporte com braço articulado para suporte do circuito de paciente;
3.4 mangueira para ligação com circuitos de oxigênio;
3.5 mangueira para ligação com circuitos de ar comprimido;
3.6 (02) duas válvulas reguladoras para oxigênio;
3.7 (02) duas válvulas reguladoras para ar comprimido;
3.8 bateria interna recarregável, com duração mínima de 30min
3.9 (03) três máscaras reutilizáveis para ventilação  não invasiva;
3.10 (01) Um pulmão teste;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviços em
lingua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus
para a administração.

032883001 Laringoscópio adulto.
1. Generalidades:
Laringoscópio adulto em aço inoxidável, com laminas curvas e retas, pequena, media e grande.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 (01) um  cabo para uso adulto, em material metálico, compatível com pilha media (tipo c);
2.2 (01) uma lamina curva para uso adulto, 110 +- 20 mm de comprimento, em aço inoxidável;
2.3 (01) uma lamina curva para uso adulto, 120 +-20 mm de comprimento, em aço inoxidável;
2.4 (01) uma lamina curva para uso adulto, 130 +-20 mm de comprimento, em aço inoxidável;
2.5 (01) uma lamina reta para uso adulto, 140 +-20 mm de comprimento, em aço inoxidável;
3. Acessórios:
3.1 (01) uma lâmpada sobressalente para cada lâmina;
3.2 estojo para armazenamento.
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032883004 Laringoscópio Infantil

1. Generalidades:
     Laringoscópio para uso Infantil.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. (01) Uma Lâmina reta para uso infantil n.º 0;
2.2. (01) Uma Lâmina reta para uso infantil n.º 1;
2.3. (01) Uma Lâmina reta para uso infantil n.0 2;
2.4. (01) Uma Lâmina reta para uso infantil n.0 3;
2.5. (01) Uma Lâmina reta para uso infantil n.0 4;
2.6. (01) Uma lâmina curva para uso infantil n° 01;
2.7. (01) Uma lâmina curva para uso infantil n° 02
2.8. (01) Um Cabo para uso infantil.

3. Acessórios:
3.1. Duas (02) pilhas;
3.2. Uma (01) lâmpada sobressalente para cada lâmina;
3.3. Estojo para armazenamento.
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032883005 Laringoscópio Adulto de Fibra Ótica
1. Generalidades:
     Laringoscópio para uso adulto com transmissão de luz por fibra ótica
2. Características técnicas mínimas:
2.1. (01) Um Conjunto de Lâminas curvas n.º 02, n.º 03, n.º 04;
2.2. (01) Um Conjunto de Lâminas retas n.º 02, n.º 03, n.º 04;
2.3. (01) Um Cabo para uso adulto.
3. Acessórios:
3.1. Duas (02) pilhas;
3.2. Uma (01) lâmpada sobressalente para cada lâmina;
3.3. Estojo para armazenamento.
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032883006 Laringoscópio
1. Generalidades:
Laringoscópio para uso adulto com transmissão de luz por fibra ótica.
2. Características técnicas mínimas
2.1 (01) um conjunto de lâminas curvas nº 02, nº 03, nº 04;
2.2 (01) um conjunto de lâminas retas nº 02, nº 03, nº 04;
2.3 (01) um cabo para uso adulto.
3. Acessórios
3.1 duas (02) pilhas;
3.2 uma (01) lâmpada sobressalente para cada lâmina;
3.3 estojo para armazenamento.
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032883007 Jogo de laringoscópio adulto
1.características técnicas mínimas:
1.1 cabo de metal;
1.2 extremidade distal em formato arredondado com acabamento anti-reflexo;
1.3 encaixe da lâmpada em padrão internacional;
1.4 lâmpada do tipo halógena de 2,5 volts;
1.5 dispositivo de engate rápido para as lâminas;
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1.6 funcionamento por pilhas de tamanho pequeno ou médio
(tipo aa ou c). (tipo aa ou c).
2. acessórios:
2.1 01(uma)lâmina curva,tamanho2;
2.2 02(duas) lâminas curvas,tamanho3;
2.3 01 (uma) lâmina curva,tamanho4;
2.4 os conjuntos de lâminas deverão ser de aço inox;
2.5 uma (01) lâmpada sobressalente para cada lâmina;
2.6 estojo para transporte.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários,sem ônus para a administração.

032883008 Laringoscopio para uso adulto, pediatrico e neonatal
2. caracteristicas tecnicas minimas:
     2.1 cinco (5) laminas curvas em tamanhos diferentes para uso neonato ate adulto
     2.2 tres (3) laminias retas em tamanhos diferentes para uso neonato/pediatrico:
     2.3 um (01) cabo.
3. acessorios:
     3.1 duas (02) pilhas:
     3.2 uma (01) lampada sobressalente p/ cada lamina:

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
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032883009 Laringoscopio para uso neonatal.
2. caracteristicas tecnicas minimas:
2.1 três (03) laminas curvas para uso neonatal:
2.2 três (03) laminas retas para uso neonatal:
2.3 um (01) cabo:
3. acessorios:
3.1 duas (02) pilhas;
3.2 uma (01) lâmpada sobressalente p/ cada lamina;
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032883010 Jogo de laringoscópio neonatal
2.características técnicas mínimas:
2.1 cabo de metal;
2.2 extremidade distal em formato arredondado com acabamento anti-reflexo;
2.3 encaixe da lamina em padrão internacional;
2.4 lâmpada do tipo halogena;
2.5 dispositivo de engate rápido para as laminas;
2.6 as laminas devem ser de aço inoxidável;
2.7 funcionamento por pilhas de tamanho pequeno (tipo AA)
3.acessórios
3.1 01(uma) lâmina reta neonatal, tamanho 0;
3.2 01(uma) lâmina reta neonatal, tamanho 1;
3.3 uma (01)lâmpada sobressalente para cada lamina;
3.3 uma (01)lâmpada sobressalente para cada lamina;
3.4 01(uma) lâmina curva neonatal, tamanho 1;
3.5 uma (01)lâmpada sobressalente para cada lamina;
3.6 estojo para transporte;
3.7 pilhas para o funcionamento do equipamento;
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032883014 Conjunto de lâmina reta para laringoscópio tamanho 0 e 1, compatível com o cabo da marca missouri PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 860 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
Materiais de Uso Médico (67)

032883016 1. Generalidades
Conjunto de laringoscópio convencional para uso adulto
2. Características técnicas mínimas:
2.1 (01) uma lâmina curva para uso adulto número,110 +- 20mm de comprimento, em aço inoxidável;
2.2 (01) uma lâmina curva para uso adulto, 120 +- 20mm de comprimento, em aço inoxidável;
2.3 (01) uma lâmina curva para uso adulto, 130+- 20mm de comprimento, em aço inoxidável;
2.4 (01) uma lâmina curva para uso adulto, 140+- 20mm de comprimento, em aço inoxidável;
2.5 (01) um cabo para uso adulto, em material metálico, compatível com pilha media ("c");
3. Acessórios:
3.1 duas (02) pilhas;
3.2 uma (01) lâmpada sobressalente para cada lamina
3.3.estojo para armazenamento
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032883017 1. Generalidades:
Conjunto de cabos e lâminas de laringoscópia para uso pediátrico e neonatal
2. características técnicas mínimas:
2.6 deve ser de aço inoxídavel
2.7 deve possuir dispositivo de engate rápido para as lâminas
2.8 Um (01) cabo metálico não corrosivo para uso neonatal e pediátrico para 2 pilhas pequenas (aa)
2.9 lâminas curvas:
2.4.1 Uma (01) lâmina recém -nascido tamanho 00
2.4.2 Uma(01) lamina pediátrico tamanho 01;
2.4.3 Uma (01) lâmina pediátrico tamanho 02
2.5 lâminas retas
2.5.1 Uma(01) lamina recém-nascido tamanho 00
2.5.2 Uma(01) lâmina infantil tamanho 01
3. acessórios:
3.4 duas(02) pequenas (aa)
3.5 Uma(01) lampada sobressalente para cada lâmina
3.6 estojo para armazenamento.
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032883018 Jogo de laringoscópio.
1. Jogo de laringoscópio adulto.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Cabo de metal;
2.2. Extremidade distal em formato arredondado com acabamento anti-reflexo;
2.3. Encaixe da lâmina em padrão internacional;
2.4. Lâmpada tipo halógena;
2.5. Dispositivo de engate rápido para as lâminas;
2.6. As lâminas devem ser de aço inoxidável;
2.7. Funcionamento por pilhas tamanho de tamanho pequeno (tipo c);
3. Acessórios:
3.1. 02 (duas) Lâminas curvas adulto, tamanho 3;
3.2. 02 (duas) Lâminas curvas adulto, tamanho 4;
3.3. 01 (uma) Lâmpada sobressalente para cada lâmina;
3.4. Estojo para transporte;
3.5. Pilhas para funcionamento do equipamento.
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032883019 Sonda de fibra óptica para holmium laser 365 micro metro. A empresa fornecedora deverá ceder o

equipamento e/ou sistema para uso do material diretamente na unidade solicitante.
PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
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032883021 Conjunto de lâminas curvas, em aço inox, números 3, 4 e 5, para laringoscópio convencional, compatível
com cabo existente na unidade.
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032883023 Laringoscópio para uso em pacientes adultos.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. (02) duas lâminas curvas em aço inox para uso adulto n. 03;
2.2. (03) três lâminas curvas em aço inox para uso adulto n. 04;
2.3. (01) um cabo para uso adulto;
3. Acessórios:
3.1. duas (02) pilhas;
3.2. uma (01) lâmpada sobressalente para cada lâmina;
3.3. estojo para armazenamento.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

032905003 Marmita de alumínio descartável, com tampa, número 9 PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
032980003 IMUNOCROMATOGRAFIA (WESTERN BLOT) PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS

CONTRA O VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA HIV
TESTE 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

033006002 Tampão P.B.S (tampão fosfato). GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo (bloqueado)

033006003 Tampão PH 4,0 para calibrar PH metro MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033006004 Tampão PH 7,0 para calibrar PH metro MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033006005 TAMPÃO PH 9,0 PARA CALIBRAR PH METRO MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033006008 Solução tampão PH 4,00 para calibração de potenciômetro, com certificado de calibração rastreado ao
NIST.

MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033006009 Solução tampão PH 7,00 para calibração de potenciômetro, com certificado de calibração rastreado ao
NIST.

MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033006010 Solução tampão pH 9,00 para calibração de potenciômetro, com certificado de calibração rastreado ao
nist.

MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033006011 Tampão para ajuste da força iônica total - tissab, para análise de fluoreto. Embalagem com 100 saches. PACOTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033006012 Tampão TBE para uso em eletroforese gel de agarose e poliacrilaminda. Tampão TBE 10x ph 8,2 a 8,4
composto por tris 0,89m, acido bórico 0,89m,EDTA 0,02m. Livre de DNase e RNase e proteases.

LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014001 Kit para determinação quantitativa de fenilalanina em amostras de sangue coletadas em papel filtro, para
triagem da fenilcetonuria e monitoramento das concentrações de fenilalanina de pacientes
fenilcetonuricos e acompanhamento da dieta específica.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014002 Kit para dosagem de tsh neonatal para diagnostico do hipotireoidismo congênito em amostras de sangue
seco coletadas em papel filtro.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014003 Kit para dosagem de 17-ohp neonatal para o diagnostico da hiperplasia adrenal congênita em amostras
de sangue seco coletadas em papel filtro.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014004 Kit para dosagem de tripsina imunorreativa (irt) neonatal para o diagnostico da fibrose cística, em
amostras de sangue coletadas em papel filtro.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014006 KIT REFIL SPECTROQUANT CLORO LIVRE E COMBINADO - (COMPATIVEL COM APARELHO MERK) TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014007 KIT PARA DETERMINAÇÃO DE FLUOR, COMPATÍVEL COM O APARELHO AQUA-COLOR FLUOR TESTE 60 Produtos e Componentes ativo
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Químicos e Biológicos

033014012 Kit para teste de anemia falciforme e outras hemoglobinopatias, pelo método de focalização isoelétrica,
em amostras de sangue seco em papel filtro.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014014 Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa de malária em sangue humano. CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014015 Kit para dosagem de ion fluoreto comp. Fotometro aq 118 merck KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014017 Conjunto imunoensaio utilizando metodologias: ELISA, quimioluminescência, eletroquimioluminescência
ou imunofluorescência para pesquisa de anticorpo IgM anti-zika vírus em soro ou plasma humano.

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014019 Kit para dosagem de alumínio compatível com fotometro nova 60 Merck. KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014020 kit para dosagem de ferro compativel com fotometro nova 60 merck KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014021 Kit para verificação da qualidade dos métodos fotometricos de alumínio, chumbo, cromo, níquel e zinco.
Compatível com fotometro nova 60 Merck.

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014022 Kit para verificacao da qualidade dos metodos fotometricos de cadmio, ferro, cobre e manganes.
compativel com fotometro nova 60 merck

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014023 Kit para dosagem de ion fluoreto comp. fotometro nova 60 - merk KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014024 Kit coloritrico (acetilcolinesterase) p/ análise organofosforados KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014025 Kit para determinação de silicatos, intervalo de medição 0,005 a 0,750 mg/l. Compativel com o fotometro
spectroquant nova 60, marca: merck referencia numero: 14794

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014026 Kit API listeria. Sistema para identificação de listeria composto por 10 galerias API listeria, 10 ampolas
com 2 ml do meio API, 1 ampola de reativo ZYM B, 10 câmaras de oncubação, 10 fichas de resultado e 1
ficha técnica. Kit com 10 testes.

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014027 KIT API 20 C AUX. Sistema para identificação de leveduras, composto de galeria com 20 provas
bioquímicas (testes de assimilação) e sistema de base de dados para identificação. O sistema deve ser
acompanhado dos reagentes auxiliares para a revelação das provas bioquímicas e disponibilizar software
para realização das identificações. Kit com 25 testes.

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014029 Kit para determinação quantitativa das concentrações totais de galactose (galactose e galactose-1
transferase) para o diagnóstico da galactosemia em recém-nascidos, em amostras de sangue seco
coletadas em papel filtro.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014030 Kit para determinação quantitativa da atividade de biotinidase em amostras de sangue seco coletadas em
papel filtro, para detecção da deficiência da biotinidase em recém-nascidos.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014031 Kit API Campy. sistema para identificação de Campylobacter composto por galeria com 20 provas
bioquímicas, sendo 11 testes enzimáticos e 09 testes de assimilação, bem como sistema de base de
dados para identificação por meio de software.  Kit com 12 testes.

CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014032 Kit API 20E.  Sistema para identificação de enterobacterias e outros Bacilos Gram negativos não
fastidiosos, composto de galeria com 20 provas bioquímicas e sistema de base de dados para
identificação. O sistema de ser acompanhado dos reagentes auxiliares para a revelação das provas
bioquímicas e disponibilizar software para realizar as identificações.  Kit com 25 testes.

CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014033 Kit de reagentes para digestão de amostras para a dosagem de cadmio total, cobre total, ferro total,
chumbo total, níquel total, fosforo total e zinco total. cada embalagem deve conter reagente para digestão,
ácidos e agentes neutralizantes de ph suficientes para 100 digestões. Validade mínima de 2 anos. deve

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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ser fornecido o certificado de analise do lote e a ficha de informação de segurança do produto químico.

033014034 Teste imunoenzimático para detecção qualitativa e semi-quantitativa de anticorpos anti-brucella no soro,
kit.

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014035 Kit para cultura de micobactérias para 10 testes, incluindo meios de cultura Ogawa-Kudoh, Swab e
solução descontaminante. Composto por 20 tubos de meios de Ogawa-Kudoh, seletivo para isolamento
de  micobactérias, sólido inclinado, opaco, com coloração verde pálido, composto basicamente por
glicerol, citrato de sódio, cloreto de magnésio, fosfato monopotássico, ácido glutâmico, ovos totais e verde
malaquita, PH final 6,4; apresentado em vias de plástico transparentes de policarbonato de cristal, 94x25
mm, com boca de uma polegada (2,5 cm), tampa de rosca, 9 ml de meio e área aproximada para a
cultura de 6,5 cm2; 10 Swabs estéreis de haste rígida com ponta de algodão medindo 4 a 5 cm x 0,6 a 08
cm; 10 frascos de plástico cristal com tampa, 13x100 mm, contendo 5 ml de solução de hidróxido de
sódio 1N.

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014036 Kit sistema de identificação de leveduras, de acordo com as diretrizes CLSI (inoculo padronizado, meio
com tampão RPMI 1640, tempo e temperatura de incubação), baseado em testes de assimilação de
açúcar e testes enzimáticos + teste de sensibilidade para antifúngicos com técnica padronizada também
com diretrizes CLSI.

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014039 Sistema de identificação de Bacilos Gram negativos não enterobactérias e não fastidiosos, composto de
01 galeria com pelo menos 20 provas bioquímicas que utilize no mínimo 12 testes de assimilação de
substrato. Kit com apresentação mínima de 20 testes, acompanhado de todos reagentes necessários as
análise. O kit conjuntamente com sistema informatizado para análise e liberação das identificações
através da geração de bionumero específico.

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014041 Kit para teste de anemia falciforme e outras hemoglobinopatias, pelo método hplc, em amostras de
sangue seco coletadas em papel filtro.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014043 Kit de testes rápidos qualitativos, individuais, contendo anticorpos monoclonais fixados em membrana de
nitrocelulose que utiliza amostras provenientes de culturas líquidas ou sólidas, para identificação do
complexo Mycobacterium Tuberculosis.

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014044 Kit contendo indicador biológico para controle dos processos de esterilização por calor seco,
apresentando: 1 frasco com 3ml de meio de cultivo em caldo com indicador azul de bromotimol; 1 frasco
contendo uma fita de papel de filtro impregnada com uma população de 1.000.000 (um milhão) de
esporos bacillus atropheus; e 1 seringa plástica estéril descartável de 3ml. prazo de validade de no
mínimo 24 meses.

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014046 Ensaio imunoenzimático para detecção qualitativa do antígeno galactomanana de Aspergillus spp. em
amostras de soro humano e lavado broncoalveolar.    

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014050 Kit para coloração método PERLS (método para ferro férrico e tecido conjuntivo em cortes histológicos) KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014051 Kit para coloração método RETICULINA (fibras reticulares em cortes histológicos) KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014052 Kit para coloração método FONTANA MASSON (pigmentos de melanina em cortes histológicos) KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014053 Kit para coloração método ALCIAN BLUE (mucinas ácidas, mucinas neutras e carboidratos em cortes
histológicos)

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014054 Kit para coloração método TRICROMICO DE MASSON (tecido conjuntivo em cortes histológicos) KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014055 Kit para coloração método MUCICARMIN (demonstração de mucinas, criptococcus e outras estruturas
em cortes histológicos)

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014056 Kit para coloração método VERMELHO CONGO (demonstrar amilóide em cortes histológicos) KIT 60 Produtos e Componentes ativo
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Químicos e Biológicos

033014057 Giensa para H. Pylori – Frasco 500 ml. (corante para coloração de células em esfregaços) KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033014058 Kit SPE dispersiva para limpeza de amostras gordurosas para análise em Cromatografia líquida – MS/MS.
Cada tubo contendo 50 mg PSA, 50mg C18EC e 150 mg MgSO4.
Kit contendo 100 tubos de 2 mL.

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033022001  Lanceta auto-retrátil, estéril, descartável, com profundidade de punção entre 1,8mm e 2,00mm e largura
entre 1,5mm e 2,00mm. Considerando o Manual Técnico do Ministério da Saúde/Triagem Neonatal
Biológica, essa especificação garante a obtenção de alto fluxo de sangue com volume mínimo de 500
microlitros, permitindo assim o preenchimento adequado dos campos de coleta do papel-filtro. O
dispositivo pérfuro cortante deve conter o formato de lâmina (tipo ponta blade) protegida por capa plástica,
com design ergonômico, sistema de ativação por botão, formato em T que proporcione aderência estável
durante o manuseio (acionamento do dispositivo com o polegar) para a segurança do profissional de
saúde no ato da punção, e melhor desempenho no procedimento, evitando recoleta. Deve atender às
especificações de segurança do trabalho conforme NR nº 32.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

033022003 Lanceta descartável para punção digital; em aço inoxidável, ponta em bisel e embutida em corpo plástico
ou outro material compatível com a finalidade, com tampa protetora de fácil remoção e que proteja a
lanceta após o uso. Embalagem resistente que garanta a integridade do produto até o momento de sua
utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de
validade e número de registro no Ministério da Saúde. Atender as determinações na NR 32, parágrafo
32.2.4.15 e 32.2.4.16. Portaria 485, de 11 de novembro de 2005.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

033030001 Cartão para coleta de sangue e eluição em papel filtro, tipo ss 903, devendo conter 05 círculos com 1,5cm
de diâmetro cada.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

033049001 Antígeno liofilizado para FTA-ABS (Treponema Pallidum) - frasco com 1 ml. FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033049002 Antígeno liofilizado para Chagas (Trypanossoma Cruzi) - frasco com 1 ml. FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033049003 Antígeno para brucelose (brucella abortus) - frasco 1 ml FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033049004 ANTÍGENO LIOFILIZADO PARA TOXOPLASMOSE (TOXOPLASMA GONDII) - FRASCO COM 1 ML FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033049005 Antígenos para realização de  VDRL ou RPR em soro e líquor. FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033049006 Teste para determinação de anticorpos Anti-Brucella utilizando antígeno rosa bengala em soro humano.
Frasco com volume mínimo de 1 ml (mililitro), com capacidade mínima de 30 testes.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033049007 Antígeno para histoplasma capsulatum ID. FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033049008 Antígeno Aspergillus ID (A. Fumigatus, A. Flavus, A. Niger, A. Terreus) FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033049009 Antigeno paracoccidioides brasiliensis ID FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033049010 Antígeno Aspergillus Fumigatus ID. FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033049011 Conjunto imunoenzimático semi-automatizado ou automatizado para detecção de antígeno NS1- dengue
Contendo 96 testes.

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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033057001 Conjugado Anti Gama Globulina Humana total para IFI - frasco com 1 ml. FRASCO 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

033057002 Conjugado Anti-IGG Humana para IFI - frasco com 1 ml. FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033057003 Conjugado anti IGM Humana para IFI - frasco com 1 ml. FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033065001 Conjunto imunoenzimático semi-automatizado ou automatizado  para detecção de  anticorpos IgM
anti-dengue.
Contendo 96 testes.

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033065003 CONJUNTO PARA DIAGNÓSTICO QUALITATIVO DA HEPATITE C, ATRAVÉS DA TÉCNICA P.C.R.
(REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE)

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033065004 CONJUNTO PARA MONITORAMENTO DA HEPATITE C, ATRAVÉS DA QUANTIFICAÇÃO DO RNA DO
VÍRUS PELA TÉCNICA DO P.C.R. (REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE)

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033200001 CONJUNTO IMUNOENZIMATICO PARA DOSAGEM ANTICORPO ANTI HIV 1 E 2 METODO 1 TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033200002 Conjunto imunoenzimático para dosagem anticorpo anti HIV 1 e 2 método 2 TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033200005 Conjunto imunoenzimÁtico para detecção de anticorpos anti-HCV (kit).         TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033200006 Conjunto imunoenzimático para detecção do antígeno de superfície para Hepatite B (hbsag), (kit) TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033200007 CONJUNTO IMUNOENZIATICO P/DETECCAO DO ANTICORPO DA HEPATITE B- ANTI-HBS (OU KIT) TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033200008  CONJUNTO IMUNOENZIATICO P/DETECCAO DO CORE DA CLASSE IGM P/HEPATITE B,ANTI HBC
IGM.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033200009 Conjunto imunoenzimatico para detecção do anticorpos da classe IGM para hepatite A (ANTI-HAV IGM) -
(KIT)

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033200010 CONJUNTO IMUNOENZIATICO  P/DETECCAO DO ANTICORPO E P/HEPATITE B, ANTI HBE (OU KIT) TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033200011 CONJUNTO IMUNOENZIMATICO P/DETECCAO DO ANTICORPO E,P/HEPATITE B, HBE AG (OU KIT) TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033200012 CONJUNTO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DO ANTICORPO DO CORE DA CLASSE IGG
PARA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGC) OU KIT

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033200013 CONJUNTO IMUNOENZIMATICO DE QUARTA GERAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA
SIMULTÂNEA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA TIPO 1
(GRUPOS M E O), TIPO 2 E DO ANTÍGENO P24 HIV-1.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033219001 Conjunto imunoensaio automatizado utilizando metodologias de quimioluminescencia,
eletroquimioluminescencia ou  ensaio fluorescente ligado à enzima para pesquisa de Epstein Barr Vírus
(VCA IgM) em soro ou plasma humano

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033219002 Conjunto imunoensaio automatizado utilizando metodologias: quimioluminescência,
letroquimioluminescência ou  ensaio fluorescente ligado à enzima para pesquisa de Herpes simples
(HSV-2) em soro ou plasma humano

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033219003 Conjunto imunoensaio utilizando metodologias: ELISA, quimioluminescência, eletroquimioluminescência
ou ensaio fluorescente ligado à enzima para pesquisa de anticorpo IgM anti-Chikungunya em soro ou
plasma humano.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033219004 Conjunto imunoensaio utilizando metodologias: ELISA, quimioluminescência, eletroquimioluminescência TESTE 60 Produtos e Componentes ativo
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ou  ensaio fluorescente ligado à enzima para pesquisa de  anticorpo IgG anti-Chikungunya em soro ou
plasma humano.

Químicos e Biológicos

033219005 CONJUNTO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM PARA SARAMPO TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033219006 CONJUNTO IMUNOENZIMATICO PARA DETECCAO DE ANTICORPOS IGM DE TOXOPLASMA
GONDII (OU KIT)

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033219007 Conjunto imunoenzimático para detecção de anticorpos IGG de Toxoplasma Gondii TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033219008 Conjunto imunoenzimatico para determinação qualitativa de anticorpos específicos contra Treponema
Pallidum no soro ou plasma humano. As cavidades micro placa devem ser sensibilizadas com antígenos
recombinantes do T. Pallidum.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033219009 Conjunto imunoenzimático para detecção de anticorpos Anti-Tripanosoma Cruzi em soro ou plasma
humano (método Western Blot).

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033219010 Conjunto imunoenzimático para detecção qualitativa de anticorpos IGM para Parvovírus B19 em soro ou
plasma humano.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033243004 Kit de reagente para determinação de fibra dietética total segundo metodologia oficial, 15ed. Aoac,
sec.985.29, 1105 (1990). Contendo alfa-amiláse 10ml, amiloglicosidase 10ml, celite 50g, protease 500mg.
Para 100 testes. O produto devera vir acompanhado de certificado de análise e ficha de informação de
segurança do produto (fispq).

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033243005 KIT DE REAGENTE P/ IMUNODIFUSAO DUPLA P/ HISTOPLASMA TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033243048 Composição: Cloreto de Calcio 0.2 mol/l em tampão HEPES pH 7.4 e 0.1% azida sódica.
Reagente líquido, pronto para uso.
Apresentação: Kit com 10 frascos. 10 testes por frasco – Total: 100testes.
Estabilidade do reagente após abertura do frasco: 8 dias.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033243049 Composição: Fator tissular recombinante, inibidor de heparina, conservante e tampão.
Reagente líquido, pronto para uso.
Apresentação: Kit com 10 frascos. 10 testes por frasco – Total: 100testes.
Estabilidade do reagente após abertura do frasco: 8 dias.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033243050 Kit utilizado para a avaliação do fibrinogênio excluindo-se no teste a ação da plaqueta.
Composição: Citochalasina-D, 0.2 mol/l CaCl2 em tampão HEPES pH 7.4
Reagente líquido, pronto para uso.
Apresentação: Kit com 10 frascos. 05 testes por frasco – Total: 50 testes.
Estabilidade do reagente após abertura do frasco: 14 dias.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033243051 Composição: Fosfolipideo de tromboplastina de cerebro de Coelho, ácido elágico, conservante e tampão.
Reagente líquido, pronto para uso.
Apresentação: Kit com 10 frascos. 10 testes por frasco – Total: 100testes.
Estabilidade do reagente após abertura do frasco: 8 dias.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033243052 Composição:  Liofilizado: Heparinase, conservante e tampão. Diluente: Diluente contendo calico,
conservante e azida sódica.
Apresentação: Kit com 10 frascos. 07 testes por frasco – Total: 70 testes.
Estabilidade do reagente após abertura do frasco: 30 dias.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033243053 Composição: Aprotinina, 0.2 mol/l CaCl2 em tampãoHEPES pH 7,4 e azida sódica.
Apresentação: Kit com 10 frascos. 05 testes por frasco – Total: 50 testes.
Estabilidade do reagente após abertura do frasco: 14 dias.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033243054 Composição:  Liofilizado: Plasma humano modificado.Diluente (1300 µl) FRASCO 60 Produtos e Componentes ativo
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Apresentação: Kit com 5 frascos de Liofilizado e 5 frascos Diluente. Químicos e Biológicos

033243055 Composição:  Liofilizado: Plasma humano modificado.Diluente (1300 µl)
Apresentação: Kit com 5 frascos de  Liofilizado e 5 frascos Diluente.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033243057 Kit para coloração de cortes histológicos composto pelos seguintes reagentes: acido periódico,reagente
de schiff, hematoxilina.

PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033243058  Kit para coloração de cortes histológicos composto pelos seguintes reagentes: acido
crômico,bissulfito,água destilada metanamina,nitrato de prata,bórax cloreto de ouro verde luz.

PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033243061  Vidas up e.coli O157:h7(ECPT),para uso no sistema vidas (ref.bioMerieux 30122,caixa para 30 testes). CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033243062 Vidas listeria duo(lduo), para uso no sistema vidas (ref. Biomerieux 30225,caixa para 60 testes). CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033243063 Vidas salmonella (slm), para uso no sistema vidas (ref. Biomerieux 30702,caixa para 60 testes). CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033243064  Vidas campylobacter (cam), para uso no sistema vidas (ref.biomerieux 30111,caixa para 30 testes). CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033243065 Vidas Staph enterotoxin II(SET2), para uso no sistema Vidas (ref.bioMerieux 30705, caixa para 30 testes). CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033243066  Vidas QCV,teste automatizado para controle de qualidade do sistema mini
vidas(ref.bioMerieux30706,caixa para 60 testes)

CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033243067 Kit de purificação rápida (menos de 30 min) de DNA  plasmídial de culturas de E. coli recombinante,
utilizando colunas de sílica e protocolo de centrifugação. Rendimento em torno de 25 ug de DNA de
plasmídeo altamente puro, livre de DNA e RNA contaminante. O protocolo de purificação não deve conter
fenol/clorofórmio para extração e precipitação com álcool ou isopropanol. O plasmídeo purificado pode ser
eluído com água ou tampão Tris-HCl 10mM pH 8.5. Caixa contendo colunas e reagentes para 10
purificações

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033243068 Kit para detecção e quantificação de glúten pelo método Elisa (kit prolaminas R5 ). Limite de detecção de
1,5 mg/kg (ppm) de  gliadina ou 3,0 mg/kg (ppm) glúten. O kit deve ser o oficialmente recomendado pelo
Codex Alimentarius.  Kit para 96 determinações. O kit deve conter: placa com 96 poços (8 poços X 12
tiras), tampa para placa, tampão de diluição, controle negativo pronto para uso, tampão de lavagem,
anticorpo anti-gliadina conjugado com peroxidase, substrato TMB e solução de finalização da reação
(solução stop).

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033243069 Kit de controle de 3 gliadinas para análise de glúten contendo: 1 controle negativo com 1,5 g e 2 controles
positivos com 1,5 g cada, de amostra de farinha homogeneizada.

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033251001 Sorbent FTA - ABS - Frasco com 5 ml. FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

033286001 Lâminas de vidro para testes de imunoflorescência indireta FTA-ABS,10 círculos e 2 fileiras. CAIXA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
033286002 Lâminas para clamídia, 26x76, círculo central, caixa com 50 unidades. CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

033286005 Lâminas de 26 x 76mm para esfregaço,caixa com 50 unidades. CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

033286006 Lâminas para microscopia lapidadas, 26 X 76 mm, caixa com 50. CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

033286008 Lâminas para microscopia, lapidada 26 x 76 mm com extr. fosca, caixa com 50. CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

033286011 Lâmina para microscópio lisa e lapidada para imunoflorescência 26 x 76mm com 10 círculos de precisão
dimensional 0,8 a 1,2mm (rosa), caixa com 50 unidades.

CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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033286018 Lâminas acopláveis para o abaixador de língua tamanho 1 PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

033286019 Lâminas acopláveis para o abaixador de língua tamanho 2 PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

033286020 Lâminas acopláveis para o abaixador de língua tamanho 3 PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

033286021 Lâminas acopláveis para o abaixador de língua tamanho 4 PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

033286022 Lâminas acopláveis para o abaixador de língua tamanho 5 PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

033294001 Lamínulas de vidro para exame microscópico, 24 X 60 mm,  caixa com 100 unidades. CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

033294002 Lamínulas de vidro para exame microscópico, 24x32mm, caixa com 100 unidades. CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

033294004 Lamínulas de vidro para exame microscópico 20x20mm, caixa com 100 unidades. CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

033294005 Lamínulas de vidro para exame microscópico, 22x22mm, caixa com 100 unidades. CAIXA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
033294006 Lamínulas de vidro para exame microscópico, 24x24mm, caixa com 100 unidades. CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

033294007 Lamínula para microscopia 20 x 26 mm,caixa com 100 unidades CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

033294009 LAMÍNULA DE VIDRO 24 X 24MM PARA CÂMARA DE NEWBAUER PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

033316001 Lâmina semi-lunar compatível com serra de esterno da marca Stryker com nº de referência 1100. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

033324003 PROTESE MAMARIA EXTERNA: FORMA MAMARIA ORTOPEDICA, CONFECCIONADA EM GEL,
ADAPTAVEL EM SOUTIEN DE MASTECTOMIA

PECA 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

033332001 Controle remoto para portão eletrônico de garagem PECA 104 Sinalização, controle e alarme ativo
033332002 Acionador para painel eletrônico (controle remoto) PECA 104 Sinalização, controle e alarme ativo
033332004 Controle remoto para arco em c - compativel da marca philips modelo bv. PECA 104 Sinalização, controle e alarme ativo
033332006 Controle remoto universal para ar condicionado Split. PECA 104 Sinalização, controle e alarme ativo
033367002 Piso vinilico - paviflex 2mm. METRO 2 46 Materiais para Construção Civil ativo
033367004 PISO CERAMICO 30 X 30 METRO 2 46 Materiais para Construção Civil ativo
033367005 Piso cerâmico 40 x 40 METRO 2 46 Materiais para Construção Civil ativo
033367010 PISO ANTIDERRAPANTE 30 X 30, COR CINZA METRO 2 46 Materiais para Construção Civil ativo
033367012 Piso branco 30 x 30 METRO 2 46 Materiais para Construção Civil ativo
033367017  PISO TIPO PAVIFLEX 30 X 30 METRO 2 46 Materiais para Construção Civil ativo
033367020 Piso laminado METRO 2 46 Materiais para Construção Civil ativo
033367024 Piso ceramico 45x45cm. METRO 2 46 Materiais para Construção Civil ativo
033375001 Azulejo 20 x 30 cm. METRO 2 46 Materiais para Construção Civil ativo
033375002 Azulejo 15 x 15 cm METRO 2 46 Materiais para Construção Civil ativo
033375004 AZULEJO 30X30 cm PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo

033375007 Azulejo ceramico, medindo 28cmx41cm, de primeira linha, classe a, referencia essencial bianco. METRO 2 46 Materiais para Construção Civil ativo

033464001 Pinça mixter medindo 24cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Materiais de Uso Médico (67)

033464002 PINÇA MIXTER MEDINDO 17CM
 

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033464003 Pinça mixter medindo 20cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033464004 Pinça mixter medindo 22cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033464005 Pinça mixter baby, curva medindo 14cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033464006 Pinça mixter delicada, medindo 20cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033464007 Pinça mixter curva delicada 23 cm em aço inox . PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033464008 Pinça mixter com ranhura total, medindo 23 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033464009  PINÇA MIXTER DELICADA 33CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033464010 Pinça mixter 36cm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

033464011 Pinça Mixter medindo 18 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033464012 Pinca hemostatica, mixter, 16cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033472001  Pinça Pozzi medindo 25 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033472002 Pinça pozzi medindo 20cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033480001 Pinça rochester pean, medindo 20 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033480002 PINÇA ROCHESTER PEAN MEDINDO 22CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033480003 Pinça rochester pean curva, medindo 18 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033480004 Pinça Rochester Pean ou Ochsner reta 16 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033480006 Pinça rochester pean curva, medindo 24 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033480007 Pinça rochester pean ou ochsner curva 20cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033480008 Pinça rochester pean ou ochsner reta 24cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033480009 Pinça Rochester Pean ou Ochsner reta 18cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033480010  PINÇA ROCHESTER PEAN OU OCHSNER CURVA 16CM PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

033480011 Pinça rochester pean reta 14cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Materiais de Uso Médico (67)

033480012 Pinça rochester pean 14cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033499001  PINÇA SCHMIDT CURVA FORTE 18 CM EM AÇO INOX PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

033499002 PINÇA SCHMIDT  MEDINDO 18CM PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

033499005 Pinça schmidt 19cm 71/2 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033545001 Caixa aço inox medindo 30x16x08cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033545002 Caixa aço inox medindo 26 x 12 x 60 cm com tampa PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033545003 Caixa de aço inox, medindo 18 x 0,8 x 05 cm para instrumental. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033545004 Caixa de aço inox medindo 26 x 12 x 06 cm para instrumental. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033545005 Caixa de aço inox medindo 42 x 18 x 09 cm para instrumental. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033545007 Caixa aço inox para instrumental cirúrgico medindo 42 x 28 x 12 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033545008 Caixa fenestrada (perfurada) em aco inox medindo 50x18x12cm,  para acondicionar instrumental para
esterilizacao.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033545011 Caixa aço inox quinelato para cirurgia pediátrica PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033545012 - Caixa inox para pequenas cirurgias, com tampa, tamanho 30 x 20 x 04cm, contendo:
- Pinças Adson sem dente inox 14xm;
- Pinças Adson com dente inox 14cm;
- Pinça dente de rato 14cm, sem dente anatômica 14cm;
- Porta agulha de Mayo  16cm;
- Cabo de bisturi nº 04,
- Tesoura reta ponta fina 16cm,
- Tesoura curva ponta romba 16cm,
- Tesoura curva ponta fina 16cm,
- Pinça mosquito reta 14cm,
- Pinça mosquito curva 14cm,
- Pinça Kelly curva 16cm;
- Pinça Kelly reta 16cm;
- Pinça Backauss reta,
- Tentacânula.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033545013 Caixa metálica em aço inox, fenestrada,medindo 19 x 17 x 2,5 cm, para acondicionar instrumental
cirúrgico

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033545014 Caixa de inox para esterilização, perfuradas 36 x 22 x 9. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033545015 Caixa de aço inox para esterilização, perfuradas 42 x 8 x 5. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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033545016 Caixa de aço inox com tampa, medindo 5cm x 10cm x 20cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

033545017 Caixa aço inox 28cm c x 14cm l x 6cm a PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033545021 Caixa fenestrada (perfurada) em aço inox p/esterilização em autoclave 42cm x 18cm x 09cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033545022 Caixa fenestrada (perfurada) em aco inox p/esterilizacao em autoclave 26cm x 12cm x 06cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033545026 Caixas met. cirúrgicas perfuradas aço inox 28x14x0.6cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033545027 Caixa em aço inox para est. perf. 44cm x 30cm x 14cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033545028 Caixa em aço inox p/ ester. perf. 36cm x 22cm x 9cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033545029  Estojo perfurado para autoclave 20 x 10 x 5cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033545030 Estojo perfurado para autoclave 26 x 12 x 6cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033545031 Estojo para autoclave 28 x 14 x 09cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033545032 Estojo perfurado para autoclave 32 x 16 x 8cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033545033 Estojo perfurado para autoclave 48 x 22 x 09cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033545034 Estojo perfurado para autoclave 50 x 10 x 05cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033545035 Estojo perfurado p/ autoclave c/ fecho 32 x 16 8cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033545036 Caixa para estrabismo contendo:
01 blefarostato barraquer adulto;
01 blefarostato murdock;
01 cabo de bisturi nº3;
01 caixa inos 25x20x3cm com 3 mantas de silicone;
01 cânula de irrigação knolle;
01 gancho de fink;
01 gancho graefe curvo;
01 gancho jameson reto;
01 gancho stevens (oblíquo);
01 pinça jafee para fios;
02 pinpa jameson (direta e esquerda);
01 pinça o'brien;
01 pinça kelly 14cm;
01 pinça membrana odous serrilhada;
02 pinça bulldog tipo clover reta 06cm;
01 porta agulha castroviejo com widea 14cm;
01 tesoura argola mod. stevens tenotomia;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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01 tesoura conjuntiva wescott para delicada.

033545037 Caixa para vitrectomia contendo:
01 blefarostato barraquer adulto;
01 blefarostato murdock;
01 caixa inox 25x20x3cm com 3 mantas de silicone;
01 compasso castroviejo;
01 espátula de irís barraquer simples;
01 espátula de castroviejo;
01 extensor;
01 gancho curvo para retina de gass;
01 gancho graefe nº2;
01 gancho reto jameson;
01 pinça backaus 10cm;
01 pinça bulldog tipo clover reta 06cm;
01 pinça de conjuntiva com dente mod. bonn;
01 pinça de ponto bonn curva cabo chato;
01 pinça de ponto bonn reta cabo chato;
01 pinça de relojoeiro jeweleers reta
01 pinça graefe;
01 pinça kelly 15cm;
01 pinça para córnea tipo colibri plataforma cabo chato 0,12cm;
01 pique escleral;
01 pique retiniano (jogo com 05 peças);
01 porta agulha barraquer curvo para fio 10.0;
01 porta agulha castroviejo reto 14cm;
01 repositor de iris;
01 tesoura reta aguda;
01 tesoura conjuntiva westcott reta.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033545038 Caixa perfurada com bandeja separadora para instrumentos delicados, com manta de silicone, tamanho
50cmx25cmx14cm no mínimo.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033545039 Caixa em aço inox p/ esterilização. Perfuradas tamanho 44cmx 18cm x 9 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033545040 Caixa em aço inox para esterilização, perfuradas tamanho  44cm x 21cm x 10cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033545041 Conjunto para realização de cirurgia ortopédica de quadril.
1. Relação de materiais, com 02 (duas) unidades cada:
1.1. Caixa fenestrada (perfurada) em aço inox medindo 50x18x12 cm;
1.2. Distrator de fratura grande 31cm;
1.3. Posionador de paciente para prótese de quadril;
1.4. Impactor pélvis 31xm;
1.5. Pinça redução pélvica média 23cm;
1.6. Pinça redução pélvica pequena 18cm;
1.7. Pinça de redução pélvica assimétrica 40cm;
1.8. Pinça porta parafuso 40cm;
1.9. Pinça de redução com pontas 20cm;
1.10. Pinça de redução pélvica reta 40cm;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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1.11. Pinça redução pélvica reta tridente 40cm;
1.12. Descolador de cobb 19mmx30cm;
1.13. Afastador boomerang 16cm;
1.14. Aafastador norte sul;
1.15. Afastador acetabular anterior/posterior 55mmx34cm;
1.16. Afastador mine hohamm oval 12mmx2,1mmx16cm;
1.17. Afastador mine hohmann oval 14mmx3,3mmx16cm;
1.18. Afastador mine hohmann oval 16mmx3,4mmx16cm;
1.19. Afastador hohmann curvo e angulado em 90º 40mmx2mmx23cm;
1.20. Afastador acetabular posterior 81mmx31cm;
1.21. Afastador hohmann curvo duplo 40mmx30cm;
1.22. Beckmann 4 garras agudas;
1.23. Afastador taylor 30cm lamina 24mmx76mm;
1.24. Afastador taylor 30cm 24mmx102mm;
1.25. Afastador colb cortante 25cmx35mm;
1.26. Elevador colb cortante 25cmx30mm;
1.27. Afastadores blount para joelho 18mm;
1.28. Afastadores smile para joelho 14cm 13x18mm;
1.29. Osteótomo colb 26cmx25mm;
1.30. Gancho wolkmann agudo 20cmx19mmx27mm;
1.31. Osteótomo colb 28cmx13mm;
2. Relação de materiais com 03 (três) unidades cada:
2.1. Pinça kerrison para laminectomia longa com corte 40º para cima 05mm;
2.2. Ponta de aspirador frazier 1,0mm;
2.3. Ponta de aspirador frazier 2,0mm;
2.4. Cureta simon ponta reta 22cm 2,8mm;
2.5. Cureta simon ponta reta 22cm 3,6mm;
2.6. Cureta simon ponta reta 22cm 5,2mm;
2.7. Cureta simon ponta reta 22cm 10mm;
2.8. afastador intervertebral;
2.9. Goiva canaleta stille 19cm 15mm;
3. Relação de materiais com 04 (quatro) unidades cada:
3.1. Formão (osteótomo) 10mmx20cm com cabo topo stille (sextavado);
3.2. Elevador cobb cortante 29cmx25mm;
3.3. Cureta simonn ponta reta 22cm - 13mm;
3.4. Cureta simonn ponta reta 22cm - 10mm;
3.5. Cureta scovile 43cm reta 9mm - 10mm;
3.6. Pinça de redução óssea com ponta 20cm abertura 9mm;
3.7. Lima para osso baioneta 24cm;
3.8. Cizalha liston 17cm;
3.9. Afastadores lange-holmann modif. 280mm;
4. Relação de materiais com 06 (seis) unidades cada:
4.1. Afastadores beckmann adson 30cm ponta romba;
4.2. Afastadores beckmann 25mmx25cm;
4.3. Afastadores beckmann 25mmx30cm;
4.4. Afastadores beckmann 4mmx25cm;
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4.5. Osteótomo smith peterson reto 24cm;
4.6. Osteótomo smith peterson curvo 24cm;
4.7. Osteótomo smith peterson reto 20cm;
5. Relação de material com 08 (oito) unidades cada:
5.1. Gancho wolkamann rombo 23cmx15mmx20mm;
6. Relação de material com 10 (dez) unidades, cada:
6.1. Estribo de steimann pequeno 90x75mm;
6.2. Ganchos/anzóis com mola;
7. Relação de materiais com 20 (vinte) unidades cada:
7.1. Estribo de steimann médio 160x90mm;
7.2. Estribo de steimann grande 210x150mm;
8. Relação de material com 01 (uma) unidade, cada:
8.1. Afastadores taylor 30cm lamina 32;

033545047 Estojo perfurado, aço inox, com tampa medindo 42x28x12cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033545048 Estojo perfurado, aço inox, com tampa medindo 38x23x10cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033545049 Estojo perfurado, aço inox, com tampa, medindo 42x9x5cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033545050 Estojo perfurado, aço inox, com tampa, medindo 26x7x5cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033553001 Pinça Adson com dente - medindo 12 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033553002 Pinça adson delicada 120mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033553003 Pinça Adson serrilhada 12cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033553004 Pinça Adson. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033553005 Pinça Adson sem dente 12cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033553007 Pinça Adson protetora de dura. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033553008  PINÇA ADSON DELIKAT 12cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033553009 Pinça adson baioneta 175mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033553010 Pinça adson-brown 12cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033553011 Pinça Adson com dentes delicada 120mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033561001 Pinça allis 5x6, com dente, medindo 20cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033561002 Pinça Allis  5x6, com dente, medindo 16 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033561003 Pinça Allis  medindo 14 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Materiais de Uso Médico (67)

033561004 Pinça Allis com dente, medindo 23 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033561005 Pinça Allis com dente, medindo 24 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033561006 Pinça Allis 5x6, com dente, medindo 15 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033561007 Pinça Allis medindo 25 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033561008 Pinça Allis medindo 18cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033561009 PINÇA ALLIS RETA DE 16 CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033561010 PINÇA ALLIS  RETA DE 20 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033561013 PINÇA GOIVA - ALVEOLOTOMO RETO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLOGICO PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033561014 PINÇA GOIVA - ALVEOLOTOMO CURVO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLOGICO PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033561017 Pinça allis-baby 12cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033561018 Pinça allis-baby 12cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033570001 PINÇA ANATÔMICA MEDINDO 16 CM PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

033570002 Pinça anatômica medindo 18 cm. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

033570003 Pinça atômica, sem dente  10 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033570004 PINÇA ANATOMICA  COM DENTE, MEDINDO 20 CM PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

033570006 Pinça anatômica em aço inox com dente, medindo 17 cm. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

033570007 Pinça anatômica Dente de Rato, medindo 14 cm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

033570008 Pinça anatômica em aço inox dente de rato,1x2,med.11cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033570009 Pinça anatômica em aço inox dente de rato, 1 x 2 dentes, medindo 13 cm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

033570010 Pinça anatômica  com dente, medindo 25cm. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

033570011 PINÇA ANATÔMICA  DELICADA, MEDINDO 20cm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

033570012 PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE, MEDINDO 25 cm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

033570014 Pinça anatômica sem dente 18cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Materiais de Uso Médico (67)

033570016 Pinça anatômica,vascular 18cm para dissecção PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

033570019 Pinça anatômica vascular de dissecção 24cm cusching. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

033570020 Pinça anatômica dente de rato - 16cm. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

033570021 PINÇA ANATÔMICA DELICADA DE CASTROVIEJO (0,3mm DE DENTE) ANGULADA 10cm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

033570022 Pinça anatômica sem dente 16cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033570023 PINÇA ANATÔMICA  COM DENTE DE RATO 15cm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

033570024 Pinça anatômica com dente de rato 17cm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

033570025 PINÇA ANATÔMICA COM DENTE DE RATO 30cm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

033570026 PINÇA ANATÔMICA  SEM DENTE 30cm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

033570029 Pinça anatômica em aço inox 14 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033570030 Pinça para tumor (macro) adson. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033570034 Pinça anatômica para dissecção semken 12.5cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033570035 Pinça anatômica p/ dissecção potts-smith 25cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033570036 Pinça anatômica 20cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033570037 Pinça anatômica com widia 14cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033570038 Pinca anatomica disseccao perfurada beyrut 20cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033570039 Pinca anatomica potts/smith c/ widea 22cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033570040 Pinca anatomica vascular 20cm cusching PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033588001 Pinça Cheron 24cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033588002 Pinça Cheron medindo 25 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033588003 Pinca cheron 25cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033596002 PINÇA COLLIN PARA INSTRUMENTAL 20CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033596003 PINÇA COLLIN P/ PEGAR 1X2 DENTE 20CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Materiais de Uso Médico (67)

033596005 Pinça Collin oval de 19cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033596006 Pinça Collin de coração de 19 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033596007 Pinça Collin oval 17cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033600001 Pinça Crile Curva - medindo 14 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033600002 Pinça Crile  curva - medindo 20 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033600003 Pinça Crile reta - medindo 16cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033600004 Pinça Crile  Rankin reta, com dente, medindo 16cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033600005 Pinça Crile Reta de 14 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033600006 Pinça crile curva 12 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033600007 Pinça Crile Curva de 16cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033600009 Pinça dente de rato 36cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033618001 Pinça Dartigues medindo 24cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033626001 Porta agulha Derf 12cm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

033626002 Porta agulha Derf com ponta de Widea, medindo 16 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033634001 Porta agulha Mayo Hegar medindo 14 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033634002 Porta agulha Mayo Hegar medindo 16 cm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

033634003 Porta agulha mayo hegar com widea 20 cm em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033634004 Porta agulha Mayo hegar medindo 18cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033634005 Porta agulha mayo hegar 25cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033634006 Porta agulha mayo hegar com widea 17 cm em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033634007 Porta agulha Mayo Hegar sem videa 12cm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

033634008 Porta agulha Mayo hegar com vídea 16 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033634009 Porta agulha mayo hegar com ponta de widea 15cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Materiais de Uso Médico (67)

033634011 Micro porta agulha garra, curvo com cago reto, compatível com a marca aesculap, modelo bm 560 r. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

033634012 Porta agulha de dura mater 160mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033634013 Porta agulha mayo hegar com widea 12 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033634015 Porta agulha mayo-hegar c/ widia delicada 14cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033634016   Porta agulha mayo -hegar c/ widia delicada 16cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033634017 Porta agulha de dura 180mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033634018 Porta agulha Heaney 26 cm com videa eg(histerectomia). PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

033634019 Porta agulha mayo com videa 18cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033642001 Afastador Langenbeck medindo 40x12 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033642002  Afastador Langenbeck medindo 20 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033642004 Afastador langenbeck, número 2 em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033642006 Afastador langenbeck número 30 x 14mm. PAR 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033642007 Afastador Langenbeck medindo 21cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033642008 Afastador de língua Wieder - Afastador Langenbeck PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033642009 Afastador de Langenbeck Reverso de 35x15mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033642010 Afastador de Lengenbeck para ramo de 60x15mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033642011 Afastador mini langenbeck 17 x 5 mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033650001 Afastador Volkmann 4(quatro) garras rombo PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033650002 Afastador Volkmann 4 (quatro) garras, agudo PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033650004 Afastador volkmann com 02 garras (agudo) PAR 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033650006 Afastador Volkmann 21cm agudo com um dente PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033669001 Afastador Weitlaner rombo, medindo 17 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033669002 Afastador Weitlaner medindo 14 cm em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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033669003  AFASTADOR WEITLANER AGUDO 11 CM EM AÇO INOX PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033669004  Afastador Weitlaner 18cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033677001 Pinça dissecção anatômica, medindo 18 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033677002 Pinça dissecção medindo 14 cm, sem dente. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033677003 Pinça dissecção medindo 18 cm, sem dente. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033677005 Pinça dissecção medindo 25 cm, sem dente. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033677006 Pinça dissecção dente de rato 16 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033677008 Pinça dissecção ou anatômica, medindo 11 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033677009 Pinça dissecção ou anatômica, medindo 13 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033677010 PINÇA DISSECÇÃO SEM DENTE COM WIDIA DE 16cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033677011 Pinça dissecção sem dente com Widia de 20 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033677012  PINÇA DISSECÇÃO TICKNER 14CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033677013 Pinça dissecção com dente 14cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033677016 Pinça dissecção sem dente 16cm delikat PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033677017 Pinça dissecção anatômica, medindo 16 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033677018  PINÇA DISSECÇÃO ANATOMICA, MEDINDO 14 CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033677019 PINÇA DISSECÇÃO  MEDINDO 30 cm, SEM DENTE. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033677020 Pinça dissecção com dente 13cm. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

033677022 Pinça anatômica 36cm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

033677023 Pinca disseccao yasargil 20cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033677024 Pinca disseccao yasargil ponta baioneta 22cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033677025 Pinça dissecção Yasargil ponta baioneta 24cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033685001 Pinça dente de rato medindo 14 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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033685002 Pinça dente de rato,em aço inox medindo 18cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033685003 Pinça dente de rato em aço inox, medindo 25 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033685004 Pinça dente de rato em aço inox de 20 cm de comprimento. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033685005  PINÇA DENTE DE RATO 30CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033693002 Pinça foerster reta,24 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033693004 PINÇA FOERSTER COM RANHURA RETA DE 22 CM. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033693005 Pinça Foerster com ranhura curva de 19 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033693006 PINÇA FOESTER COM RANHURA CURVA DE 22CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033693007 Pinça Foerster com serrilha curva 25 cm em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033693009 PINÇA FOERSTER CURVA 22CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033693010 Pinça Foerster curva - 20cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033693011 Pinça Foerster reta - 20cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033693012 Pinça Foerster reta 18cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033693013 PINÇA FOERSTER SERRILHADO RETO 20CM  PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033693015 Pinca foerster curva 30cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033693016 Pinça foerster reta 16cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033693017 Pinça foerster curva 16cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033693018 Pinca foerster curva 24cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033707001 Piça halstead mosquito, curva, medindo 12,5cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033707002 Pinça Halstead mosquito, reta, medindo 12,5cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033707004 PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, CURVA, MEDINDO 10 CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033707005 Pinça Halstead Mosquito, curva, medindo 12cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033707006 Pinça Halstead Mosquito reta 12 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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033707007 Pinça Halstead mosquito, sem dente, reta de 12 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033707008  PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, SEM DENTE, RETA DE 18 CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033707009 PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, SEM DENTE, CURVA DE 12 CM. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033707010 PINÇA HALSTEAD  MOSQUITO, SEM DENTE, CURVA DE 18 CM. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033707011 PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, SEM DENTE, CURVA DE 21 CM. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033707012  PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, RETA, MEDINDO 10CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033707013 PINÇA HALSTEAD  HARTMANN DELICADO, RETA 10CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033707014 Pinça Halstead  mosquito Longuette curva, 23cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033707015 PINÇA HALSTEAD  MOSQUITO LONGUETTE RETA, 23CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033707016 Pinça Halstead curva 12cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033707017 Pinça Halstead reta 12cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033707018 Pinça Halstead-mosquito curva 21cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033715001 PINÇA HEISS 20cm RETA PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

033715002 Pinça Heiss curva, medindo 16cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033715003 PINÇA HEISS, HEMOSTÁTICA, CURVA 20CM, SEM DENTE, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA
ARREDONDADA E DELICADA RETA

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

033723001 Pinça Kelly curva 14cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033723002 Pinça kelly curva - medindo 20 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033723003 Pinça Kelly reta medindo 14cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033723004 Pinça kelly reta 16 cm em aço inox PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033723005 Pinça Kelly curva 16 cm em aço inox PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033723006 Pinça kelly reta PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033723007 Pinça Kelly curva de 12 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033723008 Pinça Kelly reta - medindo 18cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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033723009 Pinça Kelly Curva - medindo 18cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033723010 Pinça Kelly Curva 10cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033723011 Pinça kelly longa 36cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033723012 Pinça Kelly reta 12cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033723013 Pinça Kelly reta 20cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033723014 Pinça Kelly curva 20cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033723015 Pinça Kelly ponta fina reta 22cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033723016 Pinça kelly reta - medindo 20cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033731001 Pinça Backaus 13 cm em aço inox PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033731002 Pinça Backaus medindo 10 cm em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033731003 Pinça backaus, medindo 8 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033731004 Pinça Backaus de campo, medindo 14cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033731005 Pinça backaus, medindo 15 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033731006 Pinça back bite 260° hast 100mm corte 7mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033740001 Afastador Farabeuf medindo 13x14 cm registro 10303320015 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033740002 Afastador Farabeuf adulto 13mm x 15cm par em aço inox PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033740003 Afastador Farabeuf infantil , medindo 1 x 12 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033740004 Afastador Farabeuf Baby, medindo 10 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033740005 Afastador Farabeuf Baby, medindo 13 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033740006 Afastador Farabeuf , medindo 20 X 180mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033740007 Afastador Farabeuf infantil 7mm x 10cm par em aço inox  PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033740008 Afastador Farabeuf infantil 10mm x 12cm par em aço inox PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033740009 Afastador Farabeuf adulto 20mm x 17cm par em aço inox  PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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033740010 Afastador Farabeuf medindo 11cm PAR 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033740011 Afastador Farabeuf medindo 13cm PAR 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033740012 Afastador Farabeuf medindo 15 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033740013 Afastador Farabeuf para Cesariana PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033740015 Afastador Farabeuf delicado 100mm - 1/1 - 6mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033740016 Afastador Farabeuf Lambotte 28cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033740019 Afastador Farabeuf Lombote Com Serrilha 35 Cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033740020 Afastador Farabeuf Lombote Sem Serrilha 30 Cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033758001 Tentacânula 15cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033782001 Conjunto dilatador de Savarry Gilliard composto das seguintes peças:
- Dilatador SGD 5x70 long;
- Dilatador SGD 7x70 long;
- Dilatador SGD 9x70 long;
- Dilatador SGD11x70 long;
- Dilatador SGD12,8x70 long;
- Dilatador SGD 14x70 long;
- Dilatador SGD15x70 long;
- Guia Stainless Steel com marcação 40-140;
- Escova tipo Bristles em nylon, 150cm;
- Agulha duplo canal;
- Cateter com ponta magnética;
- Guia THSF 035.480 com heparina;
- Adaptador universal duplo canal;
- Maleta para transporte com trava;
- Deverá apresentar registro no MS.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033782002 Conjunto dilatador medindo 1 a 3 mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033782003 Fio guia metálico com extremidade semi flexível para dilatador de savary-gilliard com 250cm de
coprimento, reusável, compatível com dilatador da marca cook.

Sem requisição desde 03/2010.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

033782004 Conjunto de dilatador uretrais re-esterelizáveis tipo benique composto por pelo menos 8 peças. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033804001 RESINA COMPOSTA COM ATAQUE ÁCIDO CAIXA 64 Odontológicos ativo
033804003 RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMARIZAVEL, KIT C/4 CORES, C/ ADESIVO PECA 64 Odontológicos ativo
033804007 Resina fotopolimerizavel seringa cor a1 tph. PECA 124 Medicamentos e produtos ativo
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químicos de uso em odontologia.

033804008 Resina fotopolimerizavel seringa cor a2 tph. PECA 124 Medicamentos e produtos
químicos de uso em odontologia.

ativo

033804009 Resina fotopolimerizavel seringa cor a3 tph. PECA 124 Medicamentos e produtos
químicos de uso em odontologia.

ativo

033804011 Resina  fotopolimerizavel seringa b2 tph. PECA 124 Medicamentos e produtos
químicos de uso em odontologia.

ativo

033804012 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL C/ ADESIVO E CONDIC. B10 CAIXA 64 Odontológicos ativo
033804013 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL C/ ADESIVO E CONDIC. A10 CAIXA 64 Odontológicos ativo
033812001 MERCÚRIO VIVO FRASCO 64 Odontológicos ativo
033820001 IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÕES, PÓ COM 10G PECA 64 Odontológicos ativo
033820002 Ionomero de vidro para restauracao - kit com po - frasco 10 gramas e liquido - frasco com 8 ml. PECA 64 Odontológicos ativo

033839001 Adesivo dental multi-uso PECA 64 Odontológicos ativo
033839002 ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL 2 X 2ML PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

033863001 BÓIA ELÉTRICA PARA CAIXA DA ÁGUA PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

033863003 Bóia plástica para caixa d'água circular de borracha,cor laranja PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

033863006 Bóia de pressão para cx de água de 1 polegada (plástico) (un. pç) PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

033863007 Boia para caixa d'água 3/4 PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

033863008 Bóia elétrica para caixa d'água - superior. PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

033863009 Boia eletrica para caixa dagua - inferior. PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

033871001 Rele sobrecarga 17A PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

033898002 Gaxeta 1.18x58 para refrigerador. PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

033928002 Termostato para bebedouro PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
033928005 Termostato de controle PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
033952004 Gás especial, ar sintética, pureza 99,999%, cilincro c/9,6 m³ PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

033952005 Gás especial, hélio 6,0 analítico, pureza mínima 99,999%, para uso em equipamentos MS (espectrometria
de massa), com menos de 0,1 ppm de água, 0,1 ppm de oxigênio, 0,1 ppm de hidrocarbonetos totais.
Cilindro com 8,50 m³

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

033952006 Gás especial, hidrogênio, FID, pureza mínima 99,999%, cilindro com 9,6 m³ PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

033952011 Gás especial nitrogênio, 5,0 ECD, pureza mínima 99,999%, cilindro 9m³ PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

033952012 Gás especial, nitrogênio 5.0 ecd, pureza mínima 99,999%. METRO 3 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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033952013 Gás especial, helio 6.0 analítico,pureza mínima 99,9999%. METRO 3 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

033952014 Gás especial, ar sintético 4.7,pureza mínima 99,997. METRO 3 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

033952015 Gás especial, hidrogênio, 4.5 fid pureza mínima 99,995%. METRO 3 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

033952016 Gás especial, argônio 4.8. Pureza mínima de 99,998%. METRO 3 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

033979001 Linha de amostra de gases (capnografia) com, no mínimo, 3m de comprimento e com conectores macho.

Usar código 033979004, unidade peça.

caixa 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

033979002 Linha de amostra (Sample Line) para analise de gases com conector compatível com capnógrafo da
marca Smiths, modelo Capnocheck II.

CAIXA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

033979003 Conjunto de linha de amostra com filtro descartável, compatível com módulo LoFlo de capnografia da
marca Respironics.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034010001 Pêra com válvula para aparelho de pressão PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034029001 Manguito para aparelho de pressão. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034029004 Braçadeira de nylon, tamanho adulto, com manguito de uma via e com fecho em velcro. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034029005 Manguito adulto com 02 (duas) saídas PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034029008 1. Generalidade: manguito para braçadeira de esfigmomanô metro aneróide.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Tamanho obeso, (circunferência do membro)34 a 42 cm +-2cm
2.2. Confeccionado em látex.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034029009 Manguito para PNI, para uso adulto, original, compatível com a marca Dixtal. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034029011 Mangueira de PNI, compatível com monitor multiparâmetros da marca Datex-Ohmeda, modelo Cardiocap
5.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034029012 Manguito de PNI, reutilizável, 31-40cm, compatível com monitor multiparâmetro da marca Datex-Ohmeda,
modelo Cardiocap5.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034029013 Manguito de PNI, reutilizável, 22-33cm, compatível com monitor multiparâmetro da marca Datex-Ohmeda,
modelo Cardiocap5.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034029014 Manguito de PNI, reutilizável, 31-40cm, compatível com monitor multiparâmetro da marca GE, modelo
Dash 4000, para paciente obeso.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034029015 Manguito de PNI, reutilizável,  compatível com monitor multiparâmetro da marca GE, modelo Dash 4000,
para paciente adulto.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034029016 Braçadeira descartável com manguito integrado, livre de látex, adulto, compatível com monitor
multiparâmetros da marca Dixtal, Drager, Philips, GE, Datascope.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034029017 Braçadeira descartável com manguito integrado, livre de látex, obeso, compatível com monitor
multiparâmetros Dixtal, Drager, Philips, GE, Datascope.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034029018 Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal,com uma via, tamanho nº1 para circunferência do
membro entre 3,0cm +/- 0,5cm a 6,0cm +/- 1,0cm, para uso em monitor multiparametros da marca philips
modelo MP20.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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034029019  Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal,com uma via, tamanho nº2 para circunferência do

membro entre 4,0cm +/- 0,5cm a 8,0cm +/-1,0cm,para uso em monitor multiparametros da marca philips
modelo MP20.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034029020 Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal,com uma via, tamanho nº3 para circunferência do
membro entre 5,8cm +/- 0,5cm a 11,0cm +/-1,0cm, para uso em monitor multiparametros da marca philips
modelo mp 20.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034029021  Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal,com uma via, tamanho nº4 para circunferência do
membro entre 7,0cm +/- 0,5cm a 13cm +/- 1,0cm, para uso em monitor multiparametros da marca Philips
modelo mp20.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034029022 Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal,com uma via,tamanho nº5 para circunferência do
membro entre 8,0cm +/- 0,5cm a 15,0cm +/- 1,0cm, para uso em monitor multiparâmetros da marca
philips modelo mp20.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034029023 Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal,com duas vias,tamanho nº5 para circunferência do
membro entre 8,0cm +/-0,5cm a 15,0cm +/-1,0cm, para uso em monitor multiparametros da marca dixtal
modelo DX 2010.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034029024   Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal,com uma via,tamanho nº1 para circunferência do
membro entre 3,0cm +/- 0,5cm a 6,0cm +/- 1,0cm, para uso em monitor multiparametros da marca drager
modelo infinity delta xl.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034029025 Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal,com uma via, tamanho nº2 para circunferência do
membro entre 4,0cm +/-0,5cm a 8,0cm +/-1,0cm, para uso em monitor multiparâmetros da marca drager
modelo infinity delta xl

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034029026 Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal,com uma via, tamanho nº3 para circunferência do
membro entre 6,0cm +/- 0,5cm a 11,0cm +/-1,0cm, para uso em monitor multiparâmetros da marca
drager modelo infinity delta xl.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034029027 Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal,com uma via,tamanho nº4 para circunferência do
membro entre 7,0cm +/- 0,5cm a 13,0cm +/- 1,0cm,para uso em monitor multiparâmetros da marca
drager modelo infinity delta xl.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034029028 Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal,com uma via, tamanho nº5 para circunferência do
membro  entre 8,0cm +/- 0,5cm a 15cm +/- 1,0cm, para uso um monitor multiparâmetros da marca drager
modelo infinity delta xl.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034029029 Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal,com uma via,tamanho nº1 para circunferência do
membro entre 3,0cm +/-0,5cm a 6,0cm +/- 1,0cm, para uso em monitor multiparametros da marca bionet
modelo bm-5.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034029030 Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal,com uma via, tamanho nº2 para circunferência do
membro entre 4,0cm +/- 0,5cm a 8,0cm +/- 1,0cm, para uso em monitor multiparametros da marca bionet
modelo bm-5.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034029031 Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal,com uma via, tamanho nº3 para circunferência do
membro entre 6,0cm +/- 0,5cm a 11,0cm,para uso em monitor multiparâmetros da marca bionet modelo
bm-5

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034029032 Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal,com uma via, tamanho nº4 para circunferência do
membro entre 7,0cm +/-0,5cm a 13cm +/- 1,0cm, para uso em monitor multiparametros da marca bionet
modelo bm-5.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034029033 Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal,com uma via,tamanho nº5 para circunferência do
membro entre 8,0cm +/- 0,5cm a 15cm +/- 1,0cm, para uso em monitor multiparametros da marca bionet
modelo bm-5

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034029034 Mangueira de PNI para paciente adulto, reutilizável, 02 vias, compatível com monitor multiparâmetros GE, PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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modelo B40. Materiais de Uso Médico (67)

034029035 Mangueira de Conexão para manguito adulto compatível com monitor Drager, modelo Infinity Delta PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034045016 Circuito de paciente adulto para uso em ventilador pulmonar, composto por: um conector Y reto sem furo,
duas traquéias confeccionadas em silicone, lisas internamente e corrugadas externamente, com
comprimento mínimo de 1,40m. Todas as peças devem ser autoclaváveis e compatíveis entre si.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034045020 Circuito de paciente neonatal, compatível com ventilador pulmonar da marca Intermed, composto por:um
conector y com furo e saída 90º; 04 traquéias 60cm e uma traquéia 30cm, todas confeccionadas em
silicone, lisas internamente e corrugadas externamente e com nipple nas extremidades; uma linha
proximal com conectores; dois retentores de água; um joelho para conexão à jarra de umidificação e um
sensor de fluxo para paciente abaixo de 3kg. todas as peças devem ser autoclaváveis, com exceção do
sensor de fluxo, e compatíveis entre si.

PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

034045025 Circuito ventilatório
1.Generalidades
Circuito ventilatório compatível com ventilador pulmonar servo 900
2. O circuito deve conter os seguintes itens:
2.1 duas (02) traquéias corrugadas de silicone com comprimento de 1,10 +- 0,10 metros:
2.2 duas (02) traquéias corrugadas de silicone com comprimento de 0,60 +- 0.05 metros;
2.3 dois (02) copos coletores:
2.4 um (01) conector "tipo y", autoclavavel em 90 graus.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034045027 Circuito p/ ventilador pulmonar compat.c/marca intermed PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034045032 Circuito de paciente neonatal, compatível com ventilador pulmonar da marca Intermed,composto por:um
conector y com furo e saída 90º; 04 traquéias 60cm e uma traquéia 30cm,todas confeccionadas em
silicone, lisas internamente e corrugadas externamente e com nipple nas extremidades; uma linha
proximal com conectores; dois retentores de água; um joelho para conexão à jarra de umidificação e um
sensor de fluxo para paciente acima de 3kg. todas as peças devem ser autoclaváveis, com exceção do
sensor de fluxo, e compatíveis entre si.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034045033 Circuito de paciente adulto, compatível com ventilador pulmonar da marca Intermed,composto por: um
conector y com furo y com furo e saída 90º;02 traquéias 1,40cm, confeccionadas em silicone, lisas
internamente e corrugadas externamente; uma linha proximal com conectores,um sensor de fluxo adulto.
Todas as peças devem ser autoclavaveis,com exceção do sensor de fluxo, compatíveis entre si bem
como com peças e/ou partes do circuito da marca Intermed.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034045034 Circuito completo para uso de ressuscitador infantil, compatível com marca Fanem, modelo Babypuff,
composto pelas seguintes partes: mangueiras em PVC 2,10m com conectores para ligação entre
fluxômetro de O2 e babypuff, tubo corrugado composto de PVC, poliestireno e polietileno de 1,2m com
conectores,"t de ayre" de policarbonato com válvula de fluxo para controle de peep, máscaras redonda
em silicone tamanhos 00 e 0 e pulmão de teste confeccionado em silicone isento de látex com conector
para acoplamento em "t de ayre".

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034045035 Circuito de paciente para ventilador não invasivo compatível com marca Respironics, modelo Synchrony. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034070002 Estilete bi-olivar 14cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034070003 Estilete Bi-Oliver c/18 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034070004 ESTILETES PARA TIMPANOPLASTIA PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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ESTILETE DE OUVIDO: GANCHO DE 90 GRAUS CURTO, BAIONETA, EM AÇO INOXIDÁVEL Materiais de Uso Médico (67)

034070005 Estiletes porta algodão PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034070011 Estilete Rumel PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034126001 Pinça Museaux medindo 24cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034150001 Garra jacaré ref. gj030 cores - para monitor cardíaco PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034185003 Cabo monitor p/ paciente (tronco) compatível com o eletrocardiográfico marquete modelo MAC 500. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
034185004 Cabo p/ paciente (ECG) c/ 10 vias p/eletrocardiografo compatível com marca Schiller PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

034185005 Cabo tronco compativel com conector datex (oxy-sl3), utilizado em monitor multiparametro datex-ohmeda PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034185006 Cabo extensor para sensor de spo2 compativel com monitor da marca philips, modelo m1941a 2 metros. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034185008 Cabo de paciente com 4 vias para uso em gravador digital da marca cardios, compatível com o modelo
cardio flash plus. 

PECA 45 Cabos, Correntes e Cordoalhas ativo

034185009 Cabo de paciente com 4 vias para uso em gravador digital da marca Cardios, compatível com o modelo
cardio light.

PECA 45 Cabos, Correntes e Cordoalhas ativo

034185012 Cabo de monitoração de ECG com 10 vias, compativel com o monitor da marca Philips, modelo M 177 1
A page writer 200.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034185013 Cabo de ECG 10 vias, compatível com marca Micromed. Compatível com eletrocardiógrafo modelo ECG
digital, padrão de cores IEC.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034185014 Cabo de ECG, compatível com monitor multiparâmetro da marca GE, modelo Dash 4000, com cabo
tronco e cinco vias.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034185015 Cabo de ECG 5 vias, compatível com monitor da marca Philips, modelo V26CT, padrão de cores IEC. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034185016 Cabo de ECG 10 vias, compatível com eletrocardiógrafo da marca Nihon Hohden, modelo Cardiofax
ECG-9620l, padrão de cores IEC.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034185017 Cabo de ECG 7 vias, compatível com gravador de Holter da marca DMS, modelo 300-9. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034185018 Cabo de ECG 6 vias, padrão de cores UEC, conector de garra, compatível com monitor Nihon Kohden,
modelo Life Scope

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034185019 Cabo de ECG 3 vias, padrão de cores UEC, conector de garra, compatível com monitor Nihon Kohden,
modelo Life Scop

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034185020 Cabo de ECG 10 vias, padrão de cores UEC, plug banana 4mm, compatível com monitor Nihon Kohden,
modelo Life Scope

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034185021 Cabo de ECG para paciente adulto, 10 vias, conector tipo garra, padrão de cores IEC, compatível com
eletrocardiográfico Bionet, modelo Cardiotouch 3000.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034185022 Cabo de ECG para paciente adulto, reutilizável, 05 vias, conector tipo garra, padrão de cores IEC,
compatível com monitor multiparâmetros Bionet, modelo BM5.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034185023 Cabo de ECG para paciente adulto, reutilizável, 03 vias, conector tipo garra, padrão de cores IEC,
compatível com monitor multiparâmetros Bionet, modelo BM5.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034185024 Cabo de ECG para paciente adulto, reutilizável, 05 vias, conector tipo garra, padrão de cores IEC,
compatível com monitor multiparâmetros GE, modelo B40.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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034282001 SUGADOR ODONTOLÓGICO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL (PARA SANGUE) PECA 64 Odontológicos ativo
034282002 Sugador odontológico simples para saliva, descartável PECA 64 Odontológicos ativo
034290002 Calcador odontologico duplo, n. 01. PECA 64 Odontológicos ativo
034290008 CALCADOR ODONTOLÓGICO AMALGAMA TAMANHO G   PECA 64 Odontológicos ativo
034290009 CALCADOR ODONTOLÓGICO AMALGAMA TAMANHO M   PECA 64 Odontológicos ativo
034290010 CALCADOR ODONTOLÓGICO AMALGAMA TAMANHO P PECA 64 Odontológicos ativo
034304002 Sonda odontológica exploradora dupla n.5. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e

materiais odontológicos (68)
ativo

034304003 SONDA ODONTOLÓGICA EXPLORADORA DUPLA N.3 PECA 64 Odontológicos ativo
034339001 Éter sulfúrico P.A. (ou éter etílico P.A.) LITRO 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

034339003 ÉTER DE PETROLEO P.A OU BENZINA DE PETROLEO LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034339006 Éter etílico, CAS número 60-29-7, grau HPLC. LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034339007 Éter petróleo P.A. Ponto de ebulição 30-60ºc, isento de peróxidos. LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034339008 Éter etílico, anidro, grau ACS, pureza mínima 99%, cor apha máximo 10, peróxidos máximo 1 ppm,
conservante bht mínimo 7 ppm, resíduo apos evaporação máximo 0,001%, acidez titulável de 0,2
miliequivalentes/g, água máximo 0,01%.

LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034355001 Tubo para coleta de sangue a vácuo, em vidro transparente, incolor, estéril,com tampa plástica protetora,
aspiração de 5ml, sem anticoagulante, tubo siliconizado, rolha protetora.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034355002 TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, EM VIDRO TRANSPARENTE, INCOLOR,
ESTÉRIL,COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, ASPIRAÇÃO DE 10ML, SEM ANTICOAGULANTE,
TUBO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034355009 Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico transparente, incolor,estéril,com tampa plástica
protetora, aspiração de 5ml, sem anticoagulante, tubo siliconizado, rolha de borracha siliconizada.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034355012 Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico transparente incolor, estéril, com tampa plástica
protetora, aspiração de 10ml, sem anticoagulante, tubo siliconizado, rolha de borracha siliconizado.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034355016 TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, EM VIDRO OU PLÁSTICO, TRANSPARENTE,
INCOLOR, ESTÉRIL,COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA CAPACIDADE DE ASPIRAÇÃO 5ML, GEL
SEPARADOR COM ATIVADOR DE COÁGULO, ESTERILIZADO A COBALTO

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034355017 Tubo para coleta de sangue a vácuo, em vidro ou plástico transparente, incolor, estéril, com tampa
plástica protetora, capacidade de aspiração 6ml,gel separador com ativador de coágulo esterilizado a
cobalto.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034355019 TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, EM VIDRO OU PLÁSTICO TRANSPARENTE,
INCOLOR, ESTÉRIL, COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA CAPACIDADE DE ASPIRAÇÃO 9,5mL,
GEL SEPARADOR COM ATIVADOR DE COÁGULO

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034355021 TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE INCOLOR, ESTÉRIL,
COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, ASPIRAÇÃO DE 2ML, COM EDTA TRIPOTÁSSICO, TUBO
SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA                                      

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034355026 Tubo para coleta de sangue a vácuo, em vidro transparente, incolor, estéril, com tampa plástica protetora,
aspiração de 4,5ml,com EDTA tripotassico, tubo siliconizado, rolha de borracha siliconizada.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034355027 Tubo para coleta de sangue a vácuo, plástico transp. cap. 4,5mL c/ edta tripot. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034355028 TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE INCOLOR, ESTÉRIL, PECA 93 Laboratório, Equipamentos e ativo
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COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, CONTENDO CITRATO DE SÓDIO TAMPONADO 3,8%,
ASPIRAÇÃO DE 2,7 ML. TUBO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA          

Instrumentação (61)

034355030 TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE INCOLOR, ESTÉRIL,
COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, CONTENDO CITRATO DE SÓDIO TAMPONADO 3,8%,
ASPIRAÇÃO DE 4,5 ML. TUBO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA                

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034355031 TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO ESPECIAL PARA O TESTE DE VHS (MÉTODO
WESTWRGREN), EM VIDRO TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTÉRIL, ASPIRAÇÃO 5ML, COM
CITRATO DE SÓDIO, CONTEÚDO LÍQUIDO POR TUBO: 1,2 ML DE SOLUÇÃO DE CITRATO
TAMPONADO 0,105 M
(3,2%). TUBO NÃO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034355032 TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO,VIDRO TRANSPARENTE,CAPACIDADE DE 5ML, COM
EDTA TRIPOTASSICO

 

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034355033 TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO,DE VIDRO,CAPACIDADE DE  5ML,COM FLUORETO.
 

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034355036 Tubo para coleta de sangue a vácuo, de plástico, capacidade para 5ml, com EDTA e gel separador para
uso em métodos diagnostico de biologia molecular.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034363001 Solução 100X contendo 10.000 unidades/ml de penicilina, 10.000 ug/mL de estreptomicina, e 25 ug/mL
de amphotericin B. Utilizada para prevenir a contaminação bacteriana e fúngica em cultura celular.
Concentração: 100X, Volume: 100 mL ou 500 mL.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034398001 Balão de vidro, fundo chato, sem tampa, gargalo longo, 3.000ml PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034398002 BALÃO DE VIDRO, FUNDO CHATO, S/ TAMPA, GARGALO LONGO, 6.000ML PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034398003 Balão de vidro, fundo chato, sem tampa, gargalo longo, 10.000ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034398004 Balão de vidro com fundo chato, sem tampa, gargalo longo - 125 ml PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034398005 Balão de vidro, de fundo chato, sem tampa, gargalo longo - 250ml PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034398006 BALÃO DE FUNDO CHATO, GARGALO LONGO, EM VIDRO BROROSSILICATO, CAPACIDADE DE
300 ML

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034398007 Balão de vidro, de fundo chato, sem tampa, gargalo longo - 500ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034398008 Balão de vidro, de fundo chato, sem tampa, gargalo longo - 1000ml PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034398009 Balão de vidro, de fundo chato, sem tampa, gargalo longo - 2000ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034398010 BALÃO DE VIDRO, FUNDO CHATO, S/ TAMPA, GARGALO LONGO, 12.000ML PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034398037 Balão de vidro com fundo chato, sem tampa,gargalo longo, com junta esmerilhada,na cor ambar,"low
actinic",3000ml.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034398044 Balão fundo chato, gargalo curto com junta esmerilhada - 1000ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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034398045 Balão fundo chato, gargalo curto, com junta esmerilhada - 2000mL. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

034398047 Balão fundo chato, gargalo curto, com junta esmeilhada - 6000ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034398061 Balão fundo chato, gargalo longo, boca reforçada - 6000mL. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034398064 Balão de fundo redondo, gargalo curto, boca reforçada, 12000 ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034398119 Balão de fundo chato (fundo plano), gargalo curto, junta esmerilhada ns 24/40, em vidro borossilicato,
capacidade250ml.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034401002 Prótese orbitária para implante de alta porosidade integrado de biocerâmica, tamanho 14 ou 15,
embalagem unitária, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, nº do registro no MS, prazo de validade, lote.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

034428002 Magnésio em fita(puríssimo) rolo 03mmX0,2 mm 25g PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034436007 Controle biológico: Suspensão de esporos de bacilus stearothemop (D). AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034436008 Lâmina controle-positivo e controle-negativo para imunofluorescência direta para Clamídia (IFD), caixa
com no mínimo 10 lâminas.

CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034452002 Veneno para mato LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034541004 SOLUCAO PADRAO DE CONDUTIVIDADE DE CLORETO DE POTASSIO,146,7US/CM A 25GRAU MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034541005 SOLUCAO PADRAO DE FLUOR DE 100PPM.FRASCO COM 100ML FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo (bloqueado)

034541006 SOLUCAO PADRAO DE CLORO DE 1000PPM. FRASCO COM 100ML FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034541007 SOLUCAO PADRAO DE COR 500UC.FRASCO COM 50ML FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo (bloqueado)

034541008 SOLUCAO PADRAO DE FORMAZINA 4000 NTU.FRASCO COM 100ML FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034541009 Solução padrão hidroalcoolica de Guaiacol a 1% (V/V). Deve vir acompanhado de certificado de análise
do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.

MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034541010 Solucao padrao de ferro de 1000 mg/l. com certificado de analise do loye. frasco com 100 ml. FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034541011 Solucao padrao de aluminio de 1000 mg/l. com certificado de analise do lote. frasco com 100 ml. FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034541012 Marcador de ácidos nucléicos não mutagenico e não citotoxico com corante vermelho para gel, 10.000x,
para visualização em luz uv 254 ou 312nm, frasco de 0,5ml.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034541013 Solução padrão de fluoreto de 1,0 mg/l. Rastreável ao NIST. Frasco com 500 ml. Deve vir acompanhado
de certificado de análise e ficha de informação de segurança do produto (FISQP)

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034541014 Solução padrão de cor 500 UC. Frasco com 1000 ml. Deve vir acompanhado de certificado de análise e
ficha de informação de segurança do produto (FISQP)

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034541063 Solução padrão de fluoreto 0,5 mg/l. rastreável ao nist. Frasco com 500 ml. Com validade mínima de 12
meses.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034541064 Solução padrão de fluoreto de 2,0 mg/l. rastreável ao nist. Frasco com 500 ml. Com validade mínima de FRASCO 60 Produtos e Componentes ativo
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12 meses. Químicos e Biológicos

034576001 Conjunto para macronebulizacao continua de uso em UTI (traquéia, mascara facial com elástico,
macronebulizador)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034576002 Conjunto para macronebulização utilizado para nebulização continua macronebulizador tamanho adulto
1. Generalidades:
Conjunto de equipamento utilizado para nebulização continua tamanho adulto
2. O conjunto deve possuir:
2.1 um (01) macronebulizador;
2.1.1 capacidade mínima de 400ml;
2.1.2 frasco graduado;
2.2 uma (01) traquéia corrugada;
2.2.1 traquéia em silicone;
2.2.2 tamanho mínimo de 90cm;
2.3 duas (02) máscaras faciais transparentes adaptáveis a traquéia, tamanho adulto;
Duas (02) mascaras faciais transparentes adaptáveis a traquéia, tamanho pediátrico.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034584001 Traqueia com mascara para micronebulizador em rede de ar comprimido PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034592001 Bobina de papel termo sensível cx com 4 compatível com aparelho cobas mira. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034592002 Bobina de papel termo sensível cx com 4 compatível com aparelho cobas plus. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034592005 BOBINA DE PAPEL TERMOSENSÍVEL, 57MM DE LARGURA, 30 METROS DE COMPRIMENTO,
ESPESSURA 55 (GRAMATURA), COMPATÍVEL COM APARELHO HITACHI 902

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034592006 BOBINA DE PAPEL TERMICO,58MM X 45,REF.984-057,COMP.GASOMETRO RADIOMETER ABL5 PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034592007 Bobina de papel térmico 2 vias med. 80mm x 40m ROLO 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034592010 Papel termosensível milimitrado medindo 63mm de largura por 30m de comprimento para uso em
aparelho eletrocardiografo compatível com a marca Nihon-Kohden,do modelo Cardiofax-Rolo.

usar código 009768043.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo (bloqueado)

034592011 Papel termosensível milimetrado sanfonado (em z), medindo 50mm de largura por 20m de comprimento
compatível com o aparelho cardioversor da marca Nihon-Kohden, modelo-tec 5521.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034592012 Bobina de papel termosensível milimetrado medindo 60mm de largura por 15 metros de comprimento
com diâmetro interno do tubo de 15mm ou o mesmo em pacote medindo 70x60mm e comprimento de 20
metros milimetrado para uso em aparelho compatível com eletrocardiógrafo da marca cardioline modelo
AR600ADV - rolo.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034592013 Bobina de papel térmico,56/55mm x 60/40mm x 6cm. BOBINA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034592020 Papel milimetrado, termosensível, dimensões 210 mm (L) x 30 m (C), compatível com eletrocardiográfico
Bionet, modelo Cardiotouch 3000.

BOBINA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034622004 Composição: Conjunto em poliestireno, incolor – descartável após o uso.
Apresentação: caixa com 200 copo/pino (10x20).

CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034649001 Agar baird parker (BP). Composição por litro: Triptona 10,0g; Extrato de carne 5,0g; Extrato de levedura
1,0g; Piruvato de sódio 10,0g; Glicina 12,0g; Cloreto de Lítio 6H2O 5,0g; Agar 20,0g. PH 7,0 +/- 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649002 Agar entérico hektoen (agar he), com a seguinte composição em gramas por litro: proteose peptona 12,0; GRAMA 60 Produtos e Componentes ativo
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extrato de levedura 3,0; lactose 12,0; sacarose 12,0; salicina 2,0; cloreto de sódio 5,0; tiossulfato de sódio
5,0; citrato férrico amoniacal 1,5; sais biliares ou ox-bile ou oxgall 9,0; fucsina ácida 0,1; azul de
bromotimol 0,065;  agar 14,0. Ph 7,5 +- 0,2.

Químicos e Biológicos

034649003 Agar kligler (kligler iron agar), com a seguinte composição em gramas por litro: peptona de caseína 10,0;
peptona de carne 10,0; cloreto de sódio 5,0; lactose 10,0; d+glicose 1,0; citrato férrico amoniacal 0,5;
tiossulfato de sódio 0,5; vermelho de fenol 0,025; agar 12,0 a 15,0. PH 7,4 mais ou menos 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649004 Agar lisina-ferro (agar lia), com a seguinte composição em gramas por litro: peptona 5,0; extrato de
levedura 3,0; d+glicose 1,0; hidrocloridrato de l-lisina 10,0; citrato férrico amoniacal 0,5; tiossulfato de
sódio 0,04; púrpura de bromocresol 0,02; agar 12,5 a 15,0. Ph 6,7 mais ou menos 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649005 Agar gsp (glutamate starch phenol red agar) agar seletivo para pseudomonas e aeromonas, com a
seguinte composição: l(+) glutamato de sódio 10,0; amido solúvel 20,0; fosfato monopotassico 2,0; sulfato
de magnésio 0,5; vermelho de fenol 0,36; agar 12,0. Ph 7,2 mais ou menos 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649006 Agar Mueller hinton, com a seguinte composição em gramas por litro: extrato de carne 2,0; hidrolisado
acido de caseina 17,5; amido de milho 1,5; Agar 17,0. ph 7,3 ± 0,1. O meio deve estar de acordo com o
padrão clsi (clinical laboratory standard institute) norma m6-a para Agar Muller hinton desidratado.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649007 Agar nutriente, com a seguinte composição em gramas por litro: extrato de carne 3,0; peptona de carne
5,0; agar  12,0  a 15,0. ph 6,8 + - 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649008 Agar tcbs (tiossulfato-citrato-bile-sacarose), com a seguinte composição em gramas por litro: extrato de
levedura 5,0; peptona de caseína 5,0; peptona de carne 5,0; tiossulfato de sódio 10,0; citrato de sódio
10,0; oxgall ou ox-bile ou sais biliares 5,0; sacarose 20,0; cloreto de sódio 10,0; citrato férrico 1,0; azul de
bromotimol  0,04; azul de timol  0,04;  colato de  sódio 3,0;  agar  14,0. Ph 8,6 + - 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649010 Agar - agar ou agar bacteriologico ou bacto agar,ou agar granulated ou agar numero 01 GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649011 Agar acetato diferencial, com a seguinte composição em gramas por litro: acetato de sódio 2,0; cloreto de
sódio 5,0; sulfato de magnésio 0,1; fosfato de amônio monobásico 1,0; fosfato dipotassico 1,0; azul de
bromotimol 0,08; agar 20,0. ph 6,7 ± 0,1.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649012 Agar agarose (tipo II), com as seguintes características na formulação: impurezas totais menor ou igual
10% de umidade, eeo (electroendosmosis) = 0,16-0,19, temperatura de transição 34,5 - 37,5 ºc
(temperatura de congelamento), força de gel maior ou igual 1000 g/cm2, traços anions= sulfato (so4)-2
menor ou igual 0,2%.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649013 Meio cled (cystine-lactose-electrolyte deficient), com a seguinte composição em gramas por litro: peptona
4,0; extrato de carne 3,0; triptona 4,0; lactose 10,0; l-cistina 0,128; azul de bromotimol 0,02; agar 15,0. ph
7,3 ± 0,2

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649015 AGAR BASE PARA AGAR SANGUE OU BLOOD AGAR BASE PH 7,4 OU Nº 2, HEART INFUSION
AGAR                       

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649017 Agar pda (potato dextrose Agar), com a seguinte composição em gramas por litro: infusão de 200g de
batata 4,0; glicose 20,0; Agar 15,0 ph 5,6 mais ou menos 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649018 Agar emb (ou agar eosina azul de metileno) composição por litro: peptona 10,0g; lactose 10,0g; fosfato
dipotassico 2,0g; eosina amarela 0,4g; azul de metileno 0,065g; agar 15,0g; ph 7,1 +/- 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649019 Agar bea (agar bile esculina), com a seguinte composição em gramas por litro: peptona 5,0; extrato de
carne 3,0 esculina 1,0; oxgall ou ox bile ou sais biliares 40,0; citrato ferrico 0,5 agar 15,0 ph 6,6 mais ou
menos 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649020 AGAR BILE ESCULINA, CAIXA COM 10 TUBOS CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649021 Agar infusão cérebro e coração (BHI). Composição por litro: cérebro de bezerro (infusão de 200g) 7,7g;
coração de boi (infusão de 250g) 9,8g; proteose peptona 10,0g; glicose 2,0g; cloreto de sódio 5,0g;

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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fosfato dissódico 2,5; agar 15,0g; ph 7,4 +/- 0,2.

034649022 Agar cary-blair, com a seguinte composição em gramas por litro: fosfato dissodico 1,1; tioglicolato de
sódio 1,5; cloreto de sódio 5,0; cloreto de cálcio 0,09; Agar 5,6. ph 8,4 ± 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649024 Agar cetrimide, com a seguinte composição em gramas por litro: peptona de gelatina  20,0; cloreto de
magnésio 1,4;  sulfato de potássio 10,0; cetrimide 0,3;  agar 13,6. Ph 7,2 + - 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649026 Meio cta (cystine tryptic agar) - agar cistina triptica, com a seguinte composição em gramas por litro:
triptona 20,0; l-cistina 0,5; cloreto de sódio 5,0; sulfito de sódio 0,5; agar 2,5; vermelho de fenol 0,017. ph
7,3 ± 0,2

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649027 AGAR CITRATO DE SIMONS PRONTO PARA USO, CAIXA COM 10 TUBOS CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649028 Agar citrato de simmons, com a seguinte composição em gramas por litro: citrato de sódio 2,0; cloreto de
sódio 5,0; fosfato dipotássico 1,0; fosfato monobásico de amônio 1,0; sulfato de magnésio 0,2; azul de
bromotimol 0,08. agar 13,0 a 15,0. ph 6,9 + - 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649030 Agar columbia base, com a seguinte composição em gramas por litro: triptona 10,0; proteose peptona 5,0;
cloreto de sódio 5,0; amido de milho 1,0; digerido de coração bovino 3,0; extrato de levedura 5,0; Agar
13,0 a 15,0. ph 7,3 ± 0,2

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649031 Agar corn meal, com a seguinte composição: extrato de farinha de milho (de 50 g de milho total)= 2 g,
agar= 15 g, ph final= 6,0 ± 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649033 Agar chocolate, base agar columbia com 5% de sangue desfibrilado de carneiro, enriquecido com
suplemento vx. Tubos contendo meio de cultura inclinados. Caixa com 10 tubos. Certificado de qualidade
do lote. Entrega programada conforme programação da unidade solicitante.

CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649034 Agar fenilalanina, com a seguinte composição em gramas por litro: extrato de levedura 3,0; dl-fenilalanina
2,0: fosfato dipotassico 1,0; cloreto de sódio 5,0; Agar 12,0. Ph 7,3 mais ou menos 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649036 Agar macconkey, com a seguinte composição em gramas por litro: peptona de gelatina 17,0; peptona de
carne 1,5; peptona de caseina 1,5; cloreto de sódio 5,0; lactose 10,0; sais biliares ou oxgall ou ox-bile 1,5;
vermelho neutro 0,03; cristal violeta 0,001; agar 13,5 a 15,0. ph 7,1 ± 0,2

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649037 Agar padrão para contagem (pca), com a seguinte composição em gramas por litro: triptona 5,0; extrato
de levedura 2,5; glicose 1,0; Agar 9,0 a 15,0. Ph 7,0 mais ou menos 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649039 Agar manitol gema de ovo polimixina (MYP) composição por litro: extrato de carne 1,0g; peptona 10,0g;
manitol 10,0g; cloreto de sódio 10,0g; vermelho de fenol 0,025g; agar 12,0 a 15,0 g. ph 7,2 +/- 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649042 Agar salmonella-shigella (Agar ss), com a seguinte composição em gramas por litro: extrato carne 5,0;
proteose peptona 5,0; lactose 10,0; sais biliares ou oxgall ou ox-bile 8,5; citrato de sódio 8,5; tiossulfato de
sódio 8,5 citrato férrico 1,0; verde brilhante 0,00033; vermelho neutro 0,025; Agar 13,5 a 15,0. ph 7,0 ± 0,2

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649044 Agar seletivo para cereus GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649045 Agar seletivo para fungos patogênicos, com a seguinte composição: hidrolisado papainico de farinha de
soja = 10g, dextrose = 10g, cicloheximida = 0,4g, cloranfenicol = 0,05g. Ph final=6,9±0,2 . Ágar=12,5 g

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649046 Meio sim (sulfato/indol/motilidade), com a seguinte composição em gramas por litro: triptona 20,0;
peptona de carne 6,1; sulfato ferroso amoniacal 0,2; tiossulfato de sódio 0,2.  agar 3,5. ph 7,3 + - 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649047 Agar nutriente com sal, com a seguinte composição em gramas por litro: extrato de carne 1,0; extrato de
levedura 2,0; peptona 5,0; cloreto de sódio 5,0; Agar 15,0. Ph 7,4 mais ou menos 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649048 Agar sulfito de bismuto (wilson and blair), com a seguinte composição em gramas por litro: peptona de
carne 5,0; peptona de caseína 5,0; extrato de carne 5,0; d+glicose 5,0; fosfato dissódico 4,0; sulfato
férrico 0,3; sulfito de bismuto 8,0; verde brilhante 0,025;  agar  12,0 a 15,0. Ph 7,6 + - 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649049 Agar Dnase, com a seguinte composição em gramas por litro: triptose 20,0; Ácido desoxirribunocleico 2,0;
cloreto de sódio 5,0; Agar 12,0 a 15,0. ph 7,3 ± 0,2

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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034649050 Agar gc base, com a seguinte especificação em gramas por litro: proteose peptona 15,0; amido de milho

1,0; cloreto de sódio 5,0; fosfato dipotassico 4,0; fostato monopotassico 1,0; Agar 10,0. ph 7,2 ± 0,2
GRAMA 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

034649051 AGAR THIOGLICOLTATO GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649052 Meio de transporte amies, com a seguinte composição em gramas por litro: tioglicolato de sódio 1,0;
carvão farmacêutico 10,0; cloreto de sódio 3,0; fosfato dissodico 1,15; fosfato monopotassico 0,2; cloreto
de potássio 0,2; cloreto de cálcio 0,1; cloreto de magnésio 0,1; Agar 3,5 a 4,0. ph 7,3 ± 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649053 AGAR TRÍPLICE DE AÇÚCAR (TSI), CAIXA COM 10 TUBOS CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649054 Agar tsa, com a seguinte composição: peptona de caseína por digestão enzimática 15 g, peptona de soja
por digestão papínica 5 g, cloreto de sódio 5g, agar 15 g. Ph 7,3 mais ou menos 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649057 Agar tsi (triple sugar iron agar), com a seguinte composição em gramas por litro: extrato de carne 3,0;
extrato de levedura 3,0; peptona de caseína 15,0; proteose peptona 5,0; glicose 1,0; lactose 10,0;
sacarose 10,0; sulfato de ferro 0,2; cloreto de sódio 5,0; tiossulfato de sódio 0,3; vermelho de fenol 0,024;
agar 12,0. ph 7,4 mais ou menos 0,2

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649058 Agar base uréia de christensen, com a seguinte composição em gramas por litro: peptona de carne 1,0;
cloreto de sódio 5,0; glicose 1,0; fosfato monopotássico 0,8; fosfato dissódico 1,2; vermelho de fenol
0,012;   agar  12,0 a 15,0.  ph 6,8 + - 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649059 AGAR URÉIA, CAIXA COM 10 TUBOS CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649060 Agar Verde Brilhante (agar BG), composição por litro: peptona proteose 10,0 g; extrato de levedura 3,0g;
lactose 10,0 g; sacarose 10,0g; cloreto de sódio 5,0g; vermelho de fenol 0,08g; agar 12 a 20g; verde
brilhante 0,0125g. pH 6.9±0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649064 Agar sabouraud dextrose 4% (ou Agar glicose 4%) com a seguinte composição: caseína hidrolisada= 10
g, dextrose= 40 g, Agar = 15 g.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649067 Agar oxford. Composicao por litro: agar columbia sangue base 39,0g; esculina 1,0g; citrato férrico
amoniacal 0,5g; cloreto de lítio 15,0g.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649068 Ágar carvão (Regan Lowe), com a seguinte composição em gramas por litro: extrato de carne 10,0;
peptona 10,0; amido solúvel 10,0; carvão bacteriológico 4,0; cloreto de sódio 5,0; ácido nicotínico 0,001;
Ágar 12,0. ph 7,4 ± 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649072 Agar xld (xilose, lisina, desoxicolato), com a seguinte composição em gramas por litro: extrato de levedura
3,0; citrato férrico amoniacal 0,8; l-lisina 5,0; tiossulfato de sódio 6,8; xilose 3,75; cloreto de sódio 5,0;
lactose 7,5; sacarose 7,5; vermelho de fenol 0,08; desoxicolato de sódio 1,0; agar 12,0 a 15,0.  ph 7,4 +-
0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649073 Agar macconkey com sorbitol, com a seguinte composição:
peptona 15,5; proteose peptona 3,0; d(-) sorbitol 10,0; sais biliares 1,5; cloreto de sódio 5,0; agar 15,0;
vermelho neutro 0,03; cristal violeta 0,001; ph 7,1 +-0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649074 Agar motilidade bacilos cereus composicao por litro: triptona 10,0g; extrato de levedura 2,5g; glicose 5,0g;
fosfato dissódico 2,5g; agar 3,0g; ph 7,4 +/- 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649075 Agar TSC (triptose sulfito cicloserina) composição por litro: triptose 15,0g; extrato de levedura 5,0g;
peptona de soja 5,0g; citrato férrico amoniacal 1,0g; metabissulfito de sodio 1,0g; agar 20,0g; ph 7,6 +/-
0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649076 Agar base seletivo sem sangue para campylobacter (M-CCDA) ou agar carvão cefoperazona desoxicolato
modificado (M-CCDA) composição por litro: caldo nutriente n.2 (extrato de carne 10,0g; peptona 10,0g;
cloreto de sódio 5,0g) 25,0g; triptona 3,0g; carvão bacteriológico 4,0g; desoxicolato de sódio 1,0g; sulfato
ferroso 0,25g; piruvato de sódio 0,25g; agar 12,0g a 15,0g; ph 7,4 +/- 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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034649078 Agar seletivo enterococos (pfizer ou pse) composição por litro: triptona 17,0g; peptona carne 3,0g; extrato

de levedura 5,0g; bile bacteriológica 10,0g; cloreto de sódio 5,0g; citrato de sódio 1,0g; esculina 1,0g;
citrato férrico amoniacal 0,5g; azida sódica 0,25g; agar 15,0g.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649086 Agar base Palcan FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649087 Agar leite ou skim agar GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649089 Agar Yeast Nitrogen Base (YNB) Composição: sulfato de amônio= 5 g, cloridato de l-histidina= 0,01 g,
dl-metionina= 0,02 g, dl-triptofano= 0,02 g, biotina= 0,000002 g, pantotenato de cálcio= 0,0004 g, ácido
fólico= 0,000002g, inositol= 0,02g, niacina= 0,0004 g, paba= 0,0002 g, cloridato de piridoxina= 0,0004 g,
riboflavina (vitamina b12)= 0,0002 g, cloridato detiamina= 0,0004 g, ácido bórico= 0,0005g, sulfdato de
cobre= 0,00004 g, iodeto de potássio= 0,0001g, cloreto férrico=0,0002g, sulfato de manganês= 0,0004g,
molibidato de sódio= 0,0002 g, sulfato de zinco= 0,0004 g, fosfato de potássio monobásico = 1 g, sulfato
de magnésio= 0,5 g, cloreto de sódio= 0,1 g, cloreto de cálcio= 0,1 g. ph final (a 25ºc)= 5,4 ± 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649090 Agar yeast carbon base, com a seguinte composição: dextrose=10g, cloridato de l-histidina= 0,001 g,
dl-metionina= 0,002 g, dl-triptofano= 0,002g, biotina= 0,000002 g, pantotenato de cálcio= 0,0004 g, ácido
fólico=0,000002 g, inositol= 0,002 g,niacina= 0,0004g paba= 0,002 g, cloridato de piridoxina= 0,0004 g,
riboflavina (vitamina b12) = 0,0002 g, cloridato de tiamina= 0,0004 g, ácido bórico= 0,0005 g, sulfato de
cobre= 0,00004 g, iodeto de potássio= 0,0001 g,  cloreto férrico= 0,0002g, sulfato de manganês= 0,0004
g, molibidato de sódio= 0,0002 g, sulfato de zinco= 0,0004 g, fosfato de potássio monobásico= 1 g, cloreto
de sódio= 0,1 g, cloreto de cálcio= 0,1 g. ph final (a 25ºc)= 5,5 ± 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649091 AGAR CHROMOCULT COLIFORMEN AGAR GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649093 Agar cromogenico para leveduras, com a seguinte composição: chromopeptone= 10,2 g, glicose=20 g,
chromogen mix= 2 g, cloranfenicol= 0,5 g, Agar= 15 g.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649094 Agar sabouraud dextrose 2%, com a seguinte composição: caseína hidrolisada= 10 g, dextrose= 20 g,
Agar= 20 g.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649095 Meio base para oxidação / fermentação hugh e leifson (meio of), com a seguinte composição em gramas
por litro: triptona 2,0; cloreto de sódio 5,0; fosfato dipotassico 0,3; azul de bromotimol 0,08; agar 2,0 a 2,5.
Ph 6,8 mais ou menos 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649096 Agar niger, com a seguinte composição: extrato de semente de niger = 70g, creatinina = 0,78g, dextrose =
10g, cloranfenicol = 0,05g, Agar = 20g. ph final ( a 25ºc)= 6,7 ± 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649097 Agar Aloa (agar listeria ottavani & agosti). Composição por litro: peptona de carne 18,0 g; Triptona  6,0 g;
extrato de levedura  10,0 g; Piruvato de Sódio  2,0 g; Glicose  2,0 g; Glicerofosfato de Magnésio  1,0g;
Sulfato de magnésio  0,5g; Cloreto de Sódio  5,0 g; Cloreto de Litio  10,0 g; Fosfato Bissódico anidro  2,5
g; 5-Bromo-4-Cloro-3-Indolil-beta-D-glicopiranosideo 0,05 g; Agar  12 a 18 g; ph 7,2 +/- 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649098 Agar seletivo cromogenico para bacillus cereus. composição por litro: mistura especial de peptonas 10,0g;
extrato de levedura 4,0g; cloreto de sódio 4,0g; tampão fosfato 10,0g; agar 12,0g; mistura de antibióticos
0,26g; substrato cromogenico 0,05g ph 7,2 +/- 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649099 Agar r-2a, com a seguinte composição em gramas por litro: hidrolisado acido de caseína 0,5 g; extrato de
levedura 0,5 g; proteose peptona 0,5 g; glicose 0,5 g; amido solúvel 0,5 g;fosfato dipotássico 0,3 g; sulfato
de magnésio heptaidratado 0,05 g; piruvato de sódio 0,3 g; agar 15 g; ph 7,2 mais ou menos 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649100 Agar sangue base n.2. Composição por litro: proteose peptona 15,0g; fígado digerido 2,5g; extrato de
levedura 5,0g cloreto de sódio 5,0g; agar 12,0 a 15,0g; ph 7,4 +/- 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649101 Agar base campylobacter. Composição por litro: extrato de carne 10,0g; peptona 10,0g; cloreto de sódio
5,0g; agar 12,0 a 15,0g; ph 7,5 +/- 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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034649102 Agar isolamento enterobacter sakazakii (esia) ou meio cromogenico cronobacter sakazakii (esia)

composição por litro: peptona de caseína 7,0g; extrato de levedura 3,0g; cloreto de sódio 5,0g;
desoxicolato de sódio 0,6g; cristal violeta 0,002g; 5-bromo-4cloro-3-indolil-alfa-d- glicopiranosideo 0,15
agar 12,0 a 18,0g; ph 7,0 +/- 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649103 Agar chocolate, base agar columbia com 5% de sangue desfibrinado de carneiro, enriquecido com
suplemento vx. Placas preparadas de 90mm de diâmetro. Certificado de qualidade do lote. Entrega
programada conforme programação da unidade solicitante.

PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649104 Agar thayer-martin modificado, meio base gc suplementado com hemoglobina bovina, suplemento vx,
suplemento vcnt e glicose 25%. Placas preparadas de 90mm de diametro. Certificado de qualidade do
lote. Entrega programada conforme programação da unidade solicitante.

PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649105 Agar sangue, base agar columbia com 5% de sangue desfibrinado de carneiro. Placas preparadas de
90mm de diâmetro. Certificado de qualidade do lote. Entrega programada conforme programação da
unidade solicitante.

PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649106 Agar Mueller Hinton produzido em placa de petri de poliestireno cristal (plana) de 150 mm de diâmetro. A
espessura do ágar deve ser de 4 mm na placa, conforme referência do CLSI.  Deve vir com certificado de
qualidade do lote. A entrega deve ser realizada conforme programação da unidade solicitante.

PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649107 Agar muller-hinton com espessura do agar de 4mm, segundo referência do csli. Placas preparadas de
90mm de diâmetro. Certificado de qualidade do lote. Entrega programada conforme programação da
unidade solicitante.

PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649109 Gelatina em pó p. a. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649110 Agar base celobiose polimixina colistina (cpc). Composição por litro: peptona 10,0g; extrato de carne 5,0g;
cloreto de sódio 20,0g; celobiose 15,0g; azul de bromotimol 0,04g; vermelho de cresol 0,04g; ágar 15,0g;
ph 7,6 +/- 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649125 Agar cromogênico para escherichia coli, com a seguinte composição: hidrolisado enzimático de caseína
14,0g: peptona especial 5,0g: sais biliares ou oxbile ou oxgall 1,5g:fosfato de sódio dibásico 1,0g:fosfato
de sódio monobásico 0,6g: cloreto de sódio 2,4g:x- glicuronídeo 0,075g;agar 12g. Ph 7,2 +/- 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649127 Agar DNA azul de toluidina. composição por litro: ácido desoxirribonucleico (DNA) 0,3g; agar 10g, cloreto
de cálcio anidro 0,0011g; cloreto de sódio 10g; azul de toluidina 0,083g; tris (hidroximetil) aminometano
6,1g.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649128 Agar esculina. composição por litro: extrato de carne 3,0g; peptona de carne 5,0g; esculina 0,1g; citrato
férrico 0,5g; agar 14,5g. ph 6,6 mais ou menos 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649129 Sulfito de Potássio P.A. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649130 M-HPC Agar, para contagem de bactérias hetrotróficas em água, frasco com 500g. FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649131 BCSA - Ágar seletivo para isolamento de Burkholderia cepacia produzido em placa de petri de poliestireno
cristal (plana). Deve vir com certificado de qualidade do lote. A entrega deve ser realizada conforme
programação da unidade solicitante. 

PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649132 Agarose grau biologia molecular, utilizada para separação de fragmentos de DNA e RNA inferiores a
1000bp.ponto de fusão padrão.livre de DNase e RNase.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034649136 Agar Bacara para Bacilus cereus(ref.bioMerieux aeb620106, caixa com 5 frascos de 100ml e suplementos
necessarios).

CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665001 Caldo bile verde brilhante (BVB). Composição por litro: peptona 10,0g; lactose 10,0g, bile bovina ou oxgall
ou oxbile 20,0g; verde brilhante 0,0133g. ph 7,2+/- 0,2.                       

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665002 Caldo lactose. GRAMA 60 Produtos e Componentes ativo
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Composição por litro: Extrato de carne 3,0g; Peptona 5,0g;Lactose 5,0g;PH 6,9 +/- 0,2. Químicos e Biológicos

034665003 Polipeptona GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665004 Caldo triptona, com a seguinte composição em gramas por litro: triptona 10,0; cloreto de sódio 5,0 ph 7,3
mais ou menos 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665005 Caldo brucella. Composição por litro: peptona de carne 10,0g peptona de caseína 10,0g; extrato de
levedura 2,0g; glicose 1,0g; cloreto de sódio 5,0g; ph 7,0 +/- 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665007 Caldo bhi (caldo infusão cérebro-coração), com a seguinte composição em gramas por litro: cérebro-
coração, infusão de sólidos 6,0; peptona de carne 6,0; cloreto de sódio 5,0; fosfato dissódico 2,5; glicose
3,0; peptona de gelatina 14,5.  ph 7,4+ - 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665009 Caldo EC. Composição por litro: triptose 20,0g; lactose 5,0g; sais biliares n.3 1,5g; fosfato dipotassico
4,0g; fosfato monopotassico 1,5g; cloreto de sódio 5,0g: ph 6,9 +/- 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665010 Meio gelatina nutriente, com a seguinte composição em gramas por litro: extrato de carne 3,0; peptona ou
peptona de carne 5,0; gelatina 120,0. ph 6,8 ±0,2

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665011 Caldo lauril sulfato triptose (LST). Composicao por litro: triptose 20,0g; lactose 5,0g; fosfato dipotassico
2,75g; fosfato monopotassico 2,75g; cloreto de sódio 5,0g; lauril sulfato de sódio 0,1g; ph 6,8 +/- 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665013 Caldo lisina descarboxilase falkow composição por litro: peptona de carne ou gelatina 5,0g; extrato de
levedura 3,0g; glicose 1,0g; l-lisina 5,0g; púrpura de bomocresol 0,02g; ph 6,8 +/- 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665015 Caldo malonato segundo ewing, com a seguinte composição em gramas por litro: glicose 0,25; extrato de
levedura 1,0; sulfato de amônio 2,0; fosfato dipotassico 0,6; fosfato monopotassico 0,4; cloreto de sódio
2,0; malonato de sódio 3,0; azul de bromotimol 0,025. Ph 6,7 mais ou menos 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665017 Peptona de caseína GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665018 CALDO PEPTONA DE SOJA OU SOYTONE OU PHYTONE PEPTONE OU PEPTONE SOY
NEUTRALISED OU PEPTONA DE FARINHA DE SOJA OBTIDA POR DIGESTAO PAPAINICA.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665020 Caldo rappaport-vassiliadis r10. Composição por litro: triptona 4,54g; cloreto de sódio 7,2g; fosfato
monopotassico 1,45g; cloreto de magnésio anidro 13,4g; verde malaquita oxalato 0,036g.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665021 Caldo sabourand ou caldo sabouraud dextrosado ou caldo glicose 2% sabouraud, com a seguinte
composição: digestão pancreática da caseína= 5 g, digestão peptídica de carne fresca= 5 g, dextrose= 20
g.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665022 Caldo selenito (caldo selenito-f), com a seguinte composição em gramas por litro: peptona de carne 5,0;
lactose 4,0; selenito de sódio 4,0; fosfato dipotassico 3,5; fosfato monopotassico 6,5. ph 7,0 ± 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665023 Caldo selenito-cistina, com a seguinte composição em gramas por litro: triptona 5,0; lactose 4,0; seletino
de sódio 4,0; fosfato dissodico 10,0; l-cistina 0,01. ph 7,0 mais ou menos 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665024 Caldo base tetrationato, com a seguinte composição em gramas por litro: proteose peptona 2,5; triptona
2,5; oxgall ou ox-bile ou sais biliares 1,0; carbonato de cálcio 10,0; tiossulfato de sódio pentahidratado
30,0.  ph 8,4 + - 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665025 Meioo tioglicolato (tgm). Composição por litro: triptona 15,0g; l-cistina 0,5g; agar 0,75g; cloreto de sódio
2,5g; glicose 5,5g; extrato levedura 5,0g; tioglicolato de sódio 0,5g; resarzurina sódica 0,001g; ph 7,1 +/-
0,2.                         

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665026 CALDO TRIPTOSE GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665027 Caldo dextrose azida composição por litro: extrato de carne 4,5g; triptona 7,5g; proteose peptona n.3 7,5g;
glicose 7,5g; cloreto de sódio 7,5g; azida sódica 0,2g; ph 7,2 +/- 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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034665029 Caldo diferencial reforçado para clostridium (DRCM) composição por litro: peptona de caseína 5,0 g;

peptona de carne 5,0 g; extrato de carne 8,0 g; extrato de levedura 1,0 g; amido 1,0 g; glicose 1,0 g;
L-cisteina HCL 0,5 g; acetato de sódio 5,0 g; bissulfito de sódio 0,5 g; citrato de amônio e ferro (III) 0,5 g
resarzurina sódica 0,002 g.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665031 Caldo de enriquecimento listeria tamponado (BLEB). Composição por litro: triptona 17,0g; peptona de soja
digestão enzimatica 3,0g; cloreto de sódio 5,0g fosfato dipotassico 2,5; glicose 2,5g; extrato de levedura
6,0g; fosfato monopotassico anidro 1,35g; fosfato dissodico anidro 9,6 g; piruvato de sódio 1,1g; ph 7,3 +/-
0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665032 Proteose peptona n.3. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665035 CALDO MILK CITMUS GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665036 Caldo tripticase soja ou caldo soja triptona.
Composição por litro: Triptona 17,0g; Peptona de soja 3,0g; Cloreto de Sódio 5,0g; Fosfato dipotássico
2,5g; Glicose 2,5g; ph 7,3 +/- 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665038 Caldo nutriente composição por litro: extrato de carne 3,0g; peptona 5,0g; ph 6,8 +/- 0,2. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665041 Caldo MR - VP, com a seguinte composição em gramas por litro: peptona tamponada 7,0; glicose 5,0;
fosfato dipotassico 5,0. ph 6,9 mais ou menos 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665043 Caldo vermelho de fenol base para carboidratos, com a seguinte composição em gramas por litro: triptona
10,0; cloreto de sódio 5,0; vermelho de fenol 0,018. Ph 7,4 mais ou menos 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665044 Caldo base decarboxilase segundo Moeller, com a seguinte composição em gramas por litro: peptona 5,0;
extrato de carne 5,0; glicose 0,5; púrpura de bromocresol 0,01; vermelho de cresol 0,005; piridoxal 0,005.
ph 6,0 ± 0,2

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665045 Caldo nitrato, com a seguinte composição em gramas por litro: extrato de carne 3,0; peptona 4,0;
proteose peptona 1,0; nitrato de potássio (livre de nitrito) 1,0. Ph 7,0 mais ou menos 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665046 Lactobacilli broth aoac. Composição por litro: leite peptonizado 15,0 g; extrato de levedura 5,0 g; glicose
10,0 g; suco de tomate (de 100 ml) 5,0 g; fosfato monopotássico (kh2po4) 2,0 g; polissorbato 80 0,1 g.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665047 Meio casei acido fólico. composição por 100ml: caseína hidrolisada isenta de vitaminas 10,0g; glicose
40,0g; acetato de sódio 40,0g; fosfato dipotassico 1,0g; fosfato monopotassico 1,0g; dl-triptofano  0,2 g;
l-asparagina 0,6g; hidrocloreto de l-cisteina 0,5g; sulfatode adenina 10mg; hidrocloreto de guanina 10 mg;
uracila 10mg; xantina 20mg; polissorbato 80  0,1g; glutationa reduzida 5mg; sulfato de magnésio anidro
0,2g; cloreto de sódio 20mg; sulfato ferroso  20 mg; sulfato de manganês 15mg; riboflavina 1 mg; acido
para-aminobenzoico 2mg; hidrocloreto de piridoxina  4 mg; hidrocloreto de tiamina 400 micrograma,
pantotenato de cálcio 800 micrograma; acido nicotínico  800 micrograma; biotina 20 micrograma; ph 6,7
+/- 0,1.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665048 Caldo casaminoacido extrato de levedura. Composição por litro: casaminoacido 20,0g; extrato de levedura
6,0 g; cloreto de sódio 2,5g; fosfato dipotassico 8,71 g.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665049 Caldo de enriquecimento de campylobacter (bolton)
Composição por litro:
Peptona de carne 10,0g; Lactoalbumina hidrolisada 5,0g; Extrato de levedura 5,0g; Cloreto de sódio 5,0g;
Hemina 0,01 g; Piruvato de Sódio 0,5 g; Ácido Alfa-cetoglutarico 1,0; Metabissulfito de Sódio 0,5g;
Carbonato de Sódio 0,6g; PH 7,4 +/- 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665050 Caldo base púrpura. composição por litro: peptona 10,0g; extrato de carne 1,0g; cloreto de sódio 5,0g;
púrpura de bromocresol 0,02g; ph 6,8 +/- 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665051 Caldo gn (caldo gram negativo), com a seguinte composição: GRAMA 60 Produtos e Componentes ativo
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triptose 20,0; d(+) glicose 1,0; d(-) manitol 2,0; fosfato dipotássico 4,0: fosfato monopotássico 1,5; cloreto
de sódio 5,0; citrato de sódio 5,0; desoxicolato de sódio 0,5; ph 7,0  +- 0,2.

Químicos e Biológicos

034665052 Caldo citrato de koser. composição por litro: fostato de sódio e amônio 1,5; fosfato monopotássico 1,0g;
sulfato de magnésio 7.h2o 0,2g; citrato de sódio 2.h2o 3,0g; ph 6,7 +/- 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665053 Meio lactose-gelatina para c. perfringens. Composição por litro: triptose 15,0g; extrato de levedura 10,0g;
lactose 10,0g; vermelho de fenol 0,05g; gelatina 120,0g; ph 7,5 +/- 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665054 Meio base fermentação de carboidratos para c. perfringens. Composição por litro: triptona 10,0g;
neopeptona 10,0g; ágar 2,0g; tioglicolato de sódio 0,25g; ph 7,4 +/- 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665055 Meio nitrato motilidade, tamponado. composição por litro: peptona 5,0g; extrato de carne 3,0g; nitrato de
potássio 1,0g; fosfato dissódico 2,5g; galactose 5,0g; ágar 3,0g; ph 7,3 +/- 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665056 Meio teste motilidade. Composição por litro: triptona 10,0g; extrato de carne 3,0g; cloreto de sódio 5,0g;
ágar 4,0g; ph 7,4 +/- 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665065 Caldo Giliotti-Cantoni. Composição por litro: triptona 10g; extrato de carne 5g; extrato de levedura 5g;
d-manitol 20g; cloreto de sódio 5g; cloreto de lítio 5g; glicina 1,2g; piruvato de sódio 3g. ph 6,9 mais ou
menos 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665066 Caldo de pre-enriquecimento universal(UP). Composição: triptona 5,0g; proteose peptona 5,0g; fosfato
monopotassico 15,0g; fosfato dissodico 7,0g; cloreto de sódio 5,0g; dextrose 0,5g; sulfato de magnésio
0,25g; citrato férrico amoniacal 0,1 g; piruvato de sódio 0,2g. Ph 6,3+/-0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665067 Caldo seletivo para enterococos. Composição por litro: triptona 17,0g;peptona de carne 3,0g; extrato de
levedura 5,0g; bile ou oxgall 10,0g; cloreto de sódio 5,0g;citrato de sódio 1,0g; esculina 1,0g; citrato férrico
amoniacal 0,5g; azida sódica 0,25g.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665071 Caldo sx2, salmonella para uso no sistema vidas(ref.biomerieux 42121,caixa com 20 tubos de 10ml). CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665072 Caldo LX 6ml, listeria para uso no sistema vidas(ref. Biomerieux 42117, caixa com 20 tubos 6ml) CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665073  Caldo lx 225ml,listeria para uso no sistema vidas (ref.biomerieux 42626,caixa com 6 frascos de 225ml). CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034665074  Caldo campyfood 225ml, campylobacter para uso no sistema vidas (ref.biomerieux 42643, caixa com 10
saches de 225ml).

CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034673001 Acetona P. A. CAS número 67-64-1 LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034673002 Acetona com grau de HPLC pureza  þ 99.8 %; residuo de evaporação þ 2.0 mg/l; agua þ 0.05 %; acidez þ
0.0002 meq/g; alcalinidade þ 0.0002 meq/g; transmitancia de 335 nm þ 50 %  a 340 nm þ 80 % ; filtrado
em membrana 0.2 µm. na embalagem deve constar data de fabricacao, prazo de validade e numero do
lote. deve vir acompanhado de certificado de analise do lote e ficha de informacao de segurança do
produto quimico.

LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034673003 ACETONA COMERCIAL LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034673004 ACETONA GRAU P.A. ACS FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034681001 Fucsina básica. Frasco de 25g. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034681003 Fucsina ácida. Frasco 25g. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034681004 Fucsina básica C20H20CIN3, CL 42510, pureza mínima de 95% deve vir acompanhado de certificado de
análise do lote, e ficha de informação de segurança do produto químico.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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034711001 Xilol (ou Xileno). LITRO 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

034720002 Orange G embalagem com 500ml FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

034746001 Navalha descartável para micrótomo compatível com marca Leica mod. 818. CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034754005 Grelhas auto fechante PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
034800002 Filtro desc.comp.c/cartucho químico p/gases/vapores(d). PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

034800003 Filtro combinado 6720 a1p2 - código 514587 CA 11026, dr845 para respirador Airsafet. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

034800004 Filtro combinado a1p2 para respirador msa comfo ii PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

034827002 Mangueira para respirador medindo 08 milímetros. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034827003 Mangueira para equipamento de ar respirável (epr) de 300bar PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034835002 Membrana bico de pato em silicone para uso em reanimadores adulto. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034835003 Kit membrana para cassete expiratório, compatível com ventilador pulmonar da marca Maquet, modelo
Servo.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

034843002 Cédula de oxigênio, compatível PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
034843003 Célula de oxigênio compatível com aparelho de anestesia marca Drager, modelo Fabius Plus. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

034916007 Coquetel de extração para análise de glúten - Tampão de extração para alimentos termicamente
processados. Frasco com  105 mL.

FRASCO 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

034924001 PORTA MATRIZ IVCRY ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL              PECA 64 Odontológicos ativo
034932001 PORTA AMÁLGAMA ODONTOLÓGICO DE PLÁSTICO PECA 64 Odontológicos ativo
034932002 PORTA AMÁLGAMA ODONTOLÓGICO DE NYLON                   PECA 64 Odontológicos ativo
034932003 PORTA AMÁLGAMA ODONTOLÓGICO NÚMERO 10 A                PECA 64 Odontológicos ativo
034940001 TIRA ODONTOLÓGICA DE LIXA DE AÇO (CX COM 12 PEÇAS) CAIXA 64 Odontológicos ativo
034940002 TIRA ODONTOLÓGICA POLIESTER        PECA 64 Odontológicos ativo
034959001 LIMA ODONTOLÓGICA TIPO KERR 1 SÉRIE 15/40 - 25MM CAIXA 64 Odontológicos ativo
034959002 LIMA ODONTOLÓGICA TIPO KERR 2 SÉRIE 45/80 - 21MM CAIXA 64 Odontológicos ativo
034959003 Limas odontologicas hedstroen 1 serie 15-40 - 21mm. CAIXA 124 Medicamentos e produtos

químicos de uso em odontologia.
ativo

034959004 Limas odontologicas hedstroen 1 serie 15-40 - 25mm. CAIXA 124 Medicamentos e produtos
químicos de uso em odontologia.

ativo

034959005 Limas odontologicas hedstroen 1 serie 15-40 - 31mm. CAIXA 124 Medicamentos e produtos
químicos de uso em odontologia.

ativo

034959006 Limas odontologicas hedstroen 2 serie 45-80 - 21mm. CAIXA 124 Medicamentos e produtos
químicos de uso em odontologia.

ativo

034959007 Limas odontologicas hedstroen 2 serie 45-80 - 25mm. CAIXA 124 Medicamentos e produtos
químicos de uso em odontologia.

ativo

034959008 Limas odontologicas  hedstroen 2 serie 45-80 - 31mm. CAIXA 124 Medicamentos e produtos
químicos de uso em odontologia.

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 902 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
034959009 LIMA ODONTOLÓGICA TIPO KERR, 2 SÉRIE, 25MM, CAIXA COM 06 CAIXA 64 Odontológicos ativo
034959010 LIMA ODONTOLÓGICA TIPO KERR, 2 SÉRIE 45/80 31MM CAIXA 64 Odontológicos ativo
034959011 LIMA ODONTOLÓGICA TIPO KERR, N. 10 DE 21MM PECA 64 Odontológicos ativo
034959012 LIMA ODONTOLÓGICA TIPO KERR N. 10, 25MM, PRIMEIRA SÉRIE PECA 64 Odontológicos ativo
034959013 LIMA ODONTOLÓGICA TIPO KERR, N. 15 DE 21MM PECA 64 Odontológicos ativo
034959014 LIMA ODONTOLÓGICA TIPO KERR, N. 15 DE 25MM PECA 64 Odontológicos ativo
034959016 LIMA ODONTOLÓGICA TIPO KERR, N. 20 DE 21MM PECA 64 Odontológicos ativo
034959017 LIMA ODONTOLÓGICA TIPO KERR, N. 20 DE 25MM PECA 64 Odontológicos ativo
034959021 Limas odontologicas tipo kerr 1 serie 15/40 - 21mm. CAIXA 124 Medicamentos e produtos

químicos de uso em odontologia.
ativo

034967001 PAPEL ODONTOLÓGICO PARA ARTICULAÇÃO   BLOCO 64 Odontológicos ativo
034983001 CONE ODONTOLÓGICO DE PAPEL ABSORVENTE , 1 SERIE (15-40) PECA 64 Odontológicos ativo
034983002 CONE ODONTOLÓGICO DE PAPEL ABSORVENTE , 2 SERIE (45-80) PECA 64 Odontológicos ativo
034983003 CONE ODONTOLÓGICO DE GUTA PERCHA P/ CONDESACAO LATERAL B7 PECA 64 Odontológicos ativo
034983004 CONE ODONTOLÓGICO DE GUTA PERCHA P/ CONDESACAO LATERAL B8 PECA 64 Odontológicos ativo
034983006 CONE ODONTOLÓGICO DE GUTA PERCHA EM BASTÃO PARA OBTURAÇÃO PROVISÓRIA PECA 64 Odontológicos ativo
034983008 CONE ODONTOLÓGICO DE GUTA PERCHA P/ CONDESACAO LATERAL BS PECA 64 Odontológicos ativo
034983009 CONE ODONTOLÓGICO DE GUTA PERCHA 1 SERIE 15-40 PECA 64 Odontológicos ativo
034983010 CONE ODONTOLÓGICO DE GUTA PERCHA 2 SERIE 45-80 PECA 64 Odontológicos ativo
034991001 ALVEOLITEN ODONTOLÓGICO ALVEOSTESIN FRASCO 64 Odontológicos ativo
035009002 MOLDEIRA ODONTOLÓGICA DESCARTÁVEL, PARA FLÚOR, CAIXA C/ 100 UNIDADES CAIXA 64 Odontológicos ativo
035017001 FORMOCRESOL ODONTOLÓGICO FRASCO 64 Odontológicos ativo
035025001 IODOFÓRMIO ODONTOLÓGICO PACOTE 64 Odontológicos ativo
035033001 HIDRÓXIDO ODONTOLÓGICO DE CÁLCIO P.A (PÓ)     FRASCO 64 Odontológicos ativo
035033002 HIDROXIDO ODONTOLÓGICO DE CÁLCIO (CIMENTO)    PECA 64 Odontológicos ativo
035033005 HIDRÓXIDO ODONTOLÓGICO DE CÁLCIO EM PASTA TUBO COM 13 G PECA 64 Odontológicos ativo
035050001 SELANTE ODONTOLÓGICO PARA FÓSSULAS E FISSURAS AUTOP-ALPHA SEAL CAIXA 64 Odontológicos ativo
035068001 Pinça odontológica clinica. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e

materiais odontológicos (68)
ativo

035068002 PINÇA ODONTOLÓGICA CLÍNICA DUFLEX 14CM PECA 64 Odontológicos ativo
035068003 PINÇA ODONTOLÓGICA PARA ALGODÃO N.17 PONTA CURVA SERRILHADA PECA 64 Odontológicos ativo
035068004 Ponta mosse, indicacao remocao de calculo dental. PECA 64 Odontológicos ativo
035068005 Pinça de micro de titânio 14cm PECA 123 Equipamentos, instrumentos e

materiais odontológicos (68)
ativo

035076003 ESPÁTULA ODONTOLÓGICA DE HOLLEBACK, N. 3 &  PECA 64 Odontológicos ativo
035076006 Espátula odontológica plástica PECA 64 Odontológicos ativo
035076015 Espátula para cera n. 7 em inox. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e

materiais odontológicos (68)
ativo

035084001 Cureta odontologica para dentina, n. 17. PECA 124 Medicamentos e produtos
químicos de uso em odontologia.

ativo

035084002 Cureta odontologica para dentina, n. 18. PECA 124 Medicamentos e produtos
químicos de uso em odontologia.

ativo

035084003 Cureta odontologica para dentina, n. 5. PECA 124 Medicamentos e produtos
químicos de uso em odontologia.

ativo

035084007 Cureta odontologica  de gracey 11.12. PECA 124 Medicamentos e produtos
químicos de uso em odontologia.

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 903 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
035084008 Cureta odontologica de gracey 13.14. PECA 124 Medicamentos e produtos

químicos de uso em odontologia.
ativo

035084009 Cureta odontologica de gracey 5.6. PECA 124 Medicamentos e produtos
químicos de uso em odontologia.

ativo

035084010 Cureta odontologica de gracey 7.8. PECA 124 Medicamentos e produtos
químicos de uso em odontologia.

ativo

035084013 CURETA ODONTOLÓGICA DE CONCHA N.8,5    PECA 64 Odontológicos ativo
035084014 CURETA ODONTOLÓGICA DE CONCHA N.8,6 PECA 64 Odontológicos ativo
035092001 PORTA MATRIZ ODONTOLÓGICO EM AÇO TOFLEMIRE           PECA 64 Odontológicos ativo
035114003 Fórceps adulto número 16. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e

materiais odontológicos (68)
ativo

035114004 Fórceps adulto número 18 R. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

035114005 Fórceps adulto número 150. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

035114006 Fórceps adulto número 151. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

035114007 Fórceps adulto número 18 L. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

035114008 Fórceps adulto número 68. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

035114009 Fórceps adulto número 01. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

035114010 Fórceps infantil número 68. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

035114011 Fórceps infantil número 06. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

035114012 Fórceps infantil número 04. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

035114013 Fórceps infantil número 03. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

035114014 Fórceps infantil número 18 L. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

035114015 Fórceps infantil número 01. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

035114016 Fórceps infantil número 121. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

035114017 Fórceps adulto número 101. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

035114018 Fórceps adulto número 17. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

035114019 Fórceps adulto número 65. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

035114020 Fórceps adulto número 46. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

035114021 Fórceps adulto número 45. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e ativo
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materiais odontológicos (68)

035114022 Fórceps adulto número 203. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

035114023 Fórceps adulto número 69. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

035130001 Anestésico odontológico tópico, pomada, tubo com 25 grs TUBO 64 Odontológicos ativo
035130002 Anestésico odontológico injetável, cloridrato prilocaina CAIXA 64 Odontológicos ativo
035130003 Anestésico odontológico citocina, caixa com 50 tubetes. CAIXA 124 Medicamentos e produtos

químicos de uso em odontologia.
ativo

035149001 Lixa odontologica de aco 6mm, tiras para uso odontologico. CAIXA 124 Medicamentos e produtos
químicos de uso em odontologia.

ativo

035149002 LIXA ODONTOLÓGICA PARA POLIMENTO RESINA PECA 64 Odontológicos ativo
035157001 EUGENOL ODONTOLÓGICO FRASCO COM 20 ML    FRASCO 64 Odontológicos ativo
035165001 FLUOR ODONTOLÓGICO GEL, 200ML        PECA 64 Odontológicos ativo
035173001 LÍQUIDO DAKIN ODONTOLÓGICO FRASCO COM 1 LITRO         FRASCO 64 Odontológicos ativo
035181001 PARAMONOCLOROFENOL ODONTOLÓGICO CANFORADO, FRASCO COM APROXIMADAMENTE

20ML 
FRASCO 64 Odontológicos ativo

035190001 FIBRINA PURÍSSIMA ODONTOLÓGICA EXTRAÍDA DO PLASMA DO SANGUE  CAIXA 64 Odontológicos ativo
035203001 Agulha odontologica descartavel de carpule gengival curta 30g. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

035211001  FITA MATRIZ ODONTOLÓGICA DE AÇO 7MM ROLO 64 Odontológicos ativo
035211003  FITA MATRIZ ODONTOLÓGICA DE AÇO 5MM              PECA 64 Odontológicos ativo
035220001 FIO DENTAL ODONTOLÓGICO MEDINDO 25M            ROLO 64 Odontológicos ativo
035220003 Fio dental odontológico medindo 100 metros ROLO 124 Medicamentos e produtos

químicos de uso em odontologia.
ativo

035246001 RESINA ODONTOLÓGICA RESTAURADORA COMPOST FOTOP PECA 64 Odontológicos ativo
035254001 ÓXIDO DE ZINCO ODONTOLÓGICO PÓ, EMBALAGEM COM 50 GRS    FRASCO 64 Odontológicos ativo
035262001 CIMENTO ODONTOLÓGICO CIRÚRGICO LÍQUIDO, FRASCO COM 20 ML FRASCO 64 Odontológicos ativo
035262002 CIMENTO ODONTOLÓGICO LÍQUIDO, COM 15ML    FRASCO 64 Odontológicos ativo
035262003 CIMENTO ODONTOLÓGICO EM PÓ, FRASCO COM 40GRS FRASCO 64 Odontológicos ativo
035262004 CIMENTO ODONTOLÓGICO CIRÚRGICO EM PÓ, FRASCO COM 50GRS FRASCO 64 Odontológicos ativo
035262005 CIMENTO ODONTOLÓGICO FOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO FRASCO 64 Odontológicos ativo
035262006 CIMENTO ODONTOLÓGICO FOSFATO DE ZINCO PÓ FRASCO 64 Odontológicos ativo
035289001 REVELADOR ODONTOLÓGICO DE PLACA BACTERIANA COM 10ML PECA 64 Odontológicos ativo
035300005 Filtro de gás para oxigênio e umidade, compatível com equipamento marca Varian, modelo CG 3900 e

MS 2100D;com indicador de saturação.
PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

035300006 Filtro de gás para umidade, compatível com equipamento marca Varian, modelo CG-3800, com indicador
de saturação.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

035300007 Filtro de gás removedor de oxigênio, compatível com equipamento marcaVarian, modelo CG-3800, com
indicador de saturação.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

035300008 Filtro de subfiltração 0,22 milimicra, compatível com equipamento de purificação de água, marca Elga,
modelo máxima Life Science Mk3

PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo

035300010 Filtro para laboratório - filtro 0,2 nm compatível com pipeta marca Swiftpet PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

035300011 Filtro hidrofóbico, autoclavavel, 0,45 micrometros, compatível com pipetador motorizado marca Boeco. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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035300016 Filtro estéril para laboratório 0,2 µm compatível com pipeta marca Jencons. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

035300017 Cartucho de carvão ativado granular de 20",compatível com osmose reversa marca baumer,modelo
h-60-sw

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

035300018 Cartucho de polipropileno de 20",5 mícron, compatível com osmose reversa marca baumer, modelo
h-60-sw

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

035300019 Cartucho de polipropileno de 20",1 micron, compatível com osmose reversa marca marca Baumer,
modelo h-60sw

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

035327002 TUBO DA BOMBA, CÓDIGO 842-194, COMPATÍVEL COM GASÔMETRO RADIOMETER - ABL 5. PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
035327005 Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, com tampa plástica

protetora tipo,HemogardTM, cor pérola, medindo 13x100 mm, aspiração de 5 mL. Com gel de poliéster e
9 mg de anticoagulante EDTA K2 na forma de spray seco (proporção de 1,8 mg por mL de sangue).
Usado para testes diagnósticos moleculares como PCR, bDNA, NASBA, NAT, TMD e determinação de
carga viral, os quais requerem amostra de plasma não diluído. Esterilizado a Radiação Gama. Tubos com
etiquetas transparentes contendo: nº de lote, prazo de validade, nº de catálogo e volume de aspiração.
Embalagem: bandeja contendo 100 unidades cada.   

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

035327006  KIT COMPOSTO POR ENGRENAGEM E CABEÇA TÉRMICA PARA IMPRESSORA
 DO EQUIPAMENTO DE GASOMETRIA MODELO ABL5 - MARCA RADIOMETER.
Kit composto por engrenagem e cabeça térmica para impressora do equipamento de gasometria modelo
ABL-5- marca Radiometer.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

035335001 Capa plástica para microscópio, com elástico, estéril, embalagem que garanta a integridade do produto,
apresentando na embalagem dados de identificação, data de esterilização, lote, procedência, validade,
apresentar registro MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

035408001 FORRA MEDINDO 80x2,10 METRO 46 Materiais para Construção Civil ativo
035408005 Forra para porta em madeira medindo 0,70x2,10 m PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
035408007 FORRA DE MADEIRA PARA PORTA, ANGELIN 0,80x2,10M PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
035408009 Forra, madeira angelin pedra, pleinada, com 16,5cm de largura, duas partes com 220cm e uma parte com

100cm de comprimento.
PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo

035416001 Forro de madeira. METRO 2 46 Materiais para Construção Civil ativo
035416002 FORRO EUCATEX PLACAS 2.50 X 0.50 PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
035416004 Forro em PVC. METRO 2 46 Materiais para Construção Civil ativo
035432001 Aba em madeira. METRO 46 Materiais para Construção Civil ativo
035629001 Papel filtro para xarope medindo 50cm x 50cm PECA 84 exa ativo
035807002 Expansores de cavidade pequeno, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril,

descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência,
validade,  acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com
informações técnicas em português.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

035807003 Expansores de cavidade médio, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril,
descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência,
validade,  acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com
informações técnicas em português.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

035807004 Expansores de cavidade grande, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril,
descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência,
validade,  acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com
informações técnicas em português.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

035831003 Composição: Poliestireno com capacidade de 10-320 µl – descartável após o uso. CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e ativo
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Apresentação: caixa com 960 ponteiras e-Line (10x96). Instrumentação (61)

035882001 Resina para carimbo PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

035882006 Carimbo automatico diversos

Sem requisição desde 09/2009.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

035882011 Carimbo numerador automatico PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

035882015 Carimbo automático, estrutura em plástico rígido, almofada substituível, área de impressão, medindo
aproximadamente 10mm x 27mm e material de impressão de fotopolimero carimbo 10.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

035882016 Carimbo automático, almofada substituível, 14mm x 38mm. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

035882017 Carimbo automático, estrutura em plástico rígido, almofada substituível, área de impressão, medindo
aproximadamente 18mm x 47mm e material de impressão de fotopolimero carimbo 20.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

035882018 Carimbo automático, estrutura em plástico rígido, almofada substituível, área de impressão, medindo
aproximadamente 23mm x 59mm e material de impressão de fotopolimero carimbo 30.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

035882019 Carimbo automático, estrutura em plástico rígido, almofada substituível, área de impressão, medindo
aproximadamente30mm x 69mm e material de impressão de fotopolimero carimbo 25.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

035882020 Carimbo automático, estrutura em plástico rígido, almofada substituivel, área de impressão, medindo
aproximadamente 37mm x 76mm e material de impressão de fotopolimero carimbo 40.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

035882021 Carimbo automático, estrutura em plástico rígido, almofada substituível, área de impressão, medindo
aproximadamente  20mm x 30mm e material de impressão de fotopolimero carimbo 45.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

035882022 Carimbo automático, estrutura em plástico rígido, almofada substituível, área de impressão, medindo
aproximadamente 30mm x 45mm e material de impressão de fotopolimero carimbo 50.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

035882023 Carimbo automático, estrutura em plástico rígido, almofada substituível, área de impressão, medindo
aproximadamente 40mm x 60mm e material de impressão de fotopolimero carimbo 60.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

035882024 Carimbo automático, estrutura em plástico rígido, almofada substituivel, área de impressão, medindo
aproximadamente 25mm x 82mm e material de impressão de fotopolimero carimbo 43.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

035882025 Carimbo automático, estrutura em plástico rígido, almofada substituível, área de impressão, medindo
aproximadamente 43mm x 43mm e material de impressão de fotopolimero carimbo 226.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

035963001 Acetato de amônio P.A. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035963007 ACETATO DE SÓDIO P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035963009 Acetato de zinco diidratado P.A., grau ACS GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035963011 Acetato básico de chumbo P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035963015 Acetato de Chumbo tri hidratado p.a. grau ACS. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035963016 ACETATO DE SÓDIO TRIHIDRATADO P.A. GRAU ACS GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035963020 Acetato de sódio. Fórmula molecular CH3COONa, com pureza mínima de 99%. P<=0,0005%;
SO4<=0,003%; Cl<=0,002%; Cl<=0,002%; Al<=0,0005%; Ca<=0,005%; Cu<=0,0005%; Fe<=0,0005%
K<=0,03%; Mg<=0,0005%; Pb<=0,001%; Zn<=0,005%; NH4<= 0,05%. O produto devera vir
acompanhado de certificado de analise e ficha de informação de segurança do produto (FISPQ).

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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035963030 Acetoacetato de etila para HPLC LITRO 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

035980009 Solução padrão de aferição para crioscópio eletrônico digital MK-540, marca ITR. Solução "a" 0.000ºc,
frasco com 200ml deve vir acompanhado de certificado de análise do lote. A entrega deverá ser feita de
forma programada.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035980010 Solução padrão de aferição para crioscópio eletrônico digital mk-540, marca ITR. Solução "b" -0.621ºc,
frasco com 200ml. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote. A entrega deverá ser feita de
forma programada.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035980011 Solução anticongelante AC 0603, 500 ml para crioscópio eletrônico digital MK-540, marca ITR. FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035980012 SOLUÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMA EM ANALISADOR
HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO            

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035980016 Solucao de lugol a 5%
Iodo - 50gramas
Iodeto de potassio - 100gramas
H2O Q.S.P. - 1000ML.

LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035980023 SOLUÇÃO DE WIJS MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035980027 SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO 4 NORMAL, UTILIZADA PARA A LAVAGEM INTERNA DAS
CUBETAS DE REAÇÃO COMPATÍVEL COM APARELHO HITACHI 902

LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035980028 SOLUÇÃO BACTERICIDA E FUNGICIDA COM TENSOATIVO PARA ÁGUA DO BANHO DE
INCUBAÇÃO DAS CUBETAS, COMPATÍVEL COM APARELHO HITACHI 902

LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035980029 Solução de peróxido de hidrogênio a 10%  (V/V). Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote
e ficha de informação de segurança do produto químico.

MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035980031 Solução para lavação automática contendo sais, tampão, germicidas e surfactantes, compatível com
gasômetro radiometer ABL 5, 340ML, s4930, código 944-071.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035980032 Solução hipoclorito para remoção de proteínas e desinfecção, 100ml, código 943-906, s5362, compatível
com gasômetro radiometer-abl 5

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035980034 Solução padrão de condutividade 84 microsiemens/cm a 25 graus celsius. MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035980038 TRIMETHYLSUFONIUMHYDROXIDE SOLUÇÃO 0,25M EM METANOL MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035980039 Solução Spadns (FL-SP) único. Frasco com 500ml com prazo de validade mínimo de 1 ano. FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035980040 SOLUCAO SPADNS(FL-SP)UNICO.FRASCO COM 100ML FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035980043 Solução para eletrodos - para limpeza de resíduos inorgânicos tipo: Tioureia. Na embalagem devera
constar data de fabricação, prazo de validade, número de lote. Deve vir acompanhado de certificado de
análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.

MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035980044 Solução para eletrodos para limpeza de resíduos orgânicos. Tipo: Pepsina, complemento: Na embalagem
deverá constar data de fabricação, prazo de validade, número de lote. Deve vir acompanhado de
certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.

MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035980045 Solução injetável estéril de glicose hipertônica a 25% ampola com 10ml. AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035980046 Solução reagente para determinação de fluoreto - Spadns , livre de arsênio. Frasco com 500ml. Deve vir
acompanhado de certificado de análise de lote.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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035980055 Solução para feridas, composta de Polihexanida e Betaina, tubo/frasco 350 ml TUBO/FRA

SCO
60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

035998003 Acido acetico glacial, grau ACS. Pureza mínima 99,7%; na embalagem deve constar data de fabricação,
prazo de validade e número do lote. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de
informação de segurança do produto químico.

LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998006 Ácido Bórico P.A. CAS número 10043-35-3. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998008 Acido citrico monohidratado P.A. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998009 Acido Clorídrico P.A. LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998012 Ácido cromotrópico (sal dissódico) dihidratado P.A. grau ACS. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998014 Ácido fosfórico P.A. ou (ortofosforico) Pureza mínima 85 %. Na embalagem deve constar data de
fabricação, prazo de validade e numero do lote. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e
ficha de informação de segurança do produto químico.

LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998015 ACIDO FOSFOTUNGSTICO P.A. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998017 ÁCIDO METAFOSTÓRICO P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998018 ÁCIDO MOLIBDICO P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998019 ÁCIDO NÍTRICO P.A LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998022 ÁCIDO PERCLÓRICO P.A. LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998023 Ácido Pícrico P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998024 ÁCIDO SALICÍLICO P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998026 Ácido Sulfanílico P.A. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998028 Acido sulfurico concentrada d=1,84 p.a. ou sulfurico p.a.min.95%p/p MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998030 Ácido Tânico P.A. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998031 Ácido Tartárico P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998032 ÁCIDO TETRACLOROACÉTICO P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998033 Ácido tiobarbiturico GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998034 Ácido tricloroacético P.A. em frasco de 250g GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998036 Ácido fênico P. A. ou Ácido Carbolico P. A. LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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035998038 Acido lático PA grau ACS MILILITRO 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

035998039 ÁCIDO TIOGLICÓLICO P.A. MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998041 ÁCIDO FORMICO OU (ÁCIDO METANOICO) LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998048 Ácido Ciclohexileno 1,2 Dinitrilo Tetracético monohidratado (CDTA) CAS 125572-95-4. Fórmula
C14H22N2O8.H2O. 

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998051 ACIDO ASCORBICO P.A. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998053 ÁCIDO BARBITURICO P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998054 ÁCIDO BETA-FENIL PROPIÔNICO P.A. MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998059 ÁCIDO SULFÚRICO D= 1,82 P.A LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998065 ÁCIDO FOSFOMOLIBIDICO P.A. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998069 DODECIL SULFATO DE SÓDIO GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998070 2(N-Morpholino) Ethanesulfonic Acid (mes),grau acs, cas nº 4432-31-9.                  GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998071 Ácido fosfórico P.A. pureza mínima 85%, grau ACS LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998072 ÁCIDO NÍTRICO P.A. PUREZA MIN. 90%, GRAU ACS LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998073 ÁCIDO TRICLOACÉTICO CRISTALIZADO P.A., GRAU ACS GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998074 Ácido Sulfanílico, P.A., grau ACS, CAS nº 121-57-3. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998077 Ácido acético glacial LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998078 ÀCIDO CLORíDRICO GRAU ACS LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998079 Ácido Rosolico, P.A. pureza 85% cas n. 603-45-2 GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998081 Ácido citrico monohidratado PA - 500 gramas FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998084 Ácido Sulfúrico 96-97%, P.A., grau ACS, densidade 1.840g/l. Ensaio (titulometria) min. 96,0%; adequado
para teste de d.q.o:passa o teste; amônio max. 0,0001% arsênio max. 0,000001%; cádmio  max.
0,0000005%; chumbo max. 0,00001%; cloreto max. 0,00001%; cobre max. 0,00001%; cor de sol. 2n max.
10 uc (apha); ferro max. 0,00002%; metais pesados max.  0,00008%; níquel max. 0,00005%; nitrato max.
0,00002%; resíduo após ignição max. 0,0004%; selênio max. 0,0003% substâncias que reduzem o kmno4
max. 0,0002%. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de
segurança do produto químico.

LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998085 Ácido sulfúrico P.A densidade 1.500g/L. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha LITRO 60 Produtos e Componentes ativo
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de informação de segurança do produo químico. Químicos e Biológicos

035998086 Ácido sulfúrico P.A densidade 1820 a 1825g/L. Prazo de validade mínima a contar da entrega: (01) um
ano. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do
produto químico.

LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998087 Ácido clorídrico, cas nº 7647-01-0, p.a. - grau acs; pureza 37 - 38%. ensaio > 37%: identificação: passa no
teste; cor<= 10 hazen; aparência: passa no teste; teste de  solução: passa no teste;(br)<= 50 ppm,cloro
livre(cl)<= 0.4 ppm;(po4)<= 0.5 ppm; (so4)<= 0.5 ppm; (so3)<= 0.5 ppm; metais pesados (como pb)<= 1
ppm; ag<= 0.020 ppm; al<= 0.050 ppm; as<= 0.010 ppm; au<= 0.050 ppm; b<= 0.100 ppm; ba <= 0.010
ppm; be<= 0.010 ppm; bi<= 0.050 ppm; ca<= 0.300 ppm; cd <= 0.010 ppm; co<= 0.010 ppm; cr<= 0.010
ppm; cu<= 0.010 ppm;
fe<= 0.100 ppm; ga<= 0.050 ppm; ge<= 0.020 ppm; hg<= 0.010 ppm; k<= 0.100 ppm; li<= 0.010 ppm;
mg<= 0.050 ppm; mn<= 0.010 ppm; mo<= 0.010 ppm; nh4<= 1 ppm; na<= 0.300 ppm; ni<= 0.020 ppm;
pb<= 0.010 ppm; pt<= 0.100 ppm; sn<= 0.050 ppm; sr<= 0.010 ppm; ti<= 0.020 ppm; tl<= 0.020 ppm;
v<= 0.010 ppm; zn<= 0.050 ppm; zr <= 0.020 ppm; sustâncias orgânicas <= 5 ppm; resíduo após ignição
(como so4) <= 3 ppm; matériais não voláteis <= 10 ppm na embalagem deverá constar data de
fabricação, prazo de validade, número de lote. O produto deverá vir acompanhado com certificado de
análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico (fispq).

LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998088 Ácido clorídrico fumegante P.A pureza mínima 37% na embalagem deve constar data de fabricacao,
prazo de validade e numero do lote. deve vir acompanhado de certificado de analise do lote e ficha de
informacao de seguranca do produto quimico.

LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998089 Acido fosforico xaroposo 86% LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998093 Ácido nítrico para análise de traços de metais. Pureza mínima de 69,5% densidade 1,41 g/ml a 20c. cl
<=0,5mg/kg; po4 <=0,01mg/kg; so4 <= 0,0o5mg/kg; ag <= 0,001 mg/kg; al <= 0,005mg/kg; as <=
0,005mg/kg;
au <= 0,001mg/kg; ba <= 0,001mg/kg; be <= 0,001mg/kg; bi <= 0,001mg/kg; ca <= 0,01mg/kg; cd <=
0,001mg/kg; co <=  0,001mg/kg; cr <=0,001mg/kg; cs <=0,001mg/kg; cu <= 0,001mg/kg; fe <=
0,005mg/kg;
ga <= 0,001mg/kg; ge <= 0,001 mg/kg; hg <= 0,002mg/kg; in <=  0,001mg/kg; k<= 0,01mg/kg; li <=
0,001mg/kg; mg <= 0,001mg/kg; mn <=  0,001mg/kg; mo <= 0,001mg/kg; na <= 0,01mg/kg; ni <=
0,001mg/kg;
pb <= 0,001mg/kg; pt <= 0,001mg/kg; rb <= 0,001mg/kg; sn <= 0,001mg/kg; sr <= 0,001mg/kg; ti <=
0,001mg/kg; tl <= 0,001mg/kg; v <= 0,001mg/kg; zn<= 0,001mg/kg; zr <= 0,001mg/kg. O produto deverá
vir acompanhado de certificado de análise e ficha de informação de segurança do produto(fispq).

MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998097 Ácido ascórbico, = 99,9998% (base de metais), reagente com alto grau de pureza para análise de traços.
As = 0,005 mg/kg,  Cd = 0,01 mg/kg,  Hg = 0,01 mg/kg. CAS 50-81-7. Frasco com 100g.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998100 Ácido amido sulfônico P.A. grau ACS, (ácido sulfâmico), cas nº 5329-14-6, teor mínimo de 99,5%. Deve
vir acompanhado de certificado de análise do lote.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998113 Ácido sulfossalicilico 10% frasco 100ml FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998114 Ácido tricloroacético 50% 10ml

Duplicidade com 001120005

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo (bloqueado)

035998115 Fenolftaleina 1% frasco 40ml FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998125 lactofenol azul algodão, corante para visualização de fungos hialinos. Frasco com 100 mL. FRASCO 60 Produtos e Componentes ativo
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Químicos e Biológicos

035998126 Lugol Forte 50 ml(I5G + KI 10G + H2O 100ML) FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998127 Hidróxido de potássio 10% frasco 30 ml FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998128 Hidroxido de sódio (NAOH) solução 0,1 N Frasco 100 ml FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998137 Acido acético, grau aditivo eluente para LC-MS, frasco contendo 50ml, com nível de impurezas menor ou
igual a 0,0002% de acetaldeido, menor ou igual a 0,004 meq/g impurezas básicas e menor ou igual a
0,01% anidrido acético(CG). Testado para LC-MS. O produto devera vir acompanhado com certificado de
analise do lote e ficha de informação de seguranca do produto químico (FISPQ).

LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998138 Acido acético glacial reagente, pureza maior ou igual a 99,7%, nível de impurezas menor ou igual a 0,2%
de água, densidade de 1,049g/ml a 25ºC. traços de anions: cloreto (CL-) menor ou igual a 1 ppm e sulfato
(so42) menor ou igual 1 ppm. Para uso em cromatografia. Frasco contendo 2,5 litros. O produto devera vir
acompanhado com certificado de analise do lote e ficha de informação de seguranca do produto químico
(FISPQ).

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998139 Acido fórmico reagente, com pureza maior ou igual a 98%, p.a., reagente ACS, reag. Ph. Eur., densidade
de vapor 1.6(VS ar) a pressão de vapor 44,8mmHg (20º C), nivel de impurezas menor ou igual a 0,001%
de amônio (NH4), menor ou igual 0,001% de material não volátil, menor ou igual a 0,005% de acido
acético (CH3COOH), densidade de 1,22 g/ml a 25ºC(lit.), traços de anions: cloretos (CL-) menor ou igual
a 5 mg/kg, oxalato (C2O42-) menor ou igual a 50mg/kg, sulfato (SO42-) menor ou igual a 5 mg/kg e sulfito
(SO32-) menor ou igual a 10mg/kg. Em embalagem de vidro, contendo 2,5 litros. O produto devera vir
acompanhado com certificado de analise do lote e ficha de informação de seguranca do produto químico
(FISPQ).

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998142 Fenilborônico, ácido
Fórmula: C6H5B(OH)2.
Especificação: pureza ? 97,0%; peso molecular = 121,93 g.mol-1.
Deve vir acompanhado da FISPQ e do certificado de análise.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

035998143  Ácido 5-tio-2-nitrobenzóico-(DTNB)pureza 99% GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036005001 Água apirogena. Frasco com 100ml. Deve vir acompanhada de certificado de analise do lote. FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036013005 Alaranjado amarelo de metila (Dymetil Yellow) P.A, color index: 11020 GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036021001 ÁLCOOL AMÍLICO PA LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036021002 Ácool Butilico p.a (n-butil) LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036021004 Álcool Isopropílico PA LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036021006 Álcool para uso hospitalar, com 96 graus gl, em frasco resistente com 1 (um) litro, embalados em caixa de
papelão resistente. Apresentar notificação do produto junto ao MS.

LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036021008 Álcool etílico absoluto p.a. LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036021009 Álcool PA. 96% (ou álcool etílico ou etanol) GALAO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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036021010 ÁLCOOL N-PROPILICO (1-PROPANOL) P.A. LITRO 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

036021012 Alcool metílico P.A. ou metanol P.A. LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036021019 Álcool etílico grau HPLC com as seguintes especificações: pureza (CG) maior ou igual 99,9%, resíduo por
evaporação menor ou igual 2,0mg/l, água menor ou igual 0,1%, acidez menor 0,0002 MEQ/l, alcalinidade
menor 0,0002MEQ/l. Filtrado em membrana de 0,2 micrometros.

LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036021020 Álcool isopropilico grau hplc. Pureza mínima de 99,5%. Na embalagem deve constar data de fabricação,
prazo de validade e numero do lote. Deve vir acompanhado de certificado de analise do lote e ficha de
informação de segurança do produto químico.

MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036021021 Álcool metílico grau HPLC com as seguintes especificações: pureza (cg) maior ou igual a 99,9%,
alcalinidade menor ou igual a 0,0002meq/g, resíduo por evaporação menor ou igual a 2,0mg/l, água
menor ou igual 0,02%, densidade (d 20 °c/20°c) 0,79 1 a 0,793, acidez menor ou igual a 0,0002meq/g,
absorbância no gradiente a 235nm menor ou igual a 2,0 miliunidades de absorbância e a 254nm menor
ou igual a 1,0 miliunidades de absorbância. Filtrado em membrana de 0,2 micrômetros.

LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036021027 Trifluoroethanol (TFE) CAS 75-89-8 GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036021028 Álcool etílico absoluto P.A., grau ACS, pureza mínima 99,9%. Aspecto: líquido claro incolor; metanol
menor ou igual 0,02%; propanol-2 menor ou igual 0,003%; água menor ou igual 0,1%. Na embalagem
deve constar data de fabricação, prazo de validade, número e ficha de informação de segurança do
produto químico.

LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036021031 N-Butanol, CAS nº 71-36-3, grau HPLC. LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036021032 Álcool isoamílico P.A., grau ACS, total de compostos isoméricos (gc) >= 99%; identificação (ir) de acordo,
cor 10 hazen; acidez livre (as ch3cooh)<=0.005%; ponto de ebulição 129-132 graus celsius; n-amil alcool
(gc)<= 0,5%; ácidos, esteres (como pentilacetato) <= 0.06%; furtural <=0.0001%; compostos carbonil
(como co) <= 0.05%;      al<= 0.00005%; b<=0.000002%; ba <= 0.00001%; ca <= 0.00005%; cd <=
0.000005%; co <= 0.000002%;
cr <=0.000002%;cu <=0.000002%;fe <=0.00001%; mg<=0.00001%; mn<= 0.000002%; ni <= 0.000002%
pb <= 0.00001%; sn <=0.00001%; zn =0.00001%; resíduo apos evaporação <= 0.002%. Na embalagem
deve constar data de fabricação, prazo de validade e número do lote. Deve vir acompanhado de
certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.

LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036021033 Álcool etílico 95% , P.A. grau ACS, CAS 64-17-5. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote
e ficha de informação de segurança do produto químico.

LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036021038 1- Octanol (CAS 111-87-5) P.A. MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036021039 Álcool boricado, solução saturada 50 ml. FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036021044 Etanol para uso em biologia molecular, 200 proof (absolute). Fornecer em frasco de 500 ml. MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036030002 AMIDO SOLÚVEL OU AMIDO DE MILHO GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036030003 Amído solúvel P.A. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036030004 Amido anidro, P.A., grau ACS GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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036048001 AZUL DE BROMOFENOL GRAMA 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

036048002 Azul de Bromotimol P.A. Frasco de 25g. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036048003 AZUL DE CREZIL BRILHANTE GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036048005 Azul de metileno p.a. frasco de 25g GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036048007 Azul de metileno concentrado MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036048010 AZUL DE TIMOL GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036048012 AZUL INDIGO - INDICADOR GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036048015 Azul de toluidina GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036048019 Azul algodão (ou azul de amann ou cotton blue) GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036064001 BICARBONATO DE POTÁSSIO P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036064002 BICARBONATO DE SÓDIO P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036064004 Bicarbonato de sódio p.a., grau acs GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036064005 Bicarbonato de sódio com 50 g FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036064009 Bicarbonato de sódio sachê 1g SACHE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036064011 Glutamina sachê 2g SACHE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036072001 CARBONATO DE AMÔNIO P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036072002 CARBONATO DE CÁLCIO P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036072003 CARBONATO DE POTÁSSIO ANIDRO P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036072006 Carbonato de sódio P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036072008 CARBONATO DE COBRE P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036072009 CARBONATO DE ÁCIDO DE SÓDIO P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036072011 Carbonato de potássio p.a. grau acs GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036072012 Carbonato de Sódio Anidro P.A., grau ACS. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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036080001 Citrato de sódio P. A. GRAMA 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

036080003 Citrato de Sódio tribásico 2H2O P.A. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036080004 Citrato férrico amoniacal ou citrato de amônio e ferro III-puríssimo. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036099001 CLORETO DE AMÔNIA P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036099003 Cloreto de bario p.a GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036099004 CLORETO DE CÁLCIO P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036099007 CLORETO FERRO II (FERROSO) P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036099008 CLORETO DE HIDROXILAMINA (CLORIDRATO DE HIDROXILAMONIO) P.A. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036099009 CLORETO DE MAGNÉSIO P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036099010 CLORETO DE MERCURIO II (MERCURICO) P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036099011 Cloreto de potássio P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036099013 Cloreto de Sódio p.a GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036099017 CLORETO DE ZINCO P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036099018 CLORETO FÉRRICO (CLORETO DE FERRO III) P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036099022 Cloreto férrico hexahidratado p.a. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036099023 CLORETO DE CÁDMIO GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036099024 CLORETO DE MERCÚRIO GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036099025 CLORETO CÚPRICO GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036099026 CLORETO CUPROSO GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036099029 Cloreto de cálcio anidro para dessecador GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036099030 Cloreto férrico hexahidratado p.a. - grau acs GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036099031 Ensaio (complexometria) 99,0 - 105,0% amônio max 0,005% arsenio max 0,0003 ferro alumínio e fosfatos
passa no teste; magnésio e sais alcalinos max 1.0% material insolúvel em água max 0,01% chumbo max
0,0005% potássio max 0,02% sódio max 0,05% substância oxidante (como NO3) max 0,003% sulfato
max 0,01%. Na embalagem deve constar data de fabricação, prazo de validade e numero do lote. Deve

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto
químico. 

036099032 Cloreto de Sódio P.A, cristais transparentes, incolores ou pó cristalino; pureza mínima 99,5%;
complemento: teores máximos permitidos: iodo 0,001% fosfato 0,0005% sulfato 0,001% nitrogênio total
0,001% metais pesados como PB 0,0005% bário:0,001% cálcio 0,002% ferro 0,0001% potássio 0,005%
magnésio 0,001% bromo 0,005% componentes insolúveis 0,005% hexacianoferratos 0,0001% nitratos
0,003%. Na embalagem deve constar data de fabricação, prazo de validade e número do lote. Deve vir
acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036099049 Cloreto estanhoso II, puríssimo P.A, ACS, reag. ISO, reag. Ph. Europeu.; = 98%. As: =1 mg/kg. CAS
10025-69-1. Frasco com 500g.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036102001 Cloridrato de alfa-naftilamina p.a. frasco de 25g. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036102003 CLORIDRATO DE P-AMINOAZOBENZENO P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036102008 Cloridrato de Dimetil para-fenilenodiamina P.A. (dicloridrato de n,n-dimetil-para-fenilenodiamina), CAS
536-46-9.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036102012 Cloridrato - Hidrocloridrato de vancomicina MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036102013 Cloridrato de Hidroxilamina, CAS 5470-11-11. Fórmula H2NOH.HCl. Na embalagem deverá constar data
de fabricação, prazo de validade e número do lote. Deve vir acompanhado de certificado de análise do
lote e ficha de informação de seguranca do produto químico.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036102024 Cloridrato de etopropazina pureza maior ou igual 98%.frasco com 50mg. FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036110001 REATIVO DE BENEDICT MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036110002 Reativo de Kovacs MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036110003 REATIVO DE MEYER MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036129001 Meio para hemocultura I (TSB+SPS com vácuo e CO2) 45ml - caixa com 10 unidades. CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036129002 Meio para hemocultura II (TSB+SPS com vácuo e CO2) 9ml - caixa com 10 unidades. CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036129003 MEIO PARA HEMOCULTURA III (BHI+SPS+PABA COM VÁCUO E CO2) 45 ML - CAIXA C/ 10 UNIDADE CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137001 DISCO  PYR TESTE - FRASCOS (COM 24 DISCOS) OU CARTUCHO FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137002 Disco antibiograma- ac.clavulanico+amoxacilina - frasco ou cartucho FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137003 Disco antibiograma ácido nalidixico FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137005 Disco antibiograma amicacina FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137007 Disco antibiograma ampicilina FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137008 Disco antibiograma -ampicilina+sulbactam FRASCO 60 Produtos e Componentes ativo
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Químicos e Biológicos

036137009 Disco antibiograma aztreonam FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137015 Disco antibiograma cefalotina FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137016 DISCO ANTIBIOGRAMA CEFOPERAZONA  FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137017 Disco antibiograma cefotaxima FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137018 Disco antibiograma cefoxitina FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137019 Disco antibiograma ceftazidima FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137020 Disco antibiograma -ceftriaxona FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137021 DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - CEFUROXIMA, CARTUCHO COM 50 DISCOS DE 30 FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137022 Disco antibiograma ciprofloxacin FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137023 Disco antibiograma clindamicina FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137024 Disco antibiograma -cloranfenicol FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137025 Disco antibiograma eritromicina FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137028 Disco antibiograma gentamicina FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137029 Disco antibiograma imipenem - ipm FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137033 Disco antibiograma nitrofurantoina FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137034 Disco antibiograma norfloxacina FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137035 DISCO ANTIBIOGRAMA NOVOBIOCINA FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137036 Disco antibiograma - Ofloxacin. CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137037 DISCO ANTIBIOGRAMA (OPTOQUINA) FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137038 DISCO ANTIBIOGRAMA OXACILINA FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137040 Disco antibiograma penicilina G FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137043 Disco antibiograma sulfazotrim ou cotrimoxazon (bactrim) FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137045 Disco antibiograma -tetraciclina FRASCO 60 Produtos e Componentes ativo
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Químicos e Biológicos

036137047 Disco antibiograma vancomicina FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137048 Disco de identificação -fator v FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137049 Disco de identificação -fator vx FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137050 Disco de identificação - fator x FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137051 DISCO DE BACITRACINA 0,04 UI
                               

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137065 DISCO ANTIBIOGRAMA CEFEPIMA, 30 MCG, FRASCO COM 50 DISCOS FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137068 Disco para antibiograma em cartucho Linezolida 30µg, cartucho com 50 discos. CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137078 Disco de identificação Haemophilus SP - fator V,cartucho com 50 discos. CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137079 Disco de identificação Haemophilus SP - fator XV, cartucho com 50 disco. CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137080 Disco de identificação Haemophilus SP - fator X, cartucho com 50 discos. CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137082 Disco p/ident. cartucho, Optoquina 5 microgramas com 50 discos. CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137083 DISCO P/ IDENT. CARTUCHO,BACITRACINA 0,05U,C/ DISCOS PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137084 Disco antifungigrama-5-fluorocitosina 1MCG FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137085 Disco antifungigrama-5-Flurocitosina 10MCG FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137086 Disco antifungigrama-nistatina 100 U.I FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137087 Disco antifungigrama-econazol 50MCG FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137088 Disco Antifungigrama- clotrimazol 50MCG FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137089 Disco antifungigrama-miconazol 50MCG FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137090 Disco antifungigrama-ketoconazol 50MCG FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137091 Disco antifungigrama-fluconazol 25MCG FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137092 Disco antifungigrama-itraconazol 10MCG FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137093 Disco para identificação de fungos - glicose 20% FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137094 Disco para identificação de fungos - galactose 20% FRASCO 60 Produtos e Componentes ativo
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Químicos e Biológicos

036137095 Disco para identificação de fungos - lactose 20% FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137096 Disco para identificação de fungos - maltose 20% FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137097 Disco para identificação de fungos - rafinose 20% FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137098 Disco para identificação de fungos - sacarose 20% FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137099 Disco para identificação de fungos - nitrato de potassio 3% FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137100 Disco para identificação de fungos - sulfato de amônia 3% FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137101 Disco para identificação de fungos - peptona 3% FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137102 Disco para antibiograma em cartucho-ertapenem 10 microgramas cartucho com 50 discos CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137103 Disco antifungigrama - anfotericina B - 100 mcg FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137104 Disco antifungigrama - fluconazol 25 mcg (cartucho) CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137105 Disco para identificação de fungos - celobiose 20% FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137106 Disco para identificação de fungos - trealose 20% FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137107 Disco para identificação de fungos - xilose 20% FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137108 Disco para identificação de fungos - inositol 20% FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137109 Disco para identificação de fungos - dulcitol 20% FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137111 Disco para Identificação de fungos - inulina 20% FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137112 Disco para identificação de fungos - L-Arabinose 20% FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137113 Disco para identificação de fungos - Melibiose 20% FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137114 Disco para identificação de fungos - Raminose 20% FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137116 Disco para antibiograma - Azitromicina 15 micro grama, cartucho com 50 discos. CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137117 Disco impregnado com reativo indoxil acetato a 10% em acetona. CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036137118 Discos de papel impregnados com o-nitrofenil-beta-d-galacto-piranosídeo (ONPG). Cartucho com 50
unidades.

CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036145001 Emulsão de gema de ovo com telurito. FRASCO 60 Produtos e Componentes ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 919 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
Químicos e Biológicos

036145002 Emulsão de gema de ovo sem telurito, frasco com 100 ml. FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036161001 Fosfato de Potássio dibásico anidro P.A., grau ACS. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036161002 Fosfato de Potássio monobásico anidro P.A., grau ACS, ou monopotássico. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036161003 Fosfato de sódio dibásico P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036161004 Fosfato de sódio monobásico PA. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036161005 FOSFATO DE SÓDIO TRIBÁSICO GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036161007 FOSFATO TRISSÓDICO KG 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036161010 FOSFATO TRIBÁSICO DE MAGNÉSIO GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036161011 FOSFATO ÁCIDO DE AMÔNIO GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036161013 Fosfato de sódio trifásico comercial KG 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036161015 Fosfato de amônio monobásico, concentração mínima de 99,5%, padrão analítico para determinação de
nitrogênio método Kjeldahl. Total de nitrogênio 12,18 +/- 0,1%, rastreado ao NISTou ao BAM. Deve vir
acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036161016 Fosfato de potássio tribásico P.A., grau ACS (fosfato de potássio), CAS nº 7778-53-2. Deve vir
acompanhado de certificado de análise do lote.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036161017   Fosfato de amônio dibasico p.a. grau acs, (diamonio) cas numero 7783-28-0, teor mínimo de 98,0%.
Deve vir acompanhado de certificado de analise do lote.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036161021 Fosfato de sódio dibásicoP.A.anidrograu ACS. Frasco com 500 g. FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036170001 Hidróxido de Amônio P.A MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036170003 Hidróxido de potássio P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036170004 Hidróxido de Sódio P.A. Aspecto: escamas; pureza mínima de 97,0%. Na embalagem deverá constar a
data de fabricação, prazo de validade e número do lote. Deve vir acompanhado de certificado de análise
do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036170005 Hidroxido de sódio granulado reagente pró análise frasco com 1000 gramas. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036170007 HIDRÓXIDO DE BÁRIO P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036170009 Hidróxido de Sódio P.A., grau ACS. Aspecto :micro perolas brancas; pureza mínima de 98,0%; Carbonato
de Sódio max 1%; sulfato máximo 0.003%. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, prazo de
validade e número de lote. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação
de segurança do produto químico.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036170010 Hidróxido de amônio P.A, grau ACS; ensaio (como nh3) 28.0 - 30.0 %; cor (apha) max. 5; densidade LITRO 60 Produtos e Componentes ativo
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60°/60°f 0.896 - 0.902, resíduo após ingnição max. 0.002 %; co2 max. 0.002 %; substância que reduzem
o permanganato de potássio: passa no teste.traços de  impurezas (em ppm)(cl) max. 0.5;  (no3) max. 2;
(po4) max. 2;  (so4) max. 2 ;traços de impurezas (em ppb) (al) max. 200; arsênico e antimônio (como as)
max.3000; (ba) max. 300; (b) max. 50; (cr) max. 100; (cu) max. 100;(au) max 200; metais pesados (como
pb) max. 500; (pb) max. 200; (mg) max. 200; (mn) max. 100; (ni) max. 100; (sn) max. 100; (ti) max. 100;
(zn) max. 100. Na embalagem deverá constar data de fabricação, prazo de validade, número de lote o
produto devera vir acompanhado com certificado de análise do lote, ficha de informação de segurança do
produto químico           (fispq).

Químicos e Biológicos

036170023  hidroxido de tetrametilamonio solução aquosa a 25,0%(p/v), cas n:75-59-2 MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036188002 Iodeto de Potássio P.A. grama 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036188003 IODETO DE SÓDIO GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036188008  Iodeto de s-butiriltiocolina pureza maior ou igual 99,9% menor ou igual a 0,02% água. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036188009 Iodeto de s-acetiltiocolina pureza maior ou igual 99,9% GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036196002 IODO METALÓIDE GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036196003 Iodo P.A. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036196004 Iodo ressublimado P.A. grau ACS. Cristais CAS 7553-56-2. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036200001 Água reagente livre de DNAse e RNAse.                                KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036200002 Kit amplificação carga viral HBV, com 90 testes + 6 controles, para amplificação do DNA do vírus da
hepatite B por PCR em Tempo Real.

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036200003 Kit amplificação carga viral HCV, com 93 testes + 3 controles, para amplificação do DNA do vírus da
hepatite B por PCR em Tempo Real.

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036200005 Teste imunoblot para Treponema pallidum, com possibilidade de execução manual ou ser compatível com
equipamento Profiblott TECAN.

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036200007 Kit extração carga viral HCV, com 93 testes, para extração do RNA do vírus da hepatite C por PCR em
Tempo Real.

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036200008 Kit extração da carga viral HBV, com 93 testes, para extração do DNA do vírus da hepatite B por PCR em
Tempo Real.

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036200009 Kit real time HBV proteínas, kit de Proteinase K para extração do DNA do vírus da hepatite B. KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036200010 CALIBRITE APC BEADS, partículas marcadas ou não marcadas com fluorocromos utilizadas para ajuste
de voltagem, sensibilidade de detectores, valores de compensação e linearidade do equipamento
(citômetro de fluxo).

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036200011 Kit látex - Crypto (para detecção do antígeno de Cryptococcus Neoformans). teste 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036200012 KIT LÁTEX  PARA MENINGITE PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE B,
STREPTOCOCUS PNEUMONIAE COM 83 DOROTIPOS, NEISSERIA MENINGITIDIS SOROGRUPO A,
NEISSERIA MENINGITIDIS SOROGRUPO B/E. COLI K1, NEISSERIA MENINGITIDIS SOROGRUPO C

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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LIBERADOS NO LCR COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:
1. SENSIBILIDADE PARA H. INFLUENZAE B ACIMA DE 90%, PARA S. PNEUMONIAE ACIMA DE 90%,
N. MENINGITIDIS A ACIMA DE 80% N. MENINGITIDIS C ACIMA OU IGUAL A 75%.
2. LÁTEX SENSIBILIZADO PARA N. MENINGITIDIS C E A SEPARADOS

036200013 kit Chagas imunofluorescência com 600 reações, para detecção de anticorpos anti-Tripanossoma cruzi
utilizado para diagnóstico de doença de chagas por imunofluorescência indireta no sangue.

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036200017 KIT MONOTESTE KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036200020 Kit para laboratório para Clamídia (IFD). KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036200022 KIT PARA TESTE DE GRAVIDEZ BETA HCG-URINA/ SANGUE PARA ELISA KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036200023 Kit rubéola/sarampo reagente suplementar, com 480 testes, kit com reagentes suplementares, utilizados
em ensaioimunoenzimáticos para diagnóstico de sarampo e rubéola.

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036200026 Kit látex para detecção de antígeno de Streptococcus - A, B, C, D, F, G. KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036200041 Kit para determinação de anticorpos IgG anti-vírus do sarampo por ensaio imunoenzimático no sangue. KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036200042 TRUCCOUNT CTRL, com 30 testes, para utilização em citometria de fluxo (partículas em diferentes
quantidades: low, medium e high, para controle de pipetagem e dos tubos trucount).

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036200043 PLASMA LIOFILIZADO PARA CONTROLE NORMAL E CURVA DE CALIBRAÇÃO DE PROVAS DE
COAGULAÇÃO TP, TTPA, FIBRINOGÊNIO              

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036200044 TROMBOPLASTINA PARA DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE PROTOMBINA (TP OU TAP) KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036200045 Kit de micoplasma e ureaplasma com antibiograma. KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036200047 Kit látex sensibilizado para detecção dos antígenos de nNisseria Meningitides A, B/E, Coli K1, C, Y/W135,
Haemophilus Influenze tipo B, S. Pneumoniae e Streptococus grupo B, solúveis em soro, líquido pleural,
LCR e urina.

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036200051 Kit para laboratório pesquisa de leptospirose IGM pelo método de Elisa KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036200052 Kit para teste de PYR, indentificação Streptococcus Pyogenes e Enterococcus SPP (disco + 1 frasco com
reagente de PYR).

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036218001 Meio bacto-leptospira enrichment MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036218002 MEIO DE LISINA (CAIXA COM 10 TUBOS) CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036218004 MEIO DE LOWESTEIN-JENSEN (CAIXA COM 10 TUBOS) CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036218005 MEIO DE TOLERÂNCIA AO SAL (MTS), CAIXA COM 10 TUBOS CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036218008 MEIO LAMINOCULTIVO PARA CULTURA DE URINA PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036218010 Meio de cultura de tecido animal desidratado para cultivos celulares, ou meio bme, ou meio basal eagle,
frasco para preparar 1 litro.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036218011 Meio Mueller hinton dextrose 2% com azul de metileno, com a seguinte composição: Agar Mueller hinton= GRAMA 60 Produtos e Componentes ativo
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38g, dextrose=20g azul de metileno = 0,5mg. Químicos e Biológicos

036242007 Nitrato de potássio p.a. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036242008 Nitrato de Prata P.A. Grau ACS, pureza mínima 99,7% substâncias não precipitadas por HCl máximo
0,01%, sulfato máximo 0,002%, chumbo máximo 0,001%, impurezas (em ppm): cloreto máximo 5, cobre
máximo 2, ferro máximo 2 na embalagem deverá constar a data de fabricação, prazo de validade e
número do lote. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de
segurança do produto químico. Frasco de 25g.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036242009 NITRATO DE SÓDIO P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036242014 Nitrato de mercúrio II dihidratado, P.A., grau ACS GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036242015 Nitrato de sódio p.a. grau acs GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036242018 Nitrato de Sódio P.A. padrão primário; fórmula: nano3; peso molecular 84,99 g/mol; pureza >= 99.99 %;
especificação ensaio (acidimetria) >= 99 %; (cl) <= 5 ppm; (io3) <= 5 ppm; (no2) <= 10 ppm; (po4) <= 2
ppm; (so4) <= 30 ppm; al <= 0.05 ppm; ba <= 5 ppm; ca <= 0.1 ppm; cd <= 0.01 ppm; ce <= 0.01 ppm; co
<= 0.01 ppm; cr <= 0.01 ppm; cs <= 5 ppm; cu <= 0.01 ppm; eu <= 0.01 ppm; fe <= 0.05 ppm; k <= 5
ppm; la <= 0.01 ppm; mg <= 0.05 ppm; mn <= 0.01 ppm; ni <= 0.01 ppm; pb <= 0.01 ppm; rb <= 5 ppm;
sc <= 0.01 ppm; sm <= 0.01 ppm; sr <= 0.1 ppm; tl <= 0.01 ppm; y <= 0.01 ppm; yb <= 0.01 ppm; zn <=
0.01 ppm. Na embalagem deverá constar data de fabricação, prazo de validade, número de lote. O
produto deverá vir acompanhado com certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança
do produto químico (fisqp).

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036242037 Nitrato de magnésio hexahidratado. BioUltra.   maior ou igual a 99,0% (KT). As menor ou igual a 0,1
mg/Kg. CAS 13446-18-9.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036250001 Óleo de imersão para microscopia com índice de refração em torno de 1,5; Viscosidade cinemática entre
150-1500 mm2/s, a temperatura entre 20 graus centigrados e 23 graus centigrados e densidade entre
0,968g/cm3 - 1,31g/cm3 a temperatura de 20 graus centigrados. Frasco com 30 ml com identificação,
procedência, lote, registro no MS, condições de armazenamento e prazo de validade que deve ser, no
mínimo 2/3 do prazo de validade total na data do recebimento.deve acompanhar o produto a ficha de
informação de segurança de produto químico (fispq) e o certificado de análise do lote.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036250004 ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA. FRASCO DE 60ML FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036250005 Óleo de silicone especial para lubrificação de cubetas de Borossilicato. Frasco com 15 ml. FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036277001 Oxalato de Amônio P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036277002 OXALATO DE SODIO P.A. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036285002 Óxido de magnésio P.A., grau ACS. deve vir acompanhado de certificado de analise do lote e ficha de
informação de segurança do produto químico.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036285005  OXIDO DE MERCURIO RUBRO GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036285006 ÓXIDO DE CÁLCIO P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036285007 Oxido  de alumínio p.a. grau acs GRAMA 60 Produtos e Componentes ativo
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Químicos e Biológicos

036285008 Óxido nítrico atóxico para uso medicinal, concentrado=500ppm de no+n2 balanço. METRO 3 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036285009 Óxido de alumínio (600) (P/N 322027600) P/CG-MS compatível com CG-MS, modelo 3900-2100D Varian PACOTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036293001 Suplemento vcnt, caixa com 10 frascos CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036293002 Suplemento vx, caixa com 5 frascos com o suplemento liofilizado e 5 frascos de solução diluente (5 mL
cada)

CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036293005 Suplemento de enriquecimento I p/ aloa listeria Fosfatidil-inositol, frasco com 1,0 g. FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036293006 Suplemento sangue lisado de cavalo estéril. Frasco com 50ml FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036307010 SORO ANTI E. COLI(EIEC)POLIVALENTE A FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036307011 SORO ANTI E. COLI(EIEC)POLIVALENTE B FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036307023 SORO ANTI E. COLI (EPEC) POLIVALENTE A FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036307024 SORO ANTI E. COLI (EPEC) POLIVALENTE B FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036307025 SORO ANTI E. COLI (EPEC) POLIVALENTE C FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036307026 Soro anti Salmonella Polivalente flagelar. Frasco com 3 ml. FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036307027 Soro anti Salmonela polivalente somático. Frasco com 3 ml. FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036307028 Soro anti shigella polivalente do grupo a1(shigella dysenteriae) FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036307029 Soro anti Shigella polivalente do grupo A2 FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036307030 Soro anti Shigella polivalente do grupo B (Shigella Flexneri) FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036307031 Soro anti Shigella polivalente do grupo C1 (Shigella Boydii) FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036307032 Soro anti Shigella polivalente do grupo C2 FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036307033 Soro anti Shigella polivalente do grupo C3 FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036307034 Soro anti Shigella polivalente do grupo D (Shigella Sonnei) FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036307042 SORO ANTI B, FRASCO 10ML FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036307043 SORO ANTI RH, ANTI D, FRASCO 10ML FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036307045 SORO ANTI A, FRASCO 10 ML FRASCO 60 Produtos e Componentes ativo
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Químicos e Biológicos

036307046 Soro de cavalo, estéril MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036307050 SORO ANTI E. COLI (EHEC) O 157 FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036307051 Soro controle positivo para histoplasma capsulatum ID FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036307052 Soro controle positivo para Aspergillus ID (A. Fumigatus, A. Flavus , A. Niger, A. Terreus) FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036307053 Soro controle positivo para Paracoccidioides Brasiliensis ID FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036307054 Soro controle positivo para Aspergillus Fumigatus ID FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036315001 Sulfato de amônio P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036315002 SULFATO DE CÁLCIO PRECIPITADO P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036315006 SULFATO DE COBRE P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036315010 SULFATO DE POTÁSSIO P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036315012 Sulfato de Sódio anidro P.A. CAS número 7757-82-6. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036315013 SULFATO DE SÓDIO P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036315015 SULFATO FERROSO II E AMONIO P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036315018 SULFATO DE ALUMÍNIO E POTÁSSIO P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036315019 SULFATO DE MAGNÉSIO HEPTA-HIDRATADO GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036315021 SULFATO FERRICO AMONIACAL GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036315022 SULFATO DE MANGANÊS II GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036315024 SULFATO DE NÍQUEL GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036315025 SULFATO DE ZINCO GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036315026 Sulfato de magnésio anidro 99,5% P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036315027 SULFATO DE POLIMIXINA B FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo (bloqueado)

036315033 SULFATO DE AMÔNIA P.A GRAU ACS, C.A.S.Nº 7783-20-2 GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036315034 SULFATO DE CÁDMIO OCTA HIDRATADO, GRAU ACS GRAMA 60 Produtos e Componentes ativo
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Químicos e Biológicos

036315035 Sulfato de ferro II heptahidratado P.A., grau ACS. Cas nº 7782-63-0, teor mínimo: 99,0%. Deve vir
acompanhado de certificado de análise do lote.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036315037 Sulfato de zinco heptaidratado P.A., CAS número 7446-20-0, pureza de 99,5-103,0%, valor de Ph a 25%
4.4 a 5,6; solubilidade em água a 20graus Celsius: 965 g/L; Densidade: 1,97 g/cm3. Impurezas: As <=
0,00005%; Cd <= 0,0005% <= 0,0005%; Mn <= 0,0003%; Cl <= 0,0005%; N Total <= 0,0005%. Deve vir
acompanhado de certificado de analise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036315038 Sulfato  ferroso p.a., grau acs GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036315039 Sulfato de niquel hexahidratado P.A. grau ACS GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036315040 Sulfato de Cobalto heptahidratado PA. CAS N°10026-24-1. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036315041 Sulfato de amônio P.A. peso molecular 132,14; CAS número 7783-20-2 pureza mínima de 99,0%, aspecto
de cristais brancos ph de solução 5% a 25graus centígrados 5-6.  Insolúveis em água max 0,005%
resíduos após ignição 0,005%; cloreto max 5ppm; nitrato max 0,001%; fosfato max 5ppm; metais pesados
max 5ppm; ferro max 5 ppm. Na embalagem deverá constar data de fabricação, prazo de validade,
número de lote. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de
segurança do produto químico.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036315042 Sulfato de cobre pentahidratado P.A. grau ACS: ensaio por iodometria 98.0 - 102.0%, aspecto:  cristais
azuis ou pó cristalino, solubilidade: passa no teste, cloretos max 0.001% insolúveis max.0.005% ferro max
0.003% compostos nitrogenados (como n) max 0.002%, Cálcio max 0.005%, Potássio max 0.01%, Sódio
max 0.02%. Na embalagem deve constar  data de fabricação, prazo de validade, número de lote. Deve vir
acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036315043 Sulfato de potássio anidro P.A grau ACS, aspecto: cristal granulos ou pó; pureza minima de 99,0%. Na
embalagem deve constar data de fabricação, prazo de validade e número do lote. Deve vir acompanhado
de certificado de analise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036315044 Tiossulfato de sódio pentahidratado, p.a., grau acs. Pureza mínima por iodometria 99,5 - 100%; insolúveis
em água <= 0,005%; ph a 5% em água, 25ºc 6,0 - 7,5, 10% em água 6,0 a 7,5%; cl < 0,008%; sulfatos
(so4) < 0,1%, s: passa no teste metais pesados (pb) <0,001%, n <=0,002%; ca <=0,002%;  cu <=
0,0005%; k <= 0,001%; mg <= 0,001%. Na embalagem devera constar data de fabricação, prazo de
validade, número de lote. O produto devera vir acompanhado com certificado de analise do lote e ficha de
informação de segurança do produto químico (fispq).

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036315045 Sulfato de Cádmio octahidratado p.a. Fórmula: 3CdSO4·8H2O. peso molecular: 769.51. Ensaio por EDTA
titulometria 99.0 - 102.0 % ;insolúveis em água max. 0.005%;  (Cl) max. 0.001%; nitrato e nitrito (como
NO3) max. 0.003%; (Ca) max. 0.005%;(Cu) max.0.002%;(Fe) max. 0.001%; (Pb) max. 0.001%; (K) max.
0.01%; (Na) max. 0.02%,  (Zn) max. 0.05 %. Na embalagem devera constar data de fabricação, prazo de
validade, número de lote. O produto devera vir acompanhado com certificado de analise e ficha de
informação de segurança do produto químico (FISPQ). 

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036315046 Sulfato Ferroso Amoniacal hexahidratado, CAS 7783-85-9.
Fórmula (Nh4)2Fe(So4)2.6H2O, pureza 99,997%. Na embalagem devera constar data de fabricacao,
prazo de validade e número do lote. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de
informação de seguranca do produto químico.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036315049 Sulfato de tetrabutilamônio P.A., grau ACS (tetrabutil amônio hidrogeno sulfato), cas nº 32503-27-8, teor
(base seca): 99,0-100,5%. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036315060 Sulfato de L-canavanina. FRASCO 60 Produtos e Componentes ativo
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036323005 SULFETO DE AMÔNIO P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036323006 SULFETO DE CARBONO LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036323007 Sulfeto de Sódio nanohidratado P.A., grau ACS. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036331001 Sulfito de sódio p.a. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036331004 Sulfito de potássio PA GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036340002 SWAB ESTÉRIL PARA COLETA DE MATERIAIS COM MEIO STUART OU SIMILAR PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

036340003 Swab de algodão estéril para uso laboratorial, embalado individualmente. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

036340004 SWAB DE ALGODÃO ESTÉRIL P/ USO LABORATORIAL ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

036340005 Swab de algodão estéril, alginatado, ultrafino com haste de metal flexível, embalado individualmente. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

036340006 SWAB DE ALGODAO C/ ALGINATO DE CA P/COLETA DE SECRECAO FEMININA PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

036340012 Swab alginatado estéril com haste em aço inox e polipropileno para coleta uretral masculina e feminina e
coleta do endocervice, embalado individualmente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

036340014 Swab descartável estéril com haste flexível, aproximadamente 15cm acondicionados individualmente PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

036340015 Swab de Rayon para coleta de nasofaringe, com haste flexível de aproximadamente 15 cm, estéril, com
ponta entre 0,3 a 0,5 cm de diâmetro, embalado individualmente.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

036358001 Tartarato de Sódio e Potássio P.A. grau de pureza de 99,0 a 102,0%; cloreto máximo 0,0005%; Sulfato
máximo 0,005% Chumbo máximo 0,0005%, Ferro máximo 0,005%. Na embalagem deverá constar data
de fabricacao, prazo de validade e número do lote. Deve vir acompanhado de certificado de análise do
lote e ficha de informação de segurança do produto químico.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036366002 TIOCIANATO DE POTÁSSIO P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036366003 TIOCIANATO DE SÓDIO GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036382001 Verde brilhante. Frasco de 50g. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036382002 Verde Malaquita P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036382003 Verde de bromocresol P.A. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036390003 Vermelho de Fenol P.A. grau ACS, CAS número 143-74-8, indicador de PH, faixa de transição de PH 6,8 -
8,2 de vermelho para amarelo. Frasco de 5g.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036390004 Vermelho de Metila P.A. Frasco de 25g. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036390005 VERMELHO NEUTRO P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes ativo
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Químicos e Biológicos

036404001 Violeta cristal p.a. frasco de 25g. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036404002 VIOLETA DE METILA GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036480001 KIT ALBUMINA PARA AUTOMAÇÃO KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036480002 KIT AMILASE PARA AUTOMAÇÃO KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036480003 KIT ÁCIDO ÚRICO PARA AUTOMAÇÃO KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036480004 KIT BILIRRUBINA PARA AUTOMAÇÃO KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036480005 KIT CÁLCIO PARA AUTOMAÇÃO KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036480007 KIT COLESTEROL PARA AUTOMAÇÃO  KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036480009 KIT HDL COLESTEROL PARA AUTOMAÇÃO SEM DESPROTEINIZAÇÃO KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036480010 KIT CREATININA PARA AUTOMAÇÃO  KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036480011 KIT DESIDROGENASE LÁCTICA PARA AUTOMAÇÃO KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036480012 KIT FOSFATASE ALCALINA PARA AUTOMAÇÃO KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036480013 KIT FÓSFORO PARA AUTOMAÇÃO KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036480014 KIT GAMAGLUTAMIL TRANSFERASE PARA AUTOMAÇÃO KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036480015 KIT GLICOSE ENZIMÁTICA PARA AUTOMAÇÃO KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036480016 KIT MAGNÉSIO PARA AUTOMAÇÃO KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036480017 KIT PROTEÍNAS TOTAIS PARA AUTOMAÇÃO KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036480018 KIT TRANSAMINASE OXALACÉTICA PARA AUTOMAÇÃO KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036480019 KIT TRANSAMINASE PIRÚVICA PARA AUTOMAÇÃO KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036480020 KIT TRIGLICERÍDIOS PARA AUTOMAÇÃO KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036480021 KIT URÉIA PARA AUTOMAÇÃO KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036480025 KIT FERRO SÉRICO PARA AUTOMAÇÃO KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036480026 KIT CAPACIDADE DE FIXAÇÃO FERRO LATENTE PARA AUTOMAÇÃO KIT 60 Produtos e Componentes ativo
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Químicos e Biológicos

036480028 ALBUMINA BOVINA 22% FRASCO 10 ML FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036480029 KIT PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNAS EM URINA E LÍQUOR
CEFALORRAQUIDIANO                              

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036480055 DILUENTE PARA ELETRODO ÍON SELETIVO COMPATÍVEL COM ANALISADOR BIOQUÍMICO
HITACHI 902

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036480056 SOUÇÃO DE REFERÊNCIA INTERNA PARA ELETRODO ÍON SELETIVO COMPATÍVEL COM
ANALISADOR BIOQUÍMICO HITACHI 902

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036480057 COMPENSADOR PARA ELETRODO ÍON SELETIVO COMPATÍVEL COM ANALISADOR BIOQUÍMICO
HITACHI 902

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036480058 CONTROLE DE ALTO PARA ELETRODO ÍON SELETIVO COMPATÍVEL COM ANALISADOR
BIOQUÍMICO HITACHI 902

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036480059 CONTROLE BAIXO PARA ELETRODO íON SELETIVO COMPATíVEL COM ANALISADOR
BIOQUíMICO HITACHI 902

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036480060 SOLUCAO ELETROLÍTICA DE REFERÊNCIA PARA ELETRODO ÍON SELETIVO COMPATÍVEL COM
ANALISADOR BIOQUÍMICO HITACHI 902

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036480061 SOLUÇÃO PARA ELIMINAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA (CARRYOVER) EM ELETRODO ÍON
SELETIVO COMPATÍVEL COM O ANALISADOR HITACHI 902

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036480062 BILIRRUBINA TOTAL PARA AUTOMAÇÃO  KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036480063 BILIRRUBINA DIRETA PARA AUTOMAÇÃO KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036480064 WAALER ROSE (LATEX) KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036498001 SORO CALIBRADOR LIOFILIZADO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA PARA ANALISADOR AUTOMÁTICO KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036510001 KIT PARA IMUNOLOGIA
ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA) +  CONTROLE + CALIBRADOR

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036510002 KIT PARA IMUNOLOGIA
BETA HCG+CONTROLE+CALIBRADOR

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036510003 KIT PARA IMUNOLOGIA
ESTRADIOL + CONTROLE + CALIBRADOR

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036510004 Kit para imunológica FSH + controle + calibrador TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036510005 LH + CONTROLE + CALIBRADOR TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036510006 TSH ULTRASENSÍVEL + CONTROLE + CALIBRADOR TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036510008 KIT PARA IMUNOLOGIA T3 REAGENTE + CONTROLE + CALIBRADOR TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036510009 KIT PARA IMUNOLOGIA T4 LIVRE + CONTROLE + CALIBRADOR TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036510010 T4 REAGENTE + CONTROLE + CALIBRADOR TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036510011 KIT PARA IMUNOLOGIA TESTE 60 Produtos e Componentes ativo
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PROLACTINA + CONTROLE + CALIBRADOR Químicos e Biológicos

036510012 KIT PARA IMUNOLOGIA
TESTOSTERONA + CONTROLE + CALIBRADOR

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036510013 KIT PARA IMUNOLOGIA
PROGESTERONA + CONTROLE + CALIBRADOR

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036536001 Fita para laboratório, plástica, inerte, gradiente exponencial - flucitosina. TIRA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

036536002 Tiras para oxidase (reagente de oxidase), frasco com 10 tiras. FRASCO 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

036536004 TIRAS REAGENTE PARA GLICOSE CAPILAR - SANGUE TIRA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

036536008 TIRAS PARA BETALACTAMASE FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

036536009 Tiras de niacina para identificação do bacilo da tuberculose em frasco com 25 tiras. TIRA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

036536010 Fita plástica inerte, medindo 5,5 mm de largura por 60 mm de comprimento, com escala da CIM
(Concentração Inibitória Mínima) em microgramas/ mL e gradiente exponencial do antibiótico Meropenem
variando de 0,002 a 32 microgramas/mL.

TIRA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

036536012 Fita com área reagente para verificação de glicemia capilar, com qq química enzimática e método de
leitura através de fotometria ou amperometria.Faixa de medição deverá estar entre 20mg/dl a
600mg/dl.Aceitando-se valores inferiores a 20mg/dl e superiores a 600mg/dl. Obs: a obrigatoriedade de
fornecimento, pela empresa vencedora, de 01 (um) monitor por paciente/ano, não implica na aquisição,
pela administração,de qualquer quantidade de fita reagente,não elide o compromisso da empresa de
fornecer tantos monitores quanto solicitado pelas unidades contratantes, observada a quantidade maxima
global estimada de 195.000 (cento e noventa e cinco mil) monitores.

TIRA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

036536013 Indicador de anaerobiose para uso em jarra. TIRA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

036536014 Indicador de microaerofilia para uso em jarra TIRA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

036536021 Indicador de microaerofilia para uso em jarra. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

036544003 Filme de impressao(tipo carbono), para fax panassonic,modelo vp-01,medindo 220mm x 100 metros,caixa
com 02(duas) unidades

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

036544004 Filme de impressão para fax (filme carbono), medindo 50m, fax Panasonic, modelo VS-08, medindo
220mm x 50 metros; caixa com 02 (duas) unidades.

CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

036544006 FILME CARBONO PANASSONIC  MOD.  KX-FA  55A  LS, MED.  220 X 50 M. ROLO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

036544008 FILME CARBONO PANASONIC PARA FAX - MODELO KX FA93 - PA 93A ROLO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

036552001 Madeiramento para telhado 5 x 10 PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
036579001 Argamassa 20 Kg KG 46 Materiais para Construção Civil ativo
036579002 Argamassa média fina METRO 3 46 Materiais para Construção Civil ativo
036579003 Argamassa com 1Kg KG 46 Materiais para Construção Civil ativo
036587001 Rejunte 5 kg KG 46 Materiais para Construção Civil ativo
036587002 Rejunte branco, 1kg. SACO 46 Materiais para Construção Civil ativo
036706001 capa de cabo de óptica, estéril, embalagem que garanta a integridade do produto, apresentando na PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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embalagem dados de identificação, data de esterilização, lote, procedência, validade,  apresentar registro
MS.  

cirurgia (66)

036757001 Rodizio trucado 5 cm. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
036790001 Frasco plástico (ou coletor opaco) descartável com tampa rosqueável capacidade de 50 a 100ml para

exames de urina e fezes.
PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

036790002 FRASCOS PLÁSTICOS COM TAMPA PARA COLETA CAPACIDADE 100 A 150ML PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

036790004 Potes para coleta de escarro, de boca larga, em polipropileno transparente, com tampa de rosca, 50mm x
40mm.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

036811001 CEFALINA PARA DETERMINAÇÃO DE TTPA (TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA)
COM CLORETO DE CÁLCIO 0,025 MOLAR       

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

036820004 Tubo extensor em aspiral de baixa pressão 60", compatível com seringa de 200ml para uso em bomba
injetora marca malliinckodt, modelo ct 9000 adv. o tubo extensor de baixa pressão esta indicado quando
utilizado a injetora de contraste numa velocidade de infusão endovenosa de 0,5 ml/seg. a 3 ml/seg. em
crianças e adultos e o liquido do contraste e viscoso. embalado em papel grau cirúrgico, embalagem
unitária, estéril, com abertura asséptica,contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação
e de validade, numero de lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

036820005 Conector espiralado em Y de dupla válvula. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

036820006 Multipak (200/200/60 Y 2VAL), com conector em Y dupla válvula PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

036870001  GESSO EM PO  PARA MOLDES ORTOPEDICO KG 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

036889002 Rodape de borracha PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
036889003  RODAPE DE VINILICO METRO 46 Materiais para Construção Civil ativo
036889004 Rodapé de madeira. METRO 46 Materiais para Construção Civil ativo
036897001 Tubo eletroduto barra 1 1/2" PECA 86 Transmissão e Distribuição de

Energia Elétrica
ativo

036897002 Tubo eletroduto de 3/4"; utilizado na construção civil METRO 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

036900003 Cabo sintenax 10mm azul, 1KVA METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

036900004 Cabo sintenax 10mm preto, 1KVA. METRO 72 Condecorações, Bandeiras,
Galhardetes, Brindes

ativo

036919001 Luva eletroduto PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

036927001 Mangueira corrugada medindo 25 mm METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

036927002 MANGUEIRA CORRUGADA MEDINDO 32 MM       METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

036927003 Mangueira corrugada; utilizada na construcao civil; medindo 3/4"; por metro. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

036927004 Mangueira corrugada para proteção de cabo de alta tensão para uso em equipamento de tomografia METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

036943001 Termostato para ar condicionado do condicionador de ar. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
036951001 Gás para ar condicionado refrigerante r-22. KG 126 Combustíveis e lubrificantes não ativo
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veiculares

036986001 Pneu de cadeiras de rodas PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

037010001 Câmara de ar para cadeira de rodas PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

037036001 Saco plástico para laboratório autoclavável, capacidade aprox. de 20 litros, pacote com 10 unidades PACOTE 84 exa ativo
037036002 Saco plástico impresso, para transporte de  LCR e soro PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

037036003 Saco plástico impresso, para transporte de kits de meningite PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

037036004 Autoclavavel, resistente a temperatura de 130ºc pacote com 20 sacos com capacidade de 60 litros. PACOTE 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

037052002 Kit suporte de fixação p/rack (parafuso+porca gaiola) metálico. PECA 22 Mobiliário ativo
037095001 Courvim com 1,38 de largura

Sem requisição desde 10/2008.

METRO 107 Tecidos ativo (bloqueado)

037109001 PERFIL GUIA DIVISÓRIAS PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
037109002 PERFIL TRAVESSAS DIVISÓRIAS PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
037109003 Perfil Tavessa de alumínio PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
037109007 Perfil N21-A, batente porta PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
037109020 Perfil de aço h 120 (divisoria de parede) PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
037109024 Perfil para divisória BV2 baguetino 1185 PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
037117001 Requadro de portas divisórias PECA 94 Estruturas e Edificações ativo
037133001 Porta lâmina de plástico, com 03 ranhuras, com capacidade para 3 lâminas. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

037133003 Caixa tipo maleta para armazenamento de lâminas de microscopia (26 x 76 mm), com capacidade para
100 lâminas e fabricada em polipropileno extra forte.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037192001 ESCAPADOR DENTÁRIO DIGITAL PARA OB   PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

037214001 CORDÃO ESPIRAL DE MONOFONE PECA 42 Telecomunicações ativo
037214002 CORDÃO LISO COM RJ 11 PECA 42 Telecomunicações ativo
037214003 Cordao (Fita) Personalizado/Bordado, Para Pendurar Cracha PECA 89 Materiais de Consumo ativo
037214004 Cordão para crachás em poliester lisos, cores variadas PECA 89 Materiais de Consumo ativo
037214005 Cordão para crachás, em poliester com a sigla impressa PECA 89 Materiais de Consumo ativo
037214007 Cordão paralelo 2x1,50 mm br (metro) METRO 89 Materiais de Consumo ativo
037222001 LENÇOL PARA USO EM ODONTOLOGIA DE BORRACHA                   CAIXA 64 Odontológicos ativo
037230001 PONTAS MONTADAS PARA USO EM ODONTOLOGIA BRANCAS PARA ACABAMENTO EM RESINA PECA 64 Odontológicos ativo

037230002 PONTAS MONTADAS PARA USO EM ODONTOLOGIA DIAMANTADAS, GRANA FINA P/ACAB. DE
RESINA C/7 PEÇAS

ESTOJO 64 Odontológicos ativo

037249001 Seringa odontológica triplice PECA 64 Odontológicos ativo
037249002 Seringa odontologica acido - atack tec. PECA 124 Medicamentos e produtos

químicos de uso em odontologia.
ativo

037257001 TACO BORRACHA ODONTOLÓGICA PARA CONTRA ÂNGULO         PECA 64 Odontológicos ativo
037290001 Válvula solenóide 12 vcc com sensor PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo
037311003 Sirene para viatura tipo eletronica,c/04 tipos de som,mod.trl 100 PECA 104 Sinalização, controle e alarme ativo
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037320001 Filme em pvc esticavel transparente,com  aproximadamente  40 cm de largura,bobina com

aproximadamente com 09 kg,embalagem individual.
BOBINA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

037320002 Filme em pvc transparente, bobina c/29cm x 30m. ROLO 128 Acondicionadores e embalagens ativo
037320003 Filme em PVC aderente (tipo Rolopac), transparente, medindo 29 cm X 30 m ROLO 128 Acondicionadores e embalagens ativo
037320006 Filme de PVC transparente para proteção e conservação de alimentos, caixa c/um filme de 30cm x 100m.

Usar código: 037320001

ROLO 128 Acondicionadores e embalagens ativo (bloqueado)

037320009 Filme (plástico) Stretch para paletizacao. KG 128 Acondicionadores e embalagens ativo
037320010 Filme em PVC, transparente 28 cm x 100 m rolo 128 Acondicionadores e embalagens ativo
037338001 Aspirador Portátil

1. Generalidades
Aspirador cirúrgico portátil.
2.  Características técnicas mínimas:
2.1 Pressão de vácuo ajustável de 0 a pelo menos 15 pol. Hg;
2.2  Frasco coletor inquebrável com capacidade para 5 litros;
2.3  Fluxo de 14 l/min, no mínimo;
2.4  Sistema de segurança que interrompe o funcionamento quando o frasco atinge sua capacidade
máxima;
2.5  Deve possuir rodas para o transporte;
2.6  Deve permitir aspiração intermitente;
2.7  Motor não aparente com proteção para diminuição do ruído;
3. Acessórios:
3.1 01 (um) tubo de 1,5 m;
3.2 01 (um) pedal para acionamento intermitente;
3.3 Cabo de alimentação do tipo (2P + T).
4. Alimentação:
4.1 Alimentação elétrica: 220V/60Hz.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.
O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037338010 Aspirador frazier medindo 8mm 19cm, em aço inox PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037338015 Aspirador portátil
1. Generalidades:
Aspirador cirúrgico portátil.
2. Características técnicas mínimas;
2.1 Pressão de vácuo ajustável de 0 a 70kpa.(500mmhg) no mínimo;
2.2 Frasco coletor com capacidade de no mínimo 1 litro, auto clavável no mínimo 121¢ c;
2.3 Fluxo de 24 l/min, no mínimo;
2.4 Sistema de segurança que interrompe o funcionamento quando o frasco atinge sua capacidade
máxima;
2.5 Deve possuir carrinho com rodízios para o transporte;
2.6 Deve permitir aspiração intermitente;
2.7 Motor/bomba não aparente com proteção para diminuição do ruído;
2.8 Nível de ruído durante o uso deve ser inferior a 60db;
2.9 Filtro bactericida na saída de ar, evitando contaminação do ambiente.
3. Acessórios:

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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3.1 02 (dois) Frascos coletores de 01 litro;
3.2 02 (dois) Conjuntos de tubos para aspiração;
3.3 50 (cinquenta) Filtros bactericidas;
3.4 01 (um) Carro para transporte do equipamento.
3.5 Cabo de alimentação do tipo (2p+t).
4. Alimentação:
4.1 Alimentação elétrica: 220v/60hz.

037338017 Aspirador para rede de ar comprimido
1.Características tecnicas minimas:
1.1 tipo: ar comprimido;
1.2. capacidade minima de 400ml;
1.3. frasco em material plástico;
1.4. regulador do nível de aspiração;
1.5. boia de seguranca;
1.6. cânula de aspiração de, no mínimo, dois metros.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037338019 1. Generalidades:
Aspirador cirúrgico portátil.
2. Características técnicas mínimas;
2.1 Pressão de vácuo ajustável de 0 a 70 kpa.(500 mmHg) no mínimo;
2.2 Frasco coletor com capacidade de no mínimo 1 litro, autoclavável no mínimo 121°C;
2.3 Fluxo de 24 litros/min, no mínimo;
2.4 Sistema de segurança que interrompe o funcionamento quando o frasco atinge sua capacidade
máxima;
2.5 Deve possuir carrinho com rodízios para o transporte;
2.6 Deve permitir aspiração intermitente;
2.7 Motor/bomba não aparente com proteção para diminuição do ruído;
2.8 Nível de ruído durante o uso deve ser inferior a 60 dB;
2.9 Filtro bactericida na saída de ar, evitando contaminação do ambiente.
3. Acessórios:
3.1 02 (dois) Frascos coletores com capacidade de no mínimo 1 litro, autoclavável no mínimo 121°C;
3.2 02 (dois) Conjuntos de tubos para aspiração;
3.3 50 (cinquenta) Filtros bactericidas;
3.4 01 (um) carrinho com rodízios para transporte do equipamento;
3.5 Cabo de alimentação do tipo (2p+t).
4. Alimentação:
4.1 Alimentação elétrica: 220 V/60 Hz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037338027 Aspirador de uso médico de mastóide com mandril,grosso. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037338034 CANULA DE ASPIRACAO DE FRAZIER, COM MANDRIL INTERNO REMOVI- VEL PARA
ESENTUPIMENTO RAPIDO, DIAMETRO DA PONTA DE 4 MM EXTENO E 3MM INTERNO.
COMPRIMENTO DE 18CM E ANGULADO EM 45GRAUS.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037338036 Aspirador cauterizador fino chanfrados sem ponta PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037338038 Aspirador eletrocoagulador com cabo PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037338039 Aspirador frazier 120mmx2,5mm (tubo) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Materiais de Uso Médico (67)

037338040 Aspirador frazier 120mmx4mm (tubo aspirador) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037338041 Cânula Frazier 19cm (afastador de coronária) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037338042 Aspirador atraumatico 3f 120mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037338044 Cânula aspiradora de frazier angulada de 4mm - Aspirador de uso medico PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037338045 Ponta de aspirador frazier 2,5mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037338046 Ponta de aspirador frazier 3,5mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037338047 Ponta de aspirador frazier 5,0mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037338048 Canula aspiradora e irrigadora 1mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037338049 Canula aspiradora e irrigadora 2mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037338050 Canula aspiradora e irrigadora 3mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037338051 Ponta de aspirador frazier com controle. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037338052 Aspirador com afastador de raiz preto. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037338053 Cânula aspiração frazier fr 5 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037338054 Cânula aspiração frazier fr 8 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037338055 Cânula aspiração frazier fr 10 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037338056 Aspirador cirúrgico para líquidos e secreções, portátil, silencioso, econômico de fácil manuseio, sem
necessidade de manutenção e lubrificantes, voltagem 110/220volts vac, frequência: 60 hz, sistema
diafragma, vácuo: de 0 a 550 mmhg válvula automática de nível, capacidade recipiente: 1,3 lts.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037338057 Aspirador portátil
1. Generalidades
Aspirador cirúrgico portátil
2.características técnicas mínimas:
2.1 pressão de vácuo ajustável até 70kpa(500mmhg), no mínimo
2.2 frasco coletor inquebrável;
2.2.1 capacidade entre 1 litro e 3 litros, no mínimo;
2.2.2 autoclavável à 121 graus c, no mínimo,
2.3 sistema de segurança que interrompe a aspiração quando o frasco atinge sua capacidade máxima;
2.4 deve permitir aspiração continua e intermitente;
2.5 motor/bomba não aparente com proteção para diminuição de ruído
2.6 fluxo de 21 l/min, no mínimo;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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2.7 pressão sonora (ruído) durante o uso deve ser inferior à 60dba;
2.8 filtro bactericida na saída de ar, evitando contaminação do ambiente.
Acessórios:
3.1 02 (dois) frascos coletores autoclaváveis;
3.2 02 (dois) conjuntos de tubos para aspiração;
3.3 50 (cinquenta) filtros bactericidas;
3.4 01(hum) carro para transporte do equipamento;
3.5 cabo de alimentação do tipo (2p + t)
Alimentação;
4.1 alimentação elétrica: 220v/60hz
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e
serviço em língua portuguesa ou inglesa.
O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica,
sem ônus para a administração.

037338059 Aspirador frazier, diâmetro 1,5mm, 2 mm e 3 mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037338061 Aspirador decolador  de amígdala com serrilha PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037338062 Aspirador de boca(yankauer) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037338063 Aspirador 250mmx1,3mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037338064 Aspirador 250mmx1,6mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037338065 Aspirador 250mmx2,0mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037338066   Aspirador 250mmx3,0mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037338067 Irrigador de todos os canais,com seringa, compatível com videoendoscopio GIF-V2 da marca Olympus. peca 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037346002 Macronebulizador para nebulização contínua em oxigênio, composto de frasco em policarbonato com
capacidade mínima de 500 ml, 02 traquéias corrugadas em silicone, atóxica, com comprimento mínimo
de 90cm de cada, com armadilha de água 02 mascaras faciais transparente adaptável a traquéia,
tamanho adulto e outra tamanho infantil, embalagem que garanta a integridade do produto, apresentando
na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037354001 Ressucitador manual:
1. Generalidades:
Ressucitador manual de silicone para pacientes adultos
2. Características técnicas mínimas:
2.1 - construção em silicone transparente com volume de 1500 ml + ou - 100 ml;
2.2 - autoclavável;
2.3 - válvula que impeça o refluxo de ar (válvula unidirecional);
2.4 - válvula inspiratória;
2.5 - válvula limitante de pressão,não removível e com opção de acionamento ou não da válvula;
2.6. com reservatório fechado;
2.7. máscaras transparentes ;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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3. acessórios:
3.1 duas (02) máscaras siliconada com bojo inflável tamanho médio;
3.2. duas (02) máscaras siliconada com bojo inflável tamanho adulto.
3.3. três (03) reservatórios fechados de oxigênio.

037354004 Ressicitador manual de silicone para paciente lactente.
2. Caracteristicas técnicas mínimas:
2.1 Construção em silicone, com volume de 250ml;
2.2 Duas mascaras faciais de silicone transparente para uso lactente;
2.3 Autoclavável;
2.4 Valvula contra sobre-pressão;
2.5 Valvula que impeça o refluxo de ar;
2.6 Com reservatório fechado de 500 ml;
2.7 O conjunto deverá vir acondicionada em caixa plástica do tipo maleta com tampa transparente.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037354005 Ressuscitador manual para paciente adulto
1. Generalidades:
Ressuscitador manual de silicone para paciente adulto.
2. Caracteristicas tecnicas minimas:
2.1. Construcao em silicone, com volume de 1000 ml;
2.2. Duas mascaras faciais de silicone transparente para uso adulto;
2.3. Autoclavavel;
2.4. Valvula que impeca o refluxo de ar;
2.5. Com reservatorio fechado de 1500 ml;
2.6. O conjunto devera vir acondicionado  em caixa plástica do tipo maleta com tampa transparente.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037354006 Ressuscitador manual para paciente infantil
1. Generalidades: ressuscitador manual de silicone para paciente infantil.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Construção em silicone, com volume de 500 ml;
2.2. Duas mascaras faciais de silicone transparente para uso infantil;
2.3. Autoclavável;
2.4. Válvula contra sobre-pressao;
2.5. Válvula que impeca o refluxo de ar;
2.6. Com reservatório fechado de 1000 ml;
2.7. O conjunto deverá vir acondicionado em caixa plástica do tipo maleta com tampa transparente.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037354007 Ressuscitador manual neonatal
1. Generalidades ressuscitador manual de silicone para uso em paciente neonatal com reservatório
fechado.
2. Características técnicas mínimas;
2.1 Volume de 250 +- 50ml;
2.2 03 (três) máscaras para uso neonatal (recém nascido, prematuro e prematuro extremo);
2.3 Autoclavável;
2.4 Válvula de segurança contra sobre - pressão;
2.5 Com reservatório fechado ou aberto;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037354009  RESSUSCITADOR MANUAL COM SUPLEMENTO DE OXIGÊNIO, TAMANHO INFANTIL, DESTINADO
A REALIZAÇÃO DE MANOBRAS DE VENTILAÇÃO POSITIVA, CONFECCIONADO EM SILICONE
TRANSPARENTE DE FÁCIL LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR VÁLVULAS PARA

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo
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VENTILAÇÃO POSITIVA E SISTEMA DE BLOQUEIO/DIRECIONAMENTO DO AR EXALADO,
EVITANDO A REUTILIZAÇÃO DO AR EXALADO. DEVERÁ POSSUIR UMA BOLSA DE AR COM
CAPACIDADE MINIMA DE 400 ML DE AR E UM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO (BOLSA
SECUNDÁRIA) COM CAPACIDADE DE 1000 ML DE OXIGÊNIO. ACONDICIONADO EM CAIXA
PLÁSTICA DO TIPO MALETA COM TAMPA TRANSPARENTE, DEVERA VIR ACOMPANHADO COM
DUAS MÁSCARAS FACIAIS DE VENTILAÇÃO, CONFECCIONADAS EM SILICONE TRANSPARENTE.

037354010 Ressuscitador manual com suplemento de oxigênio, tamanho neonatal, destinado a realização de
manobras de ventilação positiva, confeccionado em silicone transparente de fácil limpeza e esterilização.
Deverá possuir válvulas para ventilação positiva e sistema de bloqueio/direcionamento do ar exalado,
evitando a reutilização do ar exalado. Deverá possuir uma bolsa de ar com capacidade mínima de 150 ml
de ar e um reservatório de oxigênio (bolsa secundária) com capacidade de 500 ml de oxigênio.
Acondicionado em caixa plástica do tipo maleta com tampa transparente, devera vir acompanhado com
duas máscaras faciais de ventilação, confeccionadas em silicone transparente.
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037354011 Ressuscitador manual de uso medico, de silicone pediatrico (d)
2. características técnicas mínimas:
2.1. construção em silicone transparente, com volume de 500ml;
2.2. máscaras para uso infantil em três tamanhos;
2.3. autoclavável;
2.4. válvula que impeça o refluxo de ar;
2.5. válvula inspiratória;
2.6. com reservatório em silicone;
2.7. o equipamento deverá conter encaixe na parte posterior do reservatório de ar para uso da traqueia;
2.8. válvula limitante de pressão, não removível e com opção de acionamento ou não da válvula.
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037354012 1. GENERALIDADES
          EQUIPAMENTO RESSUSCITADOR COM CONTROLES DE PRESSÃO E PEEP
          PARA USO EM PACIENTE NEONATAL
          2. CARACTERíTICAS TéCNICAS MINIMAS
          2.1 DEVE POSSUIR VALVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO PIP
          2.2 DEVE POSSUIR SISTEMA DE AJUSTE DE PRESSÃO DE PEEP
          2.3 DEVE POSSUIR VÁLVULA DE SEGURANÇA DE ALIVIO DE PRESSÃO MÁXIMA
          2.4 CICLAGEM DA VENTILAÇÃO CONTROLADA NA PONTA DO CIRCUITO
          PACIENTE ATRAVÉS DE "T DE AYRE"
          2.5 DEVE POSSUIR SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM BERÇO AQUECIDO.
          2.6 DEVE POSSUIR MANO-VACUÔMETRO PARA MONITORAÇÃO DE PRESSÃO
          COM INDICAÇÃO DE PRESSÃO EM CMH2O COM ESCALA DE - 10 A + 70
          CMH2O NO MÍNIMO.
          2.7 PESO MÁXIMO NÃO DEVE EXCEDER A 2 KG.
          3. ACESSÓRIOS:
          3.1 CINCO(05) CIRCUITOS VENTILATÓRIOS COMPLETOS;
          3.2 CINCO(05) "T DE AYRES"
          3.3 CINCO(05) MANGUEIRAS PARA CONEXÃO ENTRADA DE GASES;
          3.4 CINCO(05) MÁSCARAS EM SILICONE TAMANHO 00
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037354014 Ressuscitador manual tamanho recem-nascido designado para uso como um aparelho de ventilacao
artificial e ressuscitacao cardiopulmonar composto de bolsa de silicone  transparente com volume total
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minimo de 240ml para visualizacao de secrecao interna e comprovacao da eficácia da limpeza, valvula
unidirecional de paciente com valvula de seguranca limitadora de pressao que pode ser ativada ou
desativada a qualquer momento, valvula unidirecional de entrada de ar e oxigenio, valvula do reservatorio
de oxigênio com dispositivo de abertura das membranas para liberar o oxigenio excedente, membras das
valvulas em silicone, reservatorio de oxigenio em pvc com volume de  600ml e mascaras nos tamanhos
n0, n1 e n2, em silicone. todas as valvulas devem ser contruidas em polisulfano ou outro material que
tenha resistencia a processos de autoclavagens, oxido de etileno e liquidos esterilizantes todas as partes
em silicone devem ser autoclavaveis.a empresa ofertante deve informar que todas as partes e pecas que
compoe o ressuscitador sao fornecidos individualemte.

037354015 Kit válvula de segurança compatível com ressuscitador manual da marca protec.         PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037354016 Válvula para reservatório compatível com ressuscitador manual da marca Protec.         PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037354017 Reservatório compatível com ressuscitador manual da marca Protec, capacidade 2500ml.     PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037362001 Tenda de oxigênio (Oxi-Tenda)
1. Generalidades:
Tenda plástica para uso em berços e incubadoras, para tratamento em alta concentração de oxigênio.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 - Dois (02) orifícios laterais para entrada de oxigênio e ar comprimido;
2.2 - Construção em acrílico transparente;
2.3 - Tampa superior para acesso a cabeça do paciente;
2.4 - Duas (02) aberturas para saída de co2;
2.5 - Dimensões:
Comprimento (mm) = 350 mais ou menos 10
Lagura (mm) = 270 mais ou menos 10
Altura (mm) = 270 mais ou menos 10
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037370001 Bisturi elétrico de paciente:
1. - Generalidades:
bisturi elétrico, para uso em cirurgias de grande porte e selamento de vasos.
2. - Características técnicas mínimas:
2.1 - Local de acionamento: caneta e pedal;
2.2 - Modos de funcionamento: bipolar e monopolar;
2.3 - Deverá possuir a capacidade de medir a impedância tecidual, através de eletrodo ativo, alterando
corrente e tensão automaticamente, para evitar a necessidade de ajuste de potência para as variações da
impedância tecidual dos diversos tecidos;
2.4 - Modos de operação: corte, coagulação e misturada (corte e coagulação):
2.4.1 Técnica monopolar:
2.4.1.1 Corte:
2.4.1.1.1 Pôtencia de saída no mínimo de 300watts, para corte puro;
2.4.1.1.2 Deve apresentar no mínimo 3 modos de operação (programas) pré-configurados:
2.4.1.2 Coagulação:
2.4.1.2.1 Deve apresentar potência máxima de 120watts;
2.4.1.2.2 Deve apresentar no mínimo 4 modos de operação (programas) pré-configurados;
2.4.2 Técnica bipolar:
2.4.2.1 Deve operar na faixa de impedância de 100 a 1000 ohms, no mínimo;
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2.4.2.2 Deve apresentar no mínimo 3 modos de operação (programas) pré-configurados;
2.5 - Deve possuir funcionalidade para aplicação específica em técnica de selamento de vasos, através
do monitoramento de impedância ou tempo e encerramento automático da ativação quando concluído
selamento.
2.6 - Deve possuir 01(uma) saída bipolar e 02(duas) saídas monopolares, no mínimo;
2.7 - Deve possibilitar o funcionamento com 02(duas) canetas
Simultâneamente em modo monopolar (coagulação),por meio de pedal(is) e/ou canata(as);
2.8 - Placa neutra deve ser eletricamente isolada (flutuante)
2.9 - Conector do cabo do eletrodo neutro deve ser compatível com padrão de encaixe tipo retangular,
sem uso de adaptador;
2.10-Deve possuir conector de padrão internacional para caneta comando manual:
2.11 Deve permitir a utilização de placa descartável, com face bipartida, no mínimo.
2.12 Deve monitorar a conexão cabo/placa neutra através da impedância do paciente;
2.13 - Deve apresentar:
2.13.1 Indicador de potência digital (em watts);
2.13.2 Indicador visual ou numérico do display lcd do equipamento, da condição de contato placa neutra e
paciente.
2.13.3 Ajuste de potência (em watts);
2.13.4 Indicação visual do modo em que está operando;
2.13.5 Painel a prova de respingo
2.13.6 Indicação sonora com tonalidades diferentes para corte e coagulação;
2.13.7 Alarme sonoro e visual na ocorrência de falha na conexão da placa com bloqueamento de
funcionamento do equipamento;
2.13.8 Deve permitir o recurso para utilização de ressecção transuretral e eletrovaporização;
2.14 acessórios:
2.14.1 05(cinco) placas bipartidas, descartáveis, tamanho adulto;
2.14.2 02(dois) cabos reutilizáveis para uso com placas descartáveis;
2.14.3 01(um) cabo reutilizável para conexão de pinças bipolares para utilização em neurocirurgia;
2.14.4 01(uma) pinça bipolar reutilizável, autoclavável, para utilização em neurocirurgia;
2.14.5 02(duas) canetas porta-eletrodo com comando de
Acionamento manual reutilizável;
2.14.6 10(dez) eletrodos de diferentes formatos para corte e coagulação;
2.14.7 02(dois) pedais de acionamento independentes, sendo 01(um) para modo bipolar e 01(um) para o
modo monopolar, com cabos;
2.14.8 02(dois) adaptadores para conexão de diatermia para diferentes diâmetros;
2.14.9 01(um) carrinho com rodízios, para acomodação do equipamento e acessórios;
2.14.10 01(um) cabo de alimentação tipo (2p+t), conforme ABNT de no mínimo 3 metros de comprimento;
2.15 Alimentação:
2.15.1 Alimentação elétrica: 220v/60hz
2.16 Documentação:
2.16.1 O equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação impresso em língua portuguesa
(Brasil) e de serviço em língua portuguesa (Brasil) ou inglesa; a empresa vencedora deve fornecer
treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração, com no mínimo duas aplicações em
datas distintas após o treinamento inicial de instalação do equipamento.

037370004 Bisturi elétrico para cauterização
          1. Generalidades
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             Bisturi eletrico de pequeno porte, para uso essencialmente ambulatória, como cauterizador.
          2. Características técnicas mínimas.
             2.1 Potencia de saída de 100watts monopolar;
             2.2 Funcionamento em modo monopolar;
             2.3 Leitura digital de potencia, com incrementos não superiores a que 0,5 watts;
             2.4 Acionamento na caneta e pedal;
             2.5 Deve permitir o uso com canetas reutilizáveis e esterilizáveis;
           3. Acessórios
             3.1 Duas (02) canetas reutilizáveis com comando manual;
             3.2 Dois (02) eletrodos tipo agulha 0,6 +- 0,1 mm;
             3.3 Dois (02) eletrodos tipo bola 3,0 +- 0,1 mm.
             3.4 Duas (02) placas neutras reutilizáveis;
             3.5 Um (01) pedal de acionamento.
          O equipamento deverá vir acompanhado de todos os acessórios ao seu uso imediato;

037370005 Bisturi eletrico para uso em pacientes adultos e pediatricos, em cirurgias gerais.
2. Caracteristicas tecnicas:
     2.1 local de acionamento: caneta e pedal
     2.2 modos de funcionamento: bipolar e monopolar
     2.3 modos de operacao: corte, coagulacao e tres niveis de misturada (corte + coagulacao)
     2.4 potencia de saida maxima para impedancia de carga de 300 a 500 ohms, na tecnica monopolar:
entre 300 a 400 watts (corte) e entre 120 a 180 watts em coagulacao;
     2.5 potencia de saida maxima na tecnica bipolar: entre 50 a 70 watts
     2.6 frequencia nominal maxima: 750 khz;
     2.7 a placa deve ser eletricamente isolada (flutuante)
     2.8 o equipamento deve permitir a utilizacao de placas permanentes e descartaveis
     2.9 o equipamento deve monitorar a continuidade do fio da placa e a conexao placa-cabo e o contato
com o paciente;
     2.10 o equipamento deve apresentar:
     2.10.1 indicadores de potencia digitais (em watts);
     2.10.2 ajuste de potencia digital (em watts);
     2.10.3 indicacao visual do modo em que esta operando
     2.10.4 painel a prova de agua
     2.10.5 indicacao sonora com tonalidades diferentes para corte e coagulacao
     2.10.6 alarme sonoro e visual na ocorrencia de falha na conexao da placa com bloqueamento de
funcionamento do equipamento
3. Acessorios basicos
     3.1 04 (quatro) canetas autoclavaveis acionadas manualmente
     3.2 50 (cinquenta) canetas descartaveis acionadas manualmente;
     3.3 10 (dez) eletrodos tipo faca, para canetas;
     3.4 10 (dez) eletrodos tipo anel, para canetas;
     3.5 10 (dez) eletrodos tipo agulha, para canetas;
     3.6 02 (duas) placas permanentes tamanho adulto com cabo;
     3.7 02 (duas) placas permanentes tamanho infantil com cabo;
     3.8 20 (vinte placas descartáveis com cabo;
     3.9 05 (cinco) pincas isoladas para tecnico bipolar, de diferentes modelos com cabo;
     3.10 01 (um) pedal de acionamento;
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     3.11 01 (um) carrinho para suporte com rodizio;
     3.12 cabo de alimentacao tipo (2p+t) conforme abtn, de no minimo 2 metros;
4. Alimentacao
     4.1 alimentacao eletrica: 220v / 60hz
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operacao e serviço em lingua portuguesa.
O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuarios, sem onus para a administracao.

037370006 BISTURI ELÉTRICO
1. Generalidades: Bisturi elétrico, para uso em pacientes adultos e pediátricos, em cirurgias gerais.
2. Características Técnicas:
2.1.  Local de acionamento: caneta e pedal;
2.2.  Modos de funcionamento: Bipolar e Monopolar;
2.3.  Modos de operação: Corte, Coagulação e três níveis de Misturada (corte + coagulação);
2.4.  Potência de saída máxima para impedância de carga de 300 a 500 ohms, na técnica monopolar: 300
Watts (corte) e entre 120 e 180 Watts em coagulação;
2.5.  Potência de saída máxima na técnica bipolar: entre 50 e 70 Watts;
2.6.  Freqüência nominal máxima: 750 kHz;
2.7.  A placa deve ser eletricamente isolada (flutuante);
2.8.  O equipamento deve permitir a utilização de  placas permanentes e descartáveis;
2.9.  O equipamento deve monitorar a continuidade do fio da placa, a conexão placa-cabo e o contato da
placa com o paciente;
2.10. O equipamento deve apresentar:
2.10.1   Indicadores de potência digitais
2.10.2   Ajuste de potência digital
2.10.3   Indicação visual do modo em que está operando
2.10.4   Painel a prova d'água
2.10.5   Indicação sonora com tonalidades diferentes para corte e coagulação
2.10.6 Alarme sonoro e visual na ocorrência de falha na conexão da placa com bloqueamento de
funcionamento do equipamento
2.11 Deve permitir o recurso para utilização de ressecção transuretral e eletrovaporização.
3.  Acessórios básicos:
3.1.   10 (quatro) canetas autoclaváveis acionadas manualmente;
3.2.   50 (cinqüenta) canetas descartáveis acionadas manualmente;
3.3.   10 (dez) eletrodos tipo faca, para as canetas;
3.4.   10 (dez) eletrodos tipo anel, para as canetas;
3.5.   10 (dez) eletrodos tipo agulha, para as canetas;
3.6.   02 (duas) placas permanentes tamanho adulto com cabos;
3.7.   20 (vinte) placas descartáveis com cabo;
3.8.   05 (cinco) pinças isoladas  para técnica bipolar, de diferentes modelos com cabo;
3.9.   01 (um) pedal de acionamento (corte e coagulação) com cabo;
3.10.   01 (um) carrinho para suporte com rodízio;
3.11.   Cabo de alimentação tipo (2P + T) conforme ABNT, de no mínimo 2 metros.
4.  Alimentação:
4.1   Alimentação elétrica: 220 ±10% Volts,  60 HzO equipamento deve ser acompanhado pelos manuais
de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos
usuários, sem ônus para a administração.  
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1.Generalidades: bisturi elétrico, para uso em cirurgias de médio porte
2.Características técnicas:
2,1 local de acionamento: caneta e pedal
2.2 modos de funcionamento: bipolar e monopolar
2.3 deverá possuir a capacidade de medir a impedância tecidual através de eletrodo ativo,alterando
corrente e tensão automaticamente, para evitar a necessidade de ajuste de potência para as variações da
impedância tecidual dos diversos tecidos;
2.4 modos de operação: corte, coagulação e misturada(corte + coagulação):
2.4.1. técnica monopolar:
2.4.1.1. corte:
2.4.1.1.1. potencia de saída no mínimo de 300watts, para corte puro;
2.4.1.1.2. deve apresentar no mínimo 3 modos de operação (programas) pré configurados;
2.4.1.2. coagulação:
2.4.1.2.1. deve apresentar potencia máxima de 120 watts;
2.4.1.2.2. deve apresentar no mínimo 4 modos de operação (programas) pré-configurados;
2.4.2. técnica bipolar:
2.4.2.1.deve operar na faixa de impedância de 100 a1000 ohms no mínimo;
2.4.2.2. deve apresentar no mínimo 2 modos de operação (programas) pré-configurados;
2.5 deve possuir 01(uma) saída bipolar e 02(duas) saídas monopolares, no mínimo;
2.6 deve possibilitar o funcionamento com 02(duas) canetas simultaneamente em modo monopolar
(coagulação), por meio  de pedal (is) e ou caneta (s);
2.7 placa neutra deve ser eletricamente isolada (flutuante);
2.8 conector do cabo do eletrodo neutro deve ser compatível com padrão de encaixe tipo retangular sem
uso de adaptador;
2.9. deve possuir conector de padrão internacional para caneta comando manual;
2.10 deve permitir a utilização de placa descartável, com face bipartida, no mínimo;
2.11 deve monitorar a conexão cabo/placa neutra através de impedância do paciente;
2.12. deve apresentar;
2.12.1 indicador de potencia digital (em watts);
2.12.2 indicador visual ou numérico no equipamento, da condição de contato entre placa neutra e
paciente.
2.12.3 ajuste de potência digital (em watts)
2.12.4 indicação visual do modo em que está operando;
2.12.5 painel a prova de respingo;
2.12.6 indicação sonora com tonalidades diferentes para corte e coagulação;
2.12.7 alarme sonoro e visual na ocorrência de falha na conexão da placa com bloqueamento de
funcionamento do equipamento;
2.12.8 deve permitir o recurso para utilização de ressecção transuretral e eletrovaporização;
2.13. acessórios
2.13.1. 05 (cinco) placas bipartidas, descartáveis, tamanho adulto;
2.13.2 02 (dois) cabos reutilizáveis para uso com placas descartável
2.13.3 01(um) cabo reutilizável para conexão de pinças bipolares para utilização neurocirurgia;
2.13.4 01(uma) pinça bipolar reutilizável, autoclavável, para utilização  em neurocirurgia;
2.13.5 02 (duas) canetas porta eletrodo com comando de acionamento manual reutilizável;
2.13.6 10(dez) eletrodos de diferentes formatos para corte e coagulação;
2.13.7 02(dois) pedais de acionamento independentes, sendo 01(um) para modo bipolar e 01(um)para o

Materiais de Uso Médico (67)

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 943 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
modo monopolar, com cabos;
2.13.8 02(dois) adaptadores para conexão de cabo de diatermia para diferentes diâmetros;
2.13.9  01(um) carrinho com rodízios para acomodação do equipamento e acessórios;
2.13.10 01(um) cabo de alimentação tipo (2p + t) conforme ABNT, de no mínimo 3 metros de
comprimento;
2.14 alimentação:
2.14.1 alimentação elétrica: 220v/60hz;
2.15 documentação:
2.15.1 o equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação impresso em língua portuguesa
(Brasil) e de serviço em língua portuguesa (Brasil) ou inglesa;
2.16 instalação e treinamento:
2.16.1 a empresa vencedora deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração, com no mínimo duas aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de
instalação do equipamento.
2.17 garantia:
Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo
fabricante, conforme manual do equipamento, inclusive com a substituição de peças necessárias para a
execução, sem ônus para a administração.

037370009 Bisturi Elétrico Generalidades:
Bisturi Elétrico Para uso em pacientes adultos em cirurgias gerais
2. características gerais:
2.1. local de acionamento: caneta e pedal;
2.2. modos de funcionamento: bipolar e mono polar;
2.3. modos de operação:corte,coagulação e três níveis de misturada (corte + coagulação);
2.4. potência de saída máxima p/impedância de carga de 300 a 500 ohms, na técnica mono polar: no
mínimo 400 watts (corte e entre 120 a180 watts em coagulação;
2.5. potência de saída máxima na técnica bipolar: entre 50 a 70 watts;
2.6. freqüência básica máxima dos osciladores: 750 kHz;
2.7. a placa deve ser eletricamente isolada (flutuante);
2.8. o equipamento deve permitir a utilização de placas permanentes e descartáveis;
2.9. o equipamento deve monitorar a continuidade do fio da placa e a conexão placa-cabo;
2.10. o equipamento deve apresentar:
2.10.1 indicadores de potência digitais (em watts);
2.10.2 ajuste de potência digital (em watts);
2.10.3 indicação visual do modo em que está operando;
2.10.4 painel a prova d'água;
2.10.5 indicação sonora com tonalidades diferentes para corte e coagulação;
2.10.5 alarme sonoro e visual na ocorrência de falha na conexão da placa com bloqueamento de
funcionamento do equipamento;
2.11 deve permitir o recurso para utilização de ressecção transuretral e eletro vaporização;
2.12 peso máximo de: 12 kg.
3. acessórios básicos:
3.1. 02 (duas) placas permanentes tamanho adulto (com cabos)
3.2. 10 (dez) placas descartáveis tamanho adulto;
3.3. 03 (três) cabos reutilizável para uso com placas descartáveis;
3.4. 05 (cinco) canetas portas-eletrodo mono polar com cabo de silicone flexível autoclavável;
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3.5. 05 (cinco) canetas portas-eletrodo com comando de acionamento manual com cabo de silicone
flexível autoclavável;
3.6. 05 (cinco) eletrodos de diferentes formatos para corte e coagulação;
3.7. pedal de acionamento(corte,coagulação e misto)com cabo;
3.8. carrinho para suporte com rodízio;
3.9. cabo de alimentação tipo (2p + t) conforme ABNT, de no mínimo 3 metros;
4. alimentação:
4.1 alimentação elétrica: 220v / 60 Hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviços em língua portuguesa. o
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários sem ônus para a administração.

037370010 1. Generalidades:
Bisturi elétrico, para uso em cirurgias de grande porte e selamento de vasos.
2. Características técnica:
2.1. Local de acionamento: caneta e pedal;
2.2. Modos de funcionamento: bipolar e monopolar.
2.3. Deverá possuir a capacidade de medir a impedância tecidual através de eletrodo ativo, alterando
corrente e tensão automaticamente, para evitar a necessidade de ajuste de potencia para as variações da
impedância tecidual dos diversos tecidos;
2.4. Modos de operação: corte, coagulação e misturada (corte + coagulação);
2.4.1 técnica monopolar:
2.4.1.1 Corte:
2.4.1.1.1. Potência de saída de no mínimo 300watts, para corte puro;
2.4.1.1.2 Deve apresentar, no mínimo, 03 modos de operação (programas) pré-configurados;
2.4.1.2. Coagulação:
2.4.1.2.1. Deve apresentar potência máxima de 120watts;
2.4.1.2.2. Deve apresentar, no mínimo, 04 modos de operação, (programas) pré-configurados;
2.4.2 técnica bipolar;
2.4.2.1 deve operar na faixa de impedância de 100 a 1000ohms no mínimo;
2.4.2.2.deve apresentar, no mínimo, 03 modos de operação (programas) pré-configurados;
2.5. Deve possuir funcionalidade para aplicação específica em técnica de selamento de vasos, através do
monitoramento de impedância ou tempo e encerramento automático da ativação quando concluído o
selamento;
2.6 deve possuir 01(uma) saída bipolar e 02(duas)monopolares, no mínimo;
2.7 deve possibilitar o funcionamento com 02(duas) canetas simultâneamente em modo
monopolar(coagulação), por meio de pedal(is) e/ou caneta(s);
2.8 placa neutra deve ser eletricamente isolada (flutuante);
2.9 conector do cabo do eletrodo neutro deve ser compatível com padrão de encaixe, tipo retangular, sem
uso de adaptador
2.10 deve possuir conector de padrão internacional para caneta de comando manual;
2.11 deve permitir a utilização de placa descartável, com face bipartida, no mínimo;
2.12 deve monitorar a conexão cabo/placa neutra através da impedâdo paciente;
2.13 deve apresentar:
2.13.1 indicador de potência digital(em watts);
2.13.2 indicador visual ou numérico no display lcd do equipamento, da condição de contato entre placa
neutra e paciente;
2.13.3 ajuste de potência(em watts)
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2.13.4 indicação visual do modo em que está operando;
2.13.5 painel a prova de respingo;
2.13.6 indicação sonora com tonalidades diferentes para corte e coagulação;
2.13.7 alarme sonoro e visual na ocorrência de falha na conexão da placa com bloqueamento de
funcionamento do equipamento;
2.13.8 deve permitir o recurso para utilização de ressecção transuretral e eletrovaporização;
2.14 acessórios;
2.14.1 05(cinco) placas bipartidas, descartáveis, tamanho adulto;
2.14.2 02(dois) cabos reutilizáveis para uso com placas descartáveis;
2.14.3 06(seis) cabos reutilizáveis para conexão de pinças bipolares;
2.14.4 06(seis) pinças isoladas para técnica bipolar, de diferentes modelos, autoclaváveis;
2.14.5 04(quatro) pinças de selagem de vasos autoclaváveis ou 10(dez) pinças de selagem de vasos
descartáveis esterilizadas;
2.14.6 04(quatro) tesouras bipolar autoclaváveis ou 10(dez) tesouras bipolar descartáveis esterilizadas;
2.14.7 10(dez) tesouras porta-eletrodo com comando de acionamento manual reutilizável;
2.14.8 30(trinta) eletrodos de diferentes formatos para corte e coagulação;
2.14.9 02(dois) pedais de acionamento independentes, sendo 01 (um) para modo bipolar e 01(um) para o
modo monopolar, com cabos;
2.14.10 02(dois) adaptadores para conexão de cabo de diatermia para diferentes diâmetros;
2.14.11 01(um) carrinho com rodízios para acomodação do equipamento e acessórios;
2.14.12 01(um) cabo de alimentação tipo(2p+t)conforme ABNT, de,no mínimo 03 metros de comprimento;
2.15 alimentação:
2.15.1 alimentação elétrica: 220v/60hz;
2.16 documentação:
2.16.1 o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação impressos em língua
portuguesa (Brasil) e de serviço em língua portuguesa (Brasil) ou inglesa;
2.17 instalação e treinamento:
2.17.1 a empresa vencedora deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração, com no mínimo duas aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de
instalação do equipamento.

037370011 Bisturi elétrico, para uso em cirurgias de grande porte 2
Características técnicas:
Local de acionamento: caneta e pedal
Modos de funcionamento: bipolar e monopolar
Deverá possuir a capacidade de medir a impedância tecidual através de eletrodo ativo, alterando corrente
e voltagem automaticamente, para evitar a necessidade de ajuste de potência para as variações de
impedância tecidual dos diversos tecidos;
Modos de operação: corte, coagulação e misturada (corte + coagulação);
Potência de saída para impedância de carga de 200 a 1000 OHMS.
Na técnica monopolar: entre 0 e 300 watts(corte puro);
Potência de saída máxima para coagulação de 120 watts para dissecação, fulguração média e fulguração
baixa;
Potência de saída bipolar entre 0 e 70 watts para impedância de carga de 100 a 100 ohms, no mínimo,
com dissecação delicada normal e macro bipolar;
Deve possuir 01(uma) saída bipolar e 02(duas) saídas monopolares,no mínimo;
Deve possibilitar o funcionamento com 02(duas) canetas simultâneas em modo monopolar;
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Coagulação, por meio de pedal(is);
A placa deve ser eletricamente isolada(flutuante);
O equipamento deve permitir a utilização de placas descartáveis, com face única e bipartidas: O
equipamento deve monitorar a continuidade do fio da placa e a conexão placa-cabo;
O equipamento deve apresentar: Indicadores de potência digitais(em watts) ajuste de potência digital (em
watts);
Indicação visual do modo em que está operando;
Painel a prova d"água;
Indicação sonora com tonalidades diferentes para corte e coagulação;
Alarme sonoro e visual na ocorrência da falha na conexão da
Placa com bloqueamento de funcionamento do equipamento;
Deve permitir o recurso para utilização da ressecção transuretral e eletrovaporização;
Acessórios básicos:
10(dez) placas descartáveis tamanho adulto;
10(dez) canetas descartáveis;
02(dois) cabos reutilizáveis para uso com placas descartáveis;
01(um) cabo reutilizável para conexão de pinças bipolares para utilização em neurocirurgia;
01(uma) pinça bipolar reutilizável, autoclavável, para utilização em neurocirurgia;
03(tres) canetas porta-eletrodos com comando de acionamento manual com cabo de silicone flexível
autoclavável;
10(dez)eletrodos de diferentes formatos para corte e coagulação;
Pedal de acionamento independente, 01(um) para modo bipolar
e 01(um)para o modo monopolar, com cabos;
01(um) adaptador universal;
01(um) adaptador para utilização de dois eletrodos de retorno;
Carrinho para suporte com rodízio;
Cabo de alimentação tipo 2p+t, conforme ABNT de,no mínimo, 3(três) metros;
Alimentação:
Alimentação elétrica: 220v/60hz
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa. o licitante
deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço para a equipe técnica, sem
ônus para a administração. O equipamento deverá apresentar garantia estendida completa de 02(dois)
anos.

037370012 Bisturi elétrico- unidade eletrocirúrgica de alta frequência para uso em pacientes adultos, em cirurgias
gerais de alta complexidade. Dotado de sistema de isolamento que elimina o risco de queimaduras em
eletrodos de ECG.
1. Características técnicas:
1.1 local de acionamento: caneta e pedal;
1.2 modos de funcionamento mínimos: bipolar e monopolar;
1.3 modos de operação:
1.3.1 corte puro;
1.3.2 Três níveis de mistura/Blend (corte + coagulação) ou controle automático de mistura/Blend;
2. Coagulação;
2.1 potência de saída para impedância de carga de 300 a 500 Ohms, na técnica monopolar: 300 watts
(corte) e 120 watts em coagulação;
2.2 potência de saída na técnica bipolar: 70 watts+-10 watts
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2.3 frequência de oscilação nominal deve ser no máximo de 500khz+-10khz, em todos os modos de
operação;
2.4 a placa deve ser eletricamente isolada (flutuante)
2.5 o equipamento deve possuir sistema de monitorização da continuidade do fio da placa, da conexão
placa-cabo e do contato da placa com o paciente;
3. O equipamento deve apresentar:
3.1 indicadores de potência digitais;
3.2 ajuste de potência digital;
3.3 indicação visual do modo em que está operando;
3.4 painel a prova d'água;
3.5 indicação sonora com tonalidades diferentes para corte e coagulação;
3.6 alarme sonoro e visual na ocorrência de falha na conexão da placa com bloqueamento de
funcionamento do equipamento;
3.7 deve permitir o recurso para utilização de ressecção transuretral e desempenho em meio aquoso;
3.8 capacidade de memorização da última potência utilizada em caso de interrupção cirúrgica;
3.9 possibilidade de ativação manual ou por pedal nos modos monopolar e bipolar;
3.10 desativação do gerador no caso de falhas e alarme sonoro;
3.11 faixa de segurança de 5-135 ohms e variação de até 40% dentro destes valores;
3.12 duas opções de coagulação: monopolar (padrão) e coagulação em baixa voltagem;
3.13 possibilitar uso simultâneo e independente de duas canetas de coagulação, bem como controle de
potência manual;
3.14 painel sensível a toque e leitura de potência;
3.15 regulador de alarme sonoro (alto e baixo)
3.16 indicação universal de cores (corte=amarelo), (coagulação=azul);
3.17 alça para transporte
4. Acessórios básicos:
4.1 (50) cinquenta canetas descartáveis acionadas manualmente
4.2 (10) dez eletrodos tipo faca, para as canetas, sendo (05) cinco tamanho curto e (05) cinco longo;
4.3 (10) dez eletrodos tipo anel para as canetas;
4.4 (10) dez eletrodos tipo bola para as canetas;
4.5 (50) cinquenta placas descartáveis com sistema rem com cabo;
4.6 (06) seis unidades de extensão para placa com sistema tipo rem;
4.7 (05) cinco pinças isoladas para técnica bipolar de diferentes modelos com cabo;
4.8 (01) um pedal de acionamento (corte e coagulação) com cabo de 03 metros, no mínimo;
4.9 (01) um pedal para acionamento do modo bipolar com cabo de 03 metros, no mínimo;
4.10 (01) um carrinho para suporte do gerador com rodízio;
4.11 (01) um cabo de alimentação com 02 metros de comprimento, no mínimo;
5. Alimentação:
5.1 alimentação elétrica: 220v monofásico/60hz,cabo de alimentação padrão ABNT (2p+t) o equipamento
deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviços em língua portuguesa (Brasil). O licitante
deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

037370013 Unidade eletrocirúrgica de alta frequência, para uso em pacientes adultos em cirurgias gerais de alta
complexidade dotado de sistema de isolamento que elimina o risco de queimaduras em eletrodos de
ECG.
1. Características gerais:
1.1 local de acionamento: caneta e pedal;
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1.2 modos de funcionamentos mínimos: bipolar e monopolar;
1.3 modos de operação: corte puro, três níveis de mistura ou blend (corte+coagulação);
2. Coagulação:
2.1 potência de saída para impedância de carga de 300 a 500 ohms na técnica monopolar;
2.2 300 watts (corte) e 120 watts em coagulação;
2.3 potência de saída na técnica bipolar: 70 watts+-10watts;
2.4 frequência de oscilação nominal deve ser no máximo de 500khz+-10khz, em todos os modos de
operação;
2.5 a placa deve ser eletricamente isolada (flutuante);
2.6 o equipamento deve possuir sistema de monitorização da continuidade do fio da placa, da conexão
placa-cabo e do contato da placa com o paciente;
3. O equipamento deve apresentar:
3.1 indicadores de potência digitais;
3.2 ajuste de potência digital;
3.3 indicação visual do modo em que está operando;
3.4 indicação sonora com tonalidades diferentes para corte e coagulação;
3.5 alarme sonoro e visual na ocorrência de falha na conexão da placa, com bloqueamento de
funcionamento do equipamento;
3.6 deve permitir o recurso para utilização de ressecção transuretral e desempenho em meio aquoso;
3.7 capacidade de memorização da última potência utilizada em caso de interrupção cirúrgica;
3.8 possibilidade de ativação manual ou por pedal, nos modos monopolar e bipolar;
3.9 desativação do gerador no caso de falhas e alarme sonoro
3.10 faixa de segurança de 5 - 135ohms e variação de até 40% dentro destes valores;
3.11 duas opções de coagulação: monopolar (padrão) e coagulação em baixa voltagem;
3.12 possibilitar uso simultâneo e independente de duas canetas de coagulação, bem como controle de
potência manual;
3.13 painel sensível ao toque e leitura digital de potência;
3.14 regulador de alarme sonoro (alto e baixo);
3.15 indicação universal de cores (corte=amarelo)/(coagulação= azul);
3.16 alça para transporte;
3.17 deve ser fornecido com sistema completo de evacuador de fumaça, totalmente compatível com o
gerador de alta frequência, com as seguintes características mínimas:
3.17.1 baixo nível de ruído;
3.17.2 sistema sensor para sincronizar o evacuador com o gerador de alta frequência;
3.17.3 pedal para comando manual do evacuador;
3.17.4 filtros e pré-filtros com adaptadores e conexões;
3.17.5 cânulas;
3.17.6 adaptador para as canetas da unidade geradora de alta frequência;
4. Acessórios básicos:
4.1 (50) cinquenta canetas descartáveis acionadas manualmente
4.2 (10) dez eletrodos tipo faca, para as canetas, sendo (05) tamanho curto e (05) cinco tamanho longo;
4.3 (10) dez eletrodos tipo anel, para as canetas;
4.4 (10) dez eletrodos tipo bola, para as canetas;
4.5 (50) cinquenta placas descartáveis com sistema rem, com  cabo;
4.6 (06) seis unidades de extensão para placa com sistema  tipo rem;
4.7 (05) cinco pinças isoladas para técnica bipolar, de diferentes modelos, com cabo;
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4.8 (01) um pedal de acionamento (corte e coagulação) com cabo de 03 metros, no mínimo;
4.9 (01) um pedal para acionamento do modo bipolar, com cabo de 03 metros, no mínimo;
4.10 (01) um carrinho para suporte do gerador, com rodízio;
4.11 (01) um suporte para o evacuador de fumaça, compatível com o carrinho;
4.12 (01) um cabo de alimentação com 02 metros de comprimento no mínimo;
5. Módulo de gás argônio; características técnicas:
5.1 deve possuir caneta estéril, descartável, adaptada à unidade e que possibilite uso em
corte/coagulação normal ou a coagulação com gás argônio;
5.2 deve realizar a monitorização de sobre-pressão com alarme audiovisual;
5.3 deve possuir tubo de pressão peritoneal descartável e estéril para monitorar a pressão em
procedimentos laparosc picos;
5.4 deve possuir módulo de fluxo normal com valor de 0,5 a 9,0 litros por minuto +/- 15% da escala total e
baixo fluxo com valor de 0,5 a 04 litros por minuto +/-15% da escala total;
5.5 sistema de filtragem do gás com filtro interno de 0,1 microm e externo de 1,2 micron;
5.6 deve ser fornecido com (02) dois tanques de argônio, no mínimo;
5.7 deve possuir sistema regulador de gás argônio para permitir a ligação do segundo tanque;
5.8 local de acionamento: caneta
5.9 deve possuir opções de eletrodos para cirurgias abertas e laparoscópicas;
6. Acessórios básicos:
6.1 (50) cinquenta canetas descartáveis, estéreis, fornecidas com suporte para armazenamento e
eletrodo tipo lâmina-2,5 cm
6.2 acessório para a coagulação a gás argônio, adaptável e totalmente compatível com as canetas do
bisturi elétrico fornecido com eletrodo tipo lâmina, cabo de ligação e tubo de gás;
6.3 (01) um suporte de tanque de gás argônio;
6.4 (01) um suporte para o módulo de gás argônio, adaptável ao carro do bisturi elétrico;
6.5 cabo de alimentação tipo (2p+t) conforme normas ABNT, de no mínimo 02 metros;
7. Alimentação:
7.1 alimentação elétrica: 220 v monofásico/60hz, cabo de alimentação padrão ABNT (2p+t)
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviços na língua portuguesa
(Brasil). O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

037389001 Monitor multiparâmetro com ECG/respiração, Oximetria de pulso e PNI para uso em pacientes adultos,
livre de materiais metálicos magnéticos, para uso em ressonância magnética
1. Características gerais:
1.1 Para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros:
1.1.1 Monitoração de ECG/respiração;
1.1.2 Monitoração de pressão não-invasiva;
1.1.3 Oximetria de pulso;
1.1.4 Capnografia;
1.2 O equipamento deve possuir monitor de vídeo de cristal liquido de 10";, no mínimo. Deve permitir a
visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador responsável pela
escolha dos parâmetros a serem visualizados;
1.3 As entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação.
2. Indicações;
2.1 Em forma de gráficos;
2.1.1 Curvas - o monitor devera apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo
operador. Sendo elas:
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2.1.2.1 ECG/respiração;
2.1.2.2 Pletismograma
2.1.3 Tendências:
2.1.3.1 o monitor devera apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados;
2.2 Numéricas:
2.2.1 Dos parâmetros monitorados:
2.2.1.1 O monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos
pelo operador.
2.2.1.2 A frequência cardiaca;
2.2.1.3 A saturação de oxigênio
2.2.1.4 A frequência respiratória
2.2.1.5 Pressão diastólica, sistólica e média
2.3 Visuais:
2.3.1 O monitor deve permitir a visualização de:
2.3.2 Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
2.3.3 Curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente;
2.3.4 Alarmes;
2.3.5 As falhas ocorridas com o sistema;
2.3.6 Alimentação da rede elétrica/bateria;
2.4 Sonoras;
2.4.1 A sístole (batimento cardíaco);
2.4.2 Alarmes
3. Alarmes:
Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir:
3.2 Alarme de bradicardia e taquicardia;
3.3 Alarme para eletrodo de ECG solto;
3.4 Alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
3.5 Alarme de sendor de spo2 desconectado;
3.6 Alarme para respiração máxima e mínima;
4. Monitoração de ECG:
4.1 Seleção de três derivações pelo operador (i,ii,iii);
4.2 Sensibilidade: 5mm/mv (n/2) 10 mm/mv (n), 20 mm/mv (2n);
4.3 Velocidade: 25mm/s e 50 mm/s;
4.4 Faixa mínima da frequência cardíaca: 30 a 240 BPM;
4.5 Erro Maximo: (exatidão): &lt; 5 BPM;
5. Oximetria de pulso:
5.1 Faixa de medição para spo2: 70 a 99%;
5.2 Erro Maximo (spo2) 3% (de 80 a 99%);
5.3 Deve apresentar o pletismograma;
5.4 Resolução: 1%;
6. Monitoração de pressão não invasiva;
6.1 Medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilométric;
6.2 Deve operar em modo manual e automático;
6.3 Faixa mínima de medição para pressão sistólica 60 a 250 mmhg. diastólica: 45 a 200 mmhg.
6.4 Máxima pressão admissível no manguito:
300mmhg +/- 10%;
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6.5 Deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré programados entre 2 e 30 minutos,
no mínimo.
7. Capnometria;
7.1 Deve medir concentração expiradas de Co2;
7.2 Deve possuir compensação automática para pressão atmosférica
7.3 Deve mostrar capnograma em tempo real;
7.4 Medições de concentração: 0 a 76mmhg - erro máximo + ou - 3mmhg de 0 a 40mmhg e + ou - 10%
de 41 a 76 mmhg;
8.0 Acessórios:
8.1 Gerais
8.1.1 (01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo2p + t) segundo padrões ABNT.
8.2 Monitoração de ECG;
8.2.1 (02) dois cabos de ECG com 3 vias especificos para uso em ambiente de ressonância magnética;
8.3 Monitoração de pressão não invasiva;
8.3.1 Duas (02) mangueiras para medição de pressão não invasiva (para conexão entre o monitor e o
manguito);
8.3.2 Dois (02) manguitos para uso em paciente adulto, especificos para uso em ambiente de ressonância
magnética;
8.3.2 Dois (02) manguitos para uso em paciente pediátrico, especificos para uso em ambiente de
ressonância magnética;
8.4 Oximetria de pulso
8.4.1 (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso adulto tipo &quot;clip&quot;, especificos
para uso em ambiente de ressonância magnética;
8.5 Capnografia:
8.5.1 um (01) kit de calibração, se necessário calibração;
8.5.2 Cinco (5) retentores de água (water-trap), se necessário;
8.5.3 Trinta (30) linhas de amostragem (sample line);
9. Alimentação:
9.1 Alimentação elétrica: 220v / 60hz;
9.2 Bateria recarregável interna com duração de no mínimo 30 minutos em pleno funcionamento;
O equipamento deve ser acompanhado de manuais de operação em língua portuguesa (Brasil) e serviço
em língua portuguesa (Brasil) ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários,
sem ônus para a administração.

037389002 Monitor multiparâmetros com ecg/respiração, pni, pi (2 canais), spo2, etco2 e temperatura (2 canais) para
uso em pacientes neonatal a adultos.
1. Características gerais:
1.1 para uso geral em pacientes neonatais e adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros:
1.1.1 monitoração de ecg/respiração;
1.1.2 monitoração de temperatura (2 canais);
1.1.3 monitoração de pressão não-invasiva;
1.1.4 monitoração de pressão invasiva (2 canais)
1.1.5 oximetria de pulso;
1.1.6 capnografia (etco2) por método "sidestream" ou "micro stream";
1.2 deve apresentar monitor integrado ou modular, colorido com touchscreen, visor lcd ou led,de 12
polegadas,no mínimo;
1.3 deve permitir a visualização simultânea de pelo menos 06 curvas e valores numéricos no vídeo, sendo
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o operador o responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados assim como escolher as
cores de cada curva monitorada;
1.4 deve possuir oxicardiorespirograma;
1.5 as entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação;
1.6 deve possuir possibilidade de comunicação com central de monitoração via cabo da rede e/ou
wireless;
1.7 deve possibilitar a expansão futura de no minimo os parâmetros: Pressão Invasiva (mais 02 canais,
total de 04), Débito Cardíaco, BIS (índice biespectral),
Análise de Gases e Transmissão Neuro Muscular (TNM) ou Relaxamento neuromuscular (TOF);
1.8 deve possuir software em português;
1.9 deve possuir bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos;
2. Indicações
2.1 em forma de gráficos:
2.1.1 curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de ondas) escolhidas pelo
operador, sendo elas:
2.1.1.1 ECG e respiração
2.1.1.2 pletismograma;
2.1.1.3 capnograma;
2.1.1.4 pressão invasiva
2.1.2 tendências
2.1.2.1 o monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados;
2.2 numéricas:
2.2.1 dos parâmetros monitorados:
2.2.1.1. o monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos
pelo operador;
2.2.1.2 a frequência cardíaca;
2.2.1.3 a frequência respiratória;
2.2.1.4 a saturação de oxigênio;
2.2.1.5 taxa de co2 expirado;
2.2.1.6 temperatura;
2.2.1.7 as pressões diastólica, sistólica e média;
2.2.1.8 pressões invasivas, pressão arterial média, pressão venosa central, pressão atrial esquerda,
pressão atrial direita, pressão arterial pulmonar, no mínimo;
2.3 visuais:
2.3.1. o monitor deve permitir a visualização de:
2.3.2 tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
2.3.3 curvas e valores numéricos,monitorados simultaneamente
2.3.4 alarmes:
2.3.5 as falhas ocorridas com o sistema;
2.4 sonoras:
2.4.1 a sístole (batimento cardíaco);
2.4.2 alarmes:e (batimento cardíaco);
3. Alarmes: os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir:
3.1 alarme de bradicardia e taquicardia;
3.2 alarme para eletrodo de ECG solto;
3.3 alarme para frequência respiratória;
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3.4 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
3.5 alarme de sensor de spo2 desconectado;
3.6 alarme para nível de etco2 máximo e mínimo;
3.7 alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica;
3.8 alarme para valores de temperatura máximo e mínima;
4. Monitoração de ECG´s de temperatura máximo e mínima;
4.1 seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador; (i,ii,iii,avr,avl,avf,v);
4.2 faixa mínima de frequência cardíaca: 30 a 280bpm;
4.3 incerteza da medição: + ou - 3bpm(entre 30 a 250bpm);
4.4 deve apresentar amplitudes selecionáveis: (5mm/mv(n/2) 10mm/mv (n) e 20mm/mv(2n));
4.5 análise de arritmias e tendência;
4.6 análise de segmento st;
5. Monitoração de pressão não-invasiva;
5.1 medir as pressões diastólica e média, através de método oscilométrico;
5.2 deve operar em modo manual e automático com programação;
5.3 faixa mínina de medição para pressão;
5.3.1 sistólica: 40 a 245mmhg
5.3.2 diastólica: 10 a 200mmhg;
5.4 máxima pressão admissível no manguito: 300mmhg +/- 10%;
5.5 deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programadas entre 2 a 30 minutos.
6. Monitoração de pressão invasiva:
6.1 medir pressão arterial pam, pressão venosa central PVC, no mínimo;
7. Oximetria de pulso;
7.1 faixa de medição para spo2: 70 a 99%.
7.2 incerteza de medição (spo2); 3% (de 80 a 99%)
7.3 deve apresentar o pletismograma;
7.4 resolução:1%
7.5 tecnologia de oximetria para baixa perfuração, masimo set ou Nellcor oximax ou blupro ou fast-spo2
ou mars;
8. Temperatura
8.1 deve possuir dois canais de temperatura;
8.2 faixa de medição: 34 a 45 graus celsius;
8.3 incerteza da medição: + ou - 0,2 graus celsius;
9. Capnometria por método"stream ou sidestream";
9.1 deve medir concentrações expiradas de co2;
9.2 deve possuir compensação automática para pressão atmosférica;
9.3 deve mostrar capnograma em tempo real;
9.4 medições de concentração: 0 a 76mmhg - erro máximo +/- 3mmhg de 0 a 40mmhg e + ou - 10% de
41 a 99 mmhg;
10. Acessórios:
10.1 gerais:
10.1.1 (01) um cabo de alimentação para rede elétrica, padrão ABNT;
10.2 monitoração de ECG:
10.2.1 (01) cabo (cabo e pré-cabo) de ECG com 03 vias, padrão de cores iec1  (europeu), padrão UTI;
10.3 monitoração de pressão não-invasiva:
10.3.1 (01) uma mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o
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manguito;
10.3.2 (10) dez manguitos para uso neonatal para cada um dos seguintes tamanhos: nº2, 3, 4;
10.4 oximetria de pulso;
10.4.2 (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso em paciente neonatal, tipo "y";
10.6 capnometria;
10.6.1 um (01) kit de calibração, se necessário calibração
10.6.2 Cinco (05) retentores de água (water-trap), se necessário
10.6.3 Trinta (30) linhas de amostragem (sample line)
10.6.4 cinco (05) cotovelos com conexão para a linha de amostra para adaptação no conector y;
10.7 temperatura (2 canais);
10.7.1 (01) um sensor de pele, reutilizáveis;
11 Alimentação:
11.1 alimentação elétrica:220v/60hz
12. Garantia:
Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo
fabricante, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a
administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço,
em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos
usuários e de serviço á equipe técnica, sem ônus para a administração.

037389003 Monitor multiparâmetros com ECG/respiração, pni,pi (2 canais) spo2, débito cardíaco,etco2 e
temperatura(2 canais) para uso em pacientes neonatal a adultos.
1.Características gerais:
1.1para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros:
1.1.1 monitoração de ECG/respiração;
1.1.2 monitoração de temperatura (2 canais);
1.1.3 monitoração de pressão não-invasiva;
1.1.4 monitoração de pressão invasiva (2 canais)
1.1.5 oximetria de pulso;
1.1.6 capnografia(etco2) por método "sidestream" ou "micro stream";
1.1.7 débito cardíaco contínuo através de tecnologia própria ou possibilidade de conexão/comunicação a
monitor externo com exibição destes dados no monitor multiparâmetros.
1.2 deve apresentar monitor integrado ou modular,colorido
com touchscreen, visor LCD ou LED,de 15 polegadas, no mínimo
1.3 deve permitir a visualização simultânea de pelo menos 08 curvas e valores numéricos no vídeo, sendo
o operador o responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados assim como escolher as
cores de cada curva monitorada;
1.4 deve possuir oxicardiorespirograma;
1.5 as entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação;
1.6 deve possuir possibilidade de comunicação com central de monitoração via cabo de rede e wireless.
2. Indicações
2.1 em forma de gráficos:
2.1.1 curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas(formas de ondas)escolhidas pelo
operador, sendo elas:
2.1.1.1 ECG e respiração
2.1.1.2 pletismograma;
2.1.1.3 capnograma;
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2.1.1.4 pressão invasiva
2.1.2 tendências
2.1.2.1 o monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados;
2.2 numéricas:
2.2.1 dos parâmetros monitorados:
2.2.1.1. o monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos
pelo operador;
2.2.1.2 a frequência cardíaca;
2.2.1.3 a frequência respiratória;
2.2.1.4 a saturação de oxigênio;
2.2.1.5 taxa de co2 expirado;
2.2.1.6 temperatura;
2.2.1.7 as pressões diastólica, sistólica e média
2.2.1.8 pressões invasivas, pressão arterial média, pressão intracraniana, pressão venosa central,
pressão atrial esquerda, pressão atrial direita, pressão arterial pulmonar, no mínimo;
2.3 visuais:
2.3.1. o monitor deve permitir a visualização de:
2.3.2 tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
2.3.3 curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente
2.3.4 alarmes:
2.3.5 as falhas ocorridas com o sistema;
2.4 sonoras:
2.4.1 a sístole (batimento cardíaco)
2.4.2 alarmes:
3. alarmes: os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir:
3.1 alarme de bradicardia e taquicardia
3.2 alarme para eletrodo de ECG solto;
3.3 alarme para frequência respiratória;
3.4 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
3.5 alarme de sensor de spo2 desconectado;
3.6 alarme para nível de etco2 máximo e mínimo;
3.7 alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; alarme para valores de
temperatura máximo e mínima;
4. Monitoração de ECG;
4.1 seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador;  (i,ii,iii,avr,avl,avf,v)
4.2 faixa mínima de frequência cardíaca: 30 a 280bpm;
4.3 incerteza da medição: + ou - 1bpm(entre 30 a 250bpm);
4.4 deve apresentar amplitudes selecionáveis: (5mm/mv(n/2) 10mm/mv (n) e 20mm/mv(2n))
4.5 análise de arritmias e tendência;
4.6 análise de segmento st;
5.  Monitaração de pressão não-invasiva
5.1 medir as pressões diastólica e média, através de método oscilométrico;
5.2 deve operar em modo manual e automático com programação;
5.3 faixa mínina de medição para pressão;
5.3.1 sistólica: 40 a 245mmhg
5.3.2 diastólica: 10 a 200mmhg;

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 956 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
5.4 máxima pressão admissível no manguito: 300mmhg;
5.5 deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programadas entre 1 a 30 minutos.
6.monitoração de pressão invasiva:
6.1 medir pressão arterial média-pam, pressão venosa central pvc e pic (pressão intra-craniana),no
mínimo, através de cateter.
7. Oximetria de pulso;
7.1 faixa de medição para spo2: 70 a 99%.
7.2 incerteza de medição (spo2); 3% (de 70 a 99%)
7.3 deve apresentar o pletismograma;
7.4 resolução:1%
7.5 tecnologia: masimo set ou oximax ou blupro ou fast-spo2
8. Temperatura
8.1 deve possuir dois canais de temperatura;
8.2 faixa de medição: 34 a 45¢c;
8.3 incerteza da medição: + ou - 0,2¢c;
9. Capnometria por método "microstream ou sidestream"
9.1 deve medir concentrações expiradas de Co2;
9.2 deve possuir compensação automática para pressão atmosférica
9.3 deve mostrar capnograma em tempo real;
9.4 medições de concentração: 0 a 99mmhg - erro máximo + ou - 3mmhg de 0 a 40mmhg e + ou - 10%
de 41 a 99 mmhg;
10. módulo de débito cardíaco contínuo próprio ou possibilidade de conexão/comunicação com monitor de
debito cardíaco continuo externo;
11. Acessórios:
11.1 gerais:
11.1.1 (01) um cabo de alimentação para rede elétrica  (tipo 2p + t), segundo padrão ABNT;
11.2 monitoração de ECG:
11.2.1 (02) dois cabos(cabo e pré-cabo) de ECG com 05 vias, padrão de cores iec1(europeu), padrão
UTI;
11.2.2 (01) um cabo (cabo e pré-cabo) de ECG com 03 vias, padrão de cores iec1 (europeu), padrão UTI;
11.3 monitoração de pressão não-invasiva:
11.3.1 (02) duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o
manguito;
11.3.2 (03) três manguitos reutilizáveis para uso em paciente adulto;
11.3.3 (02) dois manguitos reutilizáveis para uso em paciente obeso;
11.3.4 (02) dois manguitos reutilizáveis para uso em pacientes pediátrico;
11.4 oximetria de pulso;
11.4.1 (02) dois sensores reutilizáveis(incluindo cabo) para uso em paciente adulto, tipo clip
11.4.2 (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso em paciente neonatal, tipo "y"
11.5 pressão invasiva (2 canais)
11.6 capnometria;
11.6.1 um (01) kit de calibração, se necessário calibração
11.6.2 dez( 10) retentores de água (water-trap),se necessário
11.6.3 cem (100) linhas de amostragem (sample line)
11.6.4 dez (10) cotovelos com conexão para a linha de amostra para adaptação no conector y;
11.7 débito cardíaco contínuo com todos os acessórios necessários para o pleno funcionamento ou um
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(01) cabo de conexão com monitor de débito cardíaco contínuo externo;
11.8 temperatura (2 canais)
11.8.1 (02) dois sensores de pele, reutilizáveis
11.8.2 (02) dois sensores esofágicos, reutilizáveis:
12.1 alimentação
12.1 alimentação elétrica:220v/60hz
13. Garantia:
Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo
fabricante, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução,sem ônus para a
administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço,
em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos
usuários e de serviço á equipe técnica, sem ônus para a administração.

037389004 Monitor multiparâmetros com ECG/respiração, pni, pi (2 canal), spo2 e temperatura(2 canais) para uso em

pacientes neonatal a adultos.
1.Características gerais:
1.1para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros:
1.1.1 monitoração de ECG/respiração;
1.1.2 monitoração de temperatura (2 canais);
1.1.3 monitoração de pressão não-invasiva;
1.1.4 monitoração de pressão invasiva (2 canais);
1.1.5 oximetria de pulso;
1.2 deve apresentar monitor integrado ou modular, colorido com touchscreen, visor LCD ou LED, de 12
polegadas, no mínimo;
1.3 deve permitir a visualização simultânea de pelo menos 06 curvas e valores numéricos no vídeo, sendo
o
operador o responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados assim como escolher as cores
de cada curva monitorada;
1.4 deve possuir oxicardiorespirograma;
1.5 as entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação;
1.6 deve possuir possibilidade de comunicação com central de monitoração via cabo de rede e/ou
wireless;
1.7 deve apresentar tendências numéricas e gráficas por no mínimo 24 horas;
1.8 deve possibilitar a expansão futura de no minimo os parâmetros: Capnografia, Pressão Invasiva (mais
02 canais, total de 04), Débito Cardíaco, BIS (índice biespectral), Análise de Gases e Transmissão Neuro
Muscular (TNM) ou Relaxamento neuromuscular (TOF);
1.9 deve possuir bateria interna com autonomia mínima de 60 minutos;
2. Indicações
2.1 em forma de gráficos:
2.1.1 curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas(formas de ondas)escolhidas pelo
operador,
sendo elas:
2.1.1.1 ECG e respiração;
2.1.1.2 pletismograma;
2.1.1.3 pressão invasiva;
2.1.2 tendências
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2.1.2.1 o monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados;
2.2 numéricas:
2.2.1 dos parâmetros monitorados:
2.2.1.1. o monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos
pelo operador;
2.2.1.2 a frequência cardíaca;
2.2.1.3 a frequência respiratória;
2.2.1.4 a saturação de oxigênio;
2.2.1.5 temperatura;
2.2.1.6 as pressões diastólica, sistólica e média;
2.2.1.7 pressões Invasivas: pressão arterial média, pressão intracraniana, pressão venosa central,
pressão
atrial esquerda, pressão atrial direita, pressão arterial pulmonar, no mínimo;
2.3 visuais:
2.3.1 o monitor deve permitir a visualização de:
2.3.2 tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
2.3.3 curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente;
2.3.4 alarmes:
2.3.5 as falhas ocorridas com o sistema;
2.4 sonoras:
2.4.1 a sístole (batimento cardíaco);
2.4.2 alarmes:
3. alarmes: os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir:
3.1 alarme de bradicardia e taquicardia;
3.2 alarme para eletrodo de ECG solto;
3.3 alarme para frequência respiratória;
3.4 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
3.5 alarme de sensor de spo2 desconectado;
3.6 alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; alarme para valores de
temperatura máximo e mínima;
3.7 alarme para temperatura máxima e mínima;
4. Monitoração de ECG;
4.1 seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador; (i,ii,iii,avr,avl,avf,v)
4.2 faixa mínima de frequência cardíaca: 30 a 280bpm;
4.3 incerteza da medição: + ou - 1bpm(entre 30 a 250bpm);
4.4 deve apresentar amplitudes selecionáveis: (2,5mm/mv(n/4), 5mm/mv(n/2), 10mm/mv (n),
20mm/mv(2n)
e 40mm/mv(4n));
4.5 deve apresentar velocidade de varreduras selecionáveis: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50 mm/s;
4.6 análise de arritmias e tendência;
4.7 análise de segmento st;
5. Monitoração de pressão não-invasiva
5.1 medir as pressões diastólica e média, através de método oscilométrico;
5.2 deve operar em modo manual e automático com programação;
5.3 faixa mínima de medição para pressão;
5.3.1 sistólica: 40 a 270mmhg
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5.3.2 diastólica: 15 a 200mmhg;
5.5 máxima pressão admissível no manguito: 300 ±10% mmhg;
5.5 deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programadas entre 2 a 30 minutos.
6. Monitoração de pressão invasiva:
6.1 Medir pressão arterial média-PAM, Pressão Venosa Central-PVC e PIC (Pressão Intra-Craniana), no
ínimo, através de cateter;
6.2 Permitir o uso dos dois canais de PI simultâniamente;
7. Oximetria de pulso:
7.1 faixa de medição para spo2: 70 a 99%;
7.2 incerteza de medição (spo2); 3% (de 80 a 99%);
7.3 deve apresentar o pletismograma;
7.4 resolução:1%;
7.5 tecnologia: masimo set ou Nelcor oximax ou blupro ou fast-spo2;
8. Temperatura
8.1 deve possuir dois canais de temperatura;
8.2 faixa de medição: 34 a 45ºC;
8.3 incerteza da medição: + ou - 0,2ºC;
9. Acessórios:
9.1 gerais:
9.1.1 (01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p + t), segundo padrão ABNT;
9.2 monitoração de ECG:
9.2.1 (02) dois cabos(cabo e pré-cabo) de ECG com 05 vias, padrão de cores iec1(europeu), padrão UTI;
9.3 monitoração de pressão não-invasiva:
9.3.1 (01) duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o
manguito;
11.3.2 (02) dois manguitos reutilizáveis para uso em paciente adulto;
11.3.3 (01) um manguito reutilizável para uso em paciente obeso;
11.4 oximetria de pulso;
11.4.1 (02) dois sensores reutilizáveis(incluindo cabo) para uso em paciente adulto, tipo clip
11.5 temperatura (2 canais)
11.5.1 (01) um sensor de pele, reutilizável;
11.5.2 (01) um sensor esofágico, reutilizável;
12. alimentação
12.1 alimentação elétrica:220v/60hz.
13. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas
recomendadas pelo fabricante,inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem
ônus para a  administração.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em língua
portuguesa ou inglesa.
O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica,
sem ônus para a administração.

037389005 Monitor Multiparâmetros

Generalidades:
Monitor multiparâmetros com ECG/Respiração, PNI, SPO2 e Temperatura (2 canais) para uso em
pacientes pediátricos e adultos.
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1 - Características gerais:
1.1 - Para uso geral em pacientes pediátricos e adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros:
1.1.1 - Monitoração de ECG/Respiração;
1.1.2 - Monitoração de temperatura (2 canais);
1.1.3 - Monitoração de pressão não-invasiva;
1.1.4 - Oximetria de pulso;
1.2 - Deve apresentar monitor integrado ao equipamento, colorido, visor LCD ou LED, de 12 pol., no
mínimo;
1.3 - Deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador
responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados;
1.4 - As entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação;

2 - Indicações:
2.1 - Em forma de gráficos:
2.1.1 - Curvas - O monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de  onda)
escolhidas pelo operador. Sendo elas:
2.1.1.1 - ECG e respiração;
2.1.1.2 - Pletismograma;
2.1.2 -  Tendências:
2.1.2.1 - O monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados.
2.2 - Numéricas:
2.2.1 - Dos Parâmetros Monitorados:
O monitor deverá apresentar numericamente os  seguintes parâmetros, sendo estes
escolhidos pelo operador:
2.2.1.1 - A freqüência cardíaca;
2.2.1.2 - A freqüência respiratória;
2.2.1.3 - A saturação de Oxigênio;
2.2.1.4 - Temperatura;
2.2.1.5 - As pressões diastólica, sistólica e média;
2.3 - Visuais:
O monitor deve permitir a visualização de:
2.3.1 - Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
2.3.2 - Curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente;
2.3.3 - Alarmes;
2.3.4 - As falhas ocorridas com o sistema;
2.4 - Sonoras:
2.4.1 - A Sístole (batimento cardíaco);
2.4.2 - Alarmes;

3 - Alarmes:
     Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir:
3.1 - Alarme de bradicardia e taquicardia;
3.2 - Alarme para eletrodo de ECG solto;
3.3 - Alarme para freqüência respiratória;
3.4 - Alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
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3.5 - Alarme de sensor de SpO2 desconectado;
3.6 - Alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica;
3.7 - Alarme para valores de temperatura máximo e mínimo;

4 - Monitoração de ECG:
4.1 - Seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V);
4.2 - Faixa mínima da freqüência cardíaca: 30 a 280 bpm;
4.3 - Incerteza da medição:   3 bpm (entre 30 a 250 bpm);
4.4 - Deve apresentar amplitudes selecionáveis: (5mm/mv (N/2), 10mm/mv (N) e 20mm/mv (2N));
4.5 - Análise de arritmias e tendência;
4.6 - Análise do segmento ST.

5 - Monitoração de Pressão Não-Invasiva:
5.1 - Medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilométrico;
5.2 - Deve operar em modo manual e automático com programação;
5.3 - Faixa de medição da pressão para paciente pediátrico/adulto;
5.4 - Máxima pressão admissível no manguito:  300 mmHg;
5.5 - Deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programados entre 3 e 60 minutos.

6 - Oximetria De Pulso:
6.1 - Faixa de medição para SpO2: 80 a 99 %;
6.2 - Incerteza da medição (SpO2): 2 % ( de 80 a 99 %);
6.3 - Deve apresentar o pletismograma;
6.4 - Resolução: 1 %;

7 - Temperatura:
7.1 - Deve possuir dois canais de temperatura;
7.2 - Faixa de medição: 34 a 45  C;
7.3 - Incerteza da medição:   0.2  C;

8 -  Acessórios:
8.1 - Gerais:
8.1.1 - (01) Um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2P + T) segundo padrões ABNT
8.2 - Monitoração de ECG:
8.2.1 -  (02) Dois cabos de ECG com 5 vias;
8.3 - Monitoração de Pressão Não-Invasiva:
8.3.1 - (02) Duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o
manguito);
8.3.2 - (02) Dois manguitos para uso em paciente pediátrico;
8.3.3 - (02) Dois manguitos para uso em paciente adulto;
8.4 - Oximetria de Pulso:
8.4.1 - (02) Dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso pediátrico/adulto "tipo clip";
8.4.2 - (02) Dois sensores do tipo Y
8.5 - Temperatura (2 canais):
8.5.1 - (02) Dois sensores de pele;
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9 - Alimentação:
9.1 - Alimentação elétrica: 220 V / 60 Hz;

O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.
O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

037389012 Monitor multiparametro com ECG/respiração, pni, PI (2 canais) oximetria de pulso, temperatura,
respiração, para uso em pacientes adultos.
1. características gerais para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes
parâmetros:
monitoração de ECG/respiração;
monitoração de temperatura;
monitoração de pressão não-invasiva
pressão invasiva (2 canais);
oximetria de pulso
O equipamento deve possuir monitor de video de LCD ou LED colorido 12 polegadas,no mínimo. O
monitor multiparâmetro deve ser compacto, não devendo possuir monitor de video separado.
Deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo,sendo o operador
responsável pela escolha pela escolha dos parâmetros a serem visualizados. As entradas dos circuitos
devem ser isoladas da rede elétrica (flutuantes) e possuir circuito de proteção contra desfibrilação. (até
360 j). deve funcionar com bateria interna recarregável duração mínima de 30 minutos;  peso total deve
ser menor do que 10kg.
Deve possuir software em português.
Indicações em forma de gráficos: curvas
O monitor deverá apresentar graficamente curvas(formas de onda) escolhidas pelo operador.sendo
elas,ECG; pletismograma; respiração; pressão-invasiva (2 canais).
2. Tendências.
O monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados.
Numéricas dos parâmetros monitorados
O monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros,sendo estes escolhidos pelo 2. 2.
Operador:
Frequência cardíaca;
Saturação de oxigênio.
A frequência respiratória; temperatura; as pressões diastólica, sistólica e média;
Visuais
O monitor deve permitir a visualização de:
Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados
Curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente
Alarmes;
As falhas ocorridas com o sistema.
Alimentação da rede elétrica/bateria
Sonoras
a sístole(batimento cardíaco);
3. Alarmes.
Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador
Omonitor deve possuir,no mínimo:
Alarme de bradicardia e taquicardia;
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Alarme para eletrodo de ECG solto;
Alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
Alarme de sensor de spo2 desconectado.
Alarme para pressão não invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica;
Alarme para respiração máxima e mínima
Alarme para temperatura máxima e mínima
Alarme para apnéia;
4. Monitoração de ECG
Seleção de no mínimo sete derivações pelo operador  (i,ii,iii,avr,avl,avf,v);
Sensibilidade 5mm/mv(n/2),10mm/mv (n), 20mm/mv(2n):
Velocidade: 25mm/s e 50mm/s;
Faixa mínima da frequência cardíaca:30 a 280bpm;
Erro máximo(exatidão): <5bpm.
Análise de ritmias e tendência; analise do segmento st
5. Monitoração de respiração:a detecção da respiração através de ECG.
6. Monitoração de pressão não-invasiva:
Medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilométrico;
Deve operar em modo manual e automático com programação em intervalos pré-programados entre 3 e
60 minutos, no mínimo.
Faixa de medição para pressão: 20 a 250 mmhg;
Erro máximo: +/- 5 mmhg ou 2%;
Máxima pressão admissível no manguito: 300mmhg;
7. Oximetria de pulso
Faixa de medição para spo2: 80 a 99%;
Erro máximo (spo2); 3% (de 80 a 99%)
Deve apresentar o pletismograma;
Resolução: 1%;
8. Monitoração de pressão invasiva (2 canais):
medir pressão arterial média-PAM e pressão venosa central PVC através de cateter;
9.Temperatura:
Deve apresentar dois canais para temperatura;
Faixa de medição 34 a 41 graus centígrados no mínimo;
Erro máximo +/- 0,2 graus centígrados;
10. Acessórios gerais;
Um (01) cabo de alimentação para rede elétrica (2p+t), conforme padrão ABNT;
Monitoração de ECG
Dois (02) cabos de ECG 5 vias completos uso em ambiente cirúrgico;
Monitoração de pressão não-invasiva;
Duas (02) mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o
manguito);
Dois (02) manguitos para uso paciente adulto;
Dois (02) manguitos para uso em paciente obeso;
Oximetria de pulso;
Dois (02) sensores reutilizáveis (incluindo pré-cabo), tipo clip, para uso em paciente adulto;
Um (01) sensor reutilizável (incluindo pré-cabo), tipo Y;
Temperatura;
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Dois (02) sensores de pele;
Um(01) sensor esofágico;
11. Alimentação
Alimentação elétrica-220/60Hz.
O equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação em língua portuguesa e serviço em
língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus
para a administração.
Alimentação elétrica - 220/60hz.

037389015  Monitor multiparâmetros com ECG,PNI,SPO2 e temperatura para uso em pacientes neonatais.
Parâmetros
Monitoração de ECG;
Monitoração de pressão não-invasiva;
Oximetria de pulso;
Temperatura;
Frequência respiratória;
Deve apresentar monitor de LCD ou LED colorido de no minimo 10'', integrado ao equipamento;
Deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo sendo o operador
responsável pela dos parâmetros a serem visualizados.
As entradas dos circuitos de ECG, PNI e oximetria de pulso deverão ser isoladas da rede elétrica
(flutuantes) e deverão possuir circuito de proteção contra desfibrilação;
Indicações em forma de graficos;
Curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo operador. As
curvas são;
Eletrocardiograma;
Pletismograma;
Tendências;
O monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados;
O monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo
operador;
A frequência cardíaca;
A saturação de oxigênio
Temperatura;
Frequência respiratória
Visuais:
O monitor deve permitir a visualização de:
Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
Curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente;
Alarmes;
As falhas ocorridas com o sistema;
Sonoras
Sístole (batimento cardíaco);
Alarmes;
Os seguintes limites de alarme devem ser selecionados pelo operador;
Alarme de bradicardia e taquicardia;
Alarme para eletrodo de ECG solto;
Alarme de sensor de spo2 desconectado;
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Alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
Alarme de sensor de spo2 desconectado;
Alarme de valor de pressão não -invasiva máxima e mínima;
Monitoração de ECG;
Seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador (i,ii, iii, avr,avl,avf, v);
Análise do segmento
Velocidade 12,5mm/s 25mm/s e 50mm/s;
Faixa de medição da frequência cardíaca 30 a 280 BPM;
Erro Maximo (exatidão)< 2BPM;
Monitoração de pressão não-invasiva;
Medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilométrico
Deve operar em modo manual e automático;
Faixa de medição para paciente neonatal;
Máxima de pressão admissível no manguito modo neonatal: 150mmhg+/-10%;
Deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos;
Pré-programados entre 1 a 60 minutos;
Oximetria de pulso;
Faixa de medição para spo2 -70 a 99%;
Erro maximo (spo2) 3% (de 70 a 99%);
Tempo de resposta inferior a 13 segundos;
Deve apresentar plestimograma;
Resolução 1%;
Tecnologia: masimo set ou oximax ou blupro ou fast-spo² ou mars
Temperatura;
Deve apresentar dois canais para temperatura;
Faixa de medição 34 a 41 graus centigrados no mínimo;
Erro máximo +/- 0,2 graus centigrados;
Acessórios gerais;
Um (01) cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p +t);
Segundo padrões ABNT;
Monitoração de ECG;
Dois (2)cabos de ECG  5 vias completos;
Monitoração de pressão não-invasiva;
Duas (02) mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o
manguito);
Dois (02) manguitos para uso paciente neonatal;
Dois (02) manguitos para uso em paciente lactente;
Oximetria de pulso;
Dois(02) sensores reutilizáveis (incluindo pré-cabo) para uso em paciente neonatal;
Temperatura;
Dois (02) sensores de pele;
Um (01) sensor retal;
Alimentação;
Alimentação elétrica - 220/60hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em lingua portuguesa e de
serviço em lingua portuguesa e de serviço em lingua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento
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adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

037389017 Monitor multiparâmetros com ECG/respiração, PNI PI (2 canais), SPO2, ETCO2 e temperatura (2 canais)
para uso em pacientes neonatal a adultos.
1. Características gerais:
1.1 Para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros:
1.1.1 Monitoração de ECG/respiração;
1.1.2 Monitoração de temperatura (2 canais);
1.1.3 Monitoração de pressão não-invasiva;
1.1.4 Monitoração de pressão invasiva (2 canais);
1.1.5 Oximetria de pulso;
1.1.6 Capnografia (etco2) por método "sidestream"; ou ";microstream";
1.2 Deve apresentar monitor integrado ou modular, colorido com touchscreen, visor de LCD ou LED,
de 12 polegadas, no mínimo;
1.3 Deve permitir a visualização simultânea de pelo menos 06 curvas e valores numéricos no vídeo,
sendo o operador o responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados assim como escolher
as cores de cada curva monitorada;
1.4 Deve possuir oxicardiorespirograma;
1.5 As entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação;
1.6 Deve possuir possibilidade de comunicação com central de monitoração via cabo de rede e/ou
wireless;
1.7 deve apresentar tendências numéricas e gráficas por no mínimo 24 horas;
1.8 Deve possibilitar a expansão futura de no minimo os parâmetros: Pressão Invasiva (mais 02 canais,
total de 04), Débito Cardíaco, BIS (índice biespectral), Análise de Gases e Transmissão Neuro Muscular
(TNM) ou Relaxamento neuromuscular (TOF);
2. Indicações:
2.1 Em forma de gráficos:
2.1.1 Curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas (forma de ondas) escolhidas pelo
operador, sendo elas:
2.1.1.1 ECG e respiração;
2.1.1.2 Pletismograma;
2.1.1.3 Capnograma;
2.1.1.4 Pressão Invasiva;
2.1.2 Tendências:
2.1.2.1 O monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados;
2.2 Numéricas:
2.2.1 Dos parâmetros monitorados:
2.2.1.1 O monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos
pelo operador;
2.2.1.2 A frequência cardíaca;
2.2.1.3 A frequência respiratória;
2.2.1.4 A Saturação do oxigênio;
2.2.1.5 Taxa de co2 expirado;
2.2.1.6 Temperatura;

2.2.1.7 As pressões diastólica, sistólica e média;
2.2.1.8 Pressões invasivas, pressão arterial média, pressão intracraniana, pressão venosa central,
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pressão atrial esquerda, pressão atrial direita, arterial pulmonar, no mínimo;
2.3 Visuais:
2.3.1 O monitor deverá permitir a visualização de:
2.3.2 Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
2.3.3 Curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente:
2.3.4 Alarmes:
2.3.5 As falhas ocorridas com o sistema;
2.4 Sonoras:
2.4.1 A sístole (batimento cardíaco)
2.4.2 Alarmes:
3. Alarmes: os limites de alarmes devem se selecionados pelo operador. O monitor deve possuir:
3.1 Alarme de bradicardia e taquicardia;
3.2 Alarme para eletrodo de ECG solto;
3.3 Alarme para frequência respiratória;
3.4 Alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
3.5 Alarme de sensor de spo2 desconectado;
3.6 Alarme de sensor de etco2 máximo e mínimo;
3.7 Alarme para pressão não invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; alarme para valores de
temperatura máxima e mínima;
4. Monitoração de ECG:
4.1 Seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador, (i, ii, iii, acr, avl, acf, v);
4.2 Faixa mínima de frequência cardíaca: 30 a 280bpm;
4.3 Incerteza de medição: + ou - 1bpm (entre 30 a 250bpm);
4.4 Deve apresentar amplitudes selecionáveis: 2,5mm/mv(n/4), 5mm/mv(n/2), 10mm/mv (n),
20mm/mv(2n) e 40mm/mv(4n);
4.5 Análise de arritmias e tendências;
4.6 Análise de segmento st;
4.5 deve apresentar velocidade de varreduras selecionáveis: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50 mm/s;
5. Monitoração de pressão não invasiva
5.1 Medir as pressões diastólica e média, através de método oscilométrico;
5.2 Deve operar em modo manual e automático com programação;
5.3 Faixa mínima de medição para pressão:
5.3.1 Sistólica: 40 a 245 mmhg;
5.3.2 Diastólica 10 a 200 mmhg;
5.4 Máxima pressão admissível no manguito: 300mmhg +/- 10%;
5.5 Deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programadas entre 2 a 30 minutos.
6. Monitoração da pressão invasiva:
6.1 Medir pressão arterial média-pam, pressão venosa central pvc e pic (pressão intracraniana), no
mínimo, através de cateter.
6.2 Permitir o uso dos dois canais de PI simultâniamente;
7. Oximetria de pulso;
7.1 Faixa de medição para spo2: 70 a 99%
7.2 Incerteza de medição (spo2): 3% (de 70 a 90%);
7.3 Deve apresentar o pletismograma;
7.4 Resolução: 1%
7.5 Tecnologia: masimo set ou oximax ou blupro ou fast-spo2 ou mars;
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8. Temperatura
8.1 Deve possuir dois canais de temperatura
8.2 Faixa de medição: 34 a 45 graus C;
8.3 Incerteza de medição: +/- 0,2 graus C;
9. Capnometria por método ";microstream ou sidestream";
9.1 Deve medir concentração expiradas de Co2;
9.2 Deve possuir compensação automática para pressão atmosférica
9.3 Deve mostrar capnograma em tempo real;
9.4 Medições de concentração: 0 a 76mmhg - erro máximo + ou - 3mmhg de 0 a 40mmhg e + ou - 10%
de 41 a 76 mmhg;
10. Acessórios
10.1 Gerais:
Um (01) cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p + t) segundo padrões ABNT.
10.2 Monitoração ECG:
Dois (2) cabos de ECG 5 vias completos;
10.3 Oximetria de pulso:
Dois (02) sensores reutilizáveis (incluindo pré-cabo), para uso em paciente adulto.
10.4 Temperatura:
Dois (02) sensores de pele
Dois (02) sensores de esofágico;
10.6 Pressão não invasiva:
Três (03) manguitos para medição de pressão não invasiva em pacientes adultos
Dois (01) manguitos para medição de pressão não invasiva em pacientes Obeso;
Uma (01) mangueiras para conexão do manguito no monitor
10.7 Capnografia:
10.7.1 um (01) kit de calibração, se necessário calibração
10.7.2 Cinco (5) retentores de água (water-trap), se necessário
10.7.3 Trinta (30) linhas de amostragem (sample line)
11. Alimentação elétrica: 220v/60h
12. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas
recomendadas pelo fabricante,inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução,
sem ônus para a administração.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em língua
portuguesa ou inglesa.
O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica,
sem ônus para a administração.

037389019 Monitor Multiparâmetro
1. Generalidades:
Monitor multiparamétrico com ECG/respiração, PNI, PI (2 canais), SpO2, Débito
Cardíaco e Temperatura (2 canais) para uso em pacientes adultos.
2. Características Gerais:
2.1 Parâmetros
2.1.1 - Monitoração de ECG/respiração;
2.1.2 - Monitoração de pressão não-invasiva;
2.1.3 - Monitoração de pressão invasiva (2 canais);
2.1.4 - Oximetria de pulso;
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2.1.5 - Temperatura (2 canais);
2.1.6 - Débito Cardíaco;
2.2. O equipamento deve possuir monitor de vídeo de LCD ou LED, integrado ou
modular, colorido de minimo 15",  touch Screen. O monitor multiparâmetros deve ser
compacto, não devendo possuir monitor de vídeo separado. deve permitir a visualização
simultânea de pelo menos 08 curvas e valores numéricos no vídeo,sendo o operador o
responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados assim como escolher as
cores de cada curva monitorada;
2.3. As entradas dos circuitos devem ser isoladas da rede elétrica (flutuantes) e possuir circuito de
proteção contra desfibrilação;
2.4. Deve possuir bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos;
2.5. Deve possuir software em português;
1.4 deve possuir oxicardiorespirograma;
3. Indicações
3.1. Em forma de gráficos
3.1.1. Curvas
O monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo operador. As curvas
são:
2.1.1.1 - Eletrocardiograma;
2.1.1.2 - Plestimograma;
2.1.1.3 - pressão invasiva;
2.1.1.4 - Respiração;
2.1.1.4 – Débito Cardíaco;
3.1.2. Tendências
O monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados.
3.2. Numéricas
3.2.1. Dos parâmetros monitorados: O monitor deverá apresentar numericamente os seguintes
parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador:
3.2.1.1 - A freqüência cardíaca;
3.2.1.2 - A saturação de Oxigênio;
3.2.1.3 - As pressões diastólica, sistólica, média;
3.2.1.4 - Pressão invasiva( 2 canais), pressão arterial media, pressão intracraniana,
pressão venosa central, pressão atrial esquerda, pressão atrial direita, pressão arterial pulmonar, no
mínimo;
3.2.1.5 - Temperatura (2 canais);
3.2.1.6 - Débito Cardíaco;
3.2.1.7 - frequência respiratória;
3.3. Visuais
 O monitor deve permitir a visualização de:
3.3.1 - Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
3.3.2 - Curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente;
3.3.3 - Alarmes;
3.3.4 - As falhas ocorridas com o sistema;
3.4. Sonoras
3.4.1 - Sístole (batimento cardíaco);
3.4.2 - Alarmes.
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4. Alarmes
Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir:
4.1 - Alarme de bradicardia, taquicardia e arritmias;
4.2 - Alarme para eletrodo de ECG solto;
4.3 - Alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
4.4 - Alarme de sensor de SpO2 desconectado;
4.5 - Alarme para valores de pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica;
4.6 - Alarme para valores de temperatura máxima e mínima;
5. Monitoração de ECG
5.1 - Seleção de sete derivações pelo operador (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V);
5.2 - Faixa mínima de medição da freqüência cardíaca: 30 a 280 bpm;
5.3 - incerteza da medicação:+/- 1bpm (entre 30 a 250bpm);
5.4 deve apresentar amplitudes selecionáveis: (5mm/mv(n/2) 10mm/mv(n) e 20mm/mv(2n))
5.5 - Análise de arritmias e tendência;
5.6 - Análise do segmento ST.
6. Monitoração de Pressão Não-Invasiva
6.1 - Medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilométrico;
6.2 - Deve operar em modo manual e automático;
6.3 - Faixa de medição para pressão:
6.3.1 sistólica: 40 a 245mmhg
6.3.2 diastólica: 10 a 200mmhg;
6.4 - Máxima pressão admissível no manguito: 300 mmHg +-10%;
6.5 - Deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programados entre 1 e 30 minutos.
7. monitoração de pressão invasiva:
7.1 medir pressão arterial media-pam, pressão venosa central-pvc e pic (pressão intra-craniana) ,no
mínimo,através de cateter.
8. Oximetria de Pulso
8.1 - Faixa de medição para SpO2: 70 a 99 %;
8.2 - Erro máximo (SpO2): 3 % ( de70 a 99 %);
8.4 - Deve apresentar o plestimograma;
8.5 - Resolução: 1 %;
8.6 - Deve utilizar tecnologia Masimo Set ou oximax ou blupro ou fast-spo2 ou mars
9. Temperatura
9.1 - Deve apresentar dois canais para temperatura9.2 - Faixa de medição: 34 a 41 oC, no mínimo;
9.3 - Erro máximo +- 0.2 oC
10. Débito Cardíaco
10.1 - Deve utilizar técnica de termodiluição para cálculo do débito cardíaco;
10.2 - As constantes ("K") dos catéteres de Sawn-Ganz devem estar inseridas no software do monitor e
devem ser selecionadas pelo operador;
10.3 - Medições:
10.3.1 Medição da temperatura do sangue
10.3.1.1 Faixa de medição: 28 a 40ºC, no mínimo;
10.3.1.2 Erro máximo de medição: 0,2ºC;
10.3.2 Medição da temperatura do injetante;
10.3.2.1 Faixa de medição: 0 a 27ºC, no mínimo;
10.3.2.2 Erro máximo de medição: 0,2ºC;
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10.4 - Deve apresentar as tabelas de tendência dos valores medidos e realizar cálculos hemodinâmicos;
11. Acessórios:
11.1. Gerais
11.1.1. (01) Um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2P + T) segundo padrões
ABNT.
11.2. Monitoração de ECG
11.2.1. (02) Dois cabos (incluindo pré-cabo e rabichos) de ECG 5 vias;
11.3. Monitorização de pressão não invasiva
11.3.1. (02) Duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o
manguito);
11.3.2. (02) Dois manguitos para uso em paciente adulto.
11.3.3. (01) Um manguito para uso em paciente obeso.
11.4. Oximetria de pulso
11.4.1. (02) Dois sensores reutilizáveis (incluindo pré-cabo), para uso em paciente adulto, tipo "clip";
11.5. Temperatura
11.5.1. (02) Dois sensores de pele reutilizáveis;
11.5.2. (02) Dois sensores retal/esofágico reutilizáveis.
11.6. Débito cardíaco:
11.6.1. Um (01) cabo para conexão ao termistor do cateter de Sawn-Ganz;
11.6.2. Um (01) sensor para medição de temperatura do injetante;
12. Alimentação
12.1 Alimentação elétrica: 220 volts / 60 Hz.
Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas
recomendadas pelo fabricante,inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem
ônus para a administração.o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação
em língua portuguesa e serviço em lingua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento
operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.

037389022 Monitor multiparâmetros
Generalidades:
Monitor multiparametros com ECG, PNI, PI (04 canais), spo2 e temperatura (02canais) para uso em
pacientes adultos.
1 Características gerais:
1.1 parâmetros:
1.1.1 - monitoração de ECG,
1.1.2 - monitoração de pressão não-invasiva;
1.1.3 - monitoração de pressão invasiva;
1.1.4 - monitoração de oximetria de pulso;
1.1.5 - monitoração de temperatura;
1.2 deve apresentar monitor integrado ao equipamento,
1.3 deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador
responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados
tamanho da tela do monitor: no mínimo 12";
1.4 as entradas dos circuitos de ECG, PNI, PI e oximetria de pulso,deverão ser isoladas da rede
elétrica(flutuantes) e deverão possuir circuito de proteção contra desfibrilação.
2. Indicações
2.1. em forma de gráficos
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2.1.1. curvas
O monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de onda)escolhidas pelo operador. As curvas
são:
2.1.1.1 - eletrocardiograma;
2.1.1.2 - plestimograma;
2.1.2. tendências
O monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados.
2.2. numéricas
2.2.1. dos parâmetros monitorados
O monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo
operador:
2.2.1.1 - a freqüência cardíaca;
2.2.1.2 - a saturação de oxigênio;
2.2.1.3 - as pressões diastólica, sistólica, média;
2.2.1.4 - temperatura;
2.3. visuais
O monitor deve permitir a visualização de:
2.3.1 - tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
2.3.2 - curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente;
2.3.3 - alarmes;
2.3.4 - as falhas ocorridas com o sistema;
2.4. sonoras
2.4.1 - sístole (batimento cardíaco);
2.4.2 - alarmes.
3. Alarmes
Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir:
3.1 - alarme de bradicardia, taquicardia e arritmia;
3.2 - alarme para eletrodo de ECG solto;
3.3 - alarme para saturação de oxigênio, máxima e mínima
3.4 - alarme de sensor de spo2 desconectado;
3.5 - alarme para pressão não-invasiva, máxima e mínima;
diastólica e sistólica;
3.6 - alarme para valores de temperatura, máximo e mínimo;
4. Monitoração de ECG
4.1 - seleção de sete derivações pelo operador (i, ii, iii, avr, avl, avf, v), no mínimo;
4.2 - sensibilidade: 5mm/mv(n/2),10mm/mv(n),20mm/mv(2n);
4.3 - velocidade: 12.5mm/s,25mm/s e 50mm/s;
4.4 - faixa mínima da frequência cardíaca: 30 a 280 BPM;
4.5 - erro máximo (exatidão):menor que 2BPM;
4.6 - análise de arritmia e tendência
4.7 - análise do segmento st
5. Monitoração de pressão não-invasiva
5.1 - medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilométrico;
5.2 - deve operar em modo manual e automático, com programação;
5.3 - faixa de medição para pressão:
adultos: 10 a 250 mmhg;
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erro máximo: 10 mmhg;
5.4 - máxima pressão admissível no manguito:300 mmhg +-10%;
5.5 deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programados entre 2 e 30 minutos;
6. Monitoração de pressão invasiva;
6.1 - medir a pressão arterial média - pam e pressão venosa central - PVC através de catéter;
6.2 - faixa mínima de medição para pressão:
adultos: 0 a 250 mmhg;
7. oximetria de pulso;
7.1 - faixa de medição para spo2: 80 a 99%;
7.2 - erro máximo(spo2):2%(de 80 a 99%)
7.3  tempo de resposta inferior a 13 segundos;
7.4  deve apresentar o plestimograma;
7.5  resolução: 1%;
8. Temperatura:
8.1 deve apresentar dois canais para temperatura, no mínimo
8.2 faixa de medição: 34 a 41 graus,no mínimo;
8.3 erro máximo +- 0,2 graus;
9  Acessórios:
9.1 gerais
Um (01) cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p+t) segundo padrões ABNT.
9.2. monitoração de ECG
(02) dois cabos de ECG com 5 vias;
9.3. monitoração de pressão não invasiva duas(02)  mangueiras para medição de pressão não-invasiva
(para conexão entre o monitor e o manguito);
(04) quatro manguitos para uso em paciente adulto.
(02) dois manguitos para paciente pediátrico.
9.4.oximetria de pulso
(02)dois sensores reutilizáveis (incluindo pré-cabo) para uso em paciente adulto "tipo clip"
(01) um sensor reutilizável(incluindo pré-cabo) "tipo y";
9.5 temperatura
(03) três sensores de pele;
10. Alimentação
10.1 alimentação elétrica 220 volts / 60 hz
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa
(Brasil) e serviço em língua inglesa ou portuguesa (Brasil).

037389024 Monitor multiparametros com ECG/respiração, PNI, pi(4 canais) spo2,etco2 e temperatura (2 canais) para
uso em pacientes neonatal a adultos.
1.Características gerais:
1.1 para uso geral em pacientes adultos,devendo apresentar os seguintes parâmetros:
1.1.1 monitorização de ECG/respiração;
1.1.2 monitorização de temperatura (2 canais);
1.1.3 monitorização de pressão não-invasiva
1.1.4 monitorização de pressão invasiva (4 canais)
1.1.5 oximetria de pulso;
1.1.6 capnografia (etco2)por metodo "sidestream" ou "micro stream";
1.2 deve apresentar monitor integrado ou modular,colorido com touchscreen, visor LCD ou LED,de 15
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polegadas,no mínimo;
1.3 deve permitir a visualização simultânea de pelo menos 08 curvas e valores numéricos no vídeo,sendo
o operador o responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados assim como escolher as
cores de cada curva monitorada;
1.4 deve possuir oxicardiorespirograma;
1.5 as entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação;
1.6 deve possuir possibilidade de comunicação com central de monitorização via cabo de rede e wireless.
1.7 deve permitir o uso simultâneo de todos os parâmetros soliictados no subitem 1.1;
2 Indicações:
2.1 em forma de gráficos:
2.1.1 curvas - o monitor devera apresentar graficamente curvas (formas de ondas) escolhidas pelo
operador,sendo elas:
2.1.1.1 ECG e respiração
2.1.1.2 pletismograma;
2.1.1.3 capnograma
2.1.1.4 pressão invasiva
2.1.2 tendências
2.1.2.1 o monitor devera apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados;
2.2 numéricas:
2.2.1 dos parâmetros monitorados:
2.2.1.1 o monitor devera apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos
pelo operador;
2.2.1.2 a frequência cardíaca;
2.2.1.3 a frequência respiratória;
2.2.1.4 a saturação de oxigênio;
2.2.1.5 taxa de co2 expirado;
2.2.1.6 temperatura;
2.2.1.7 as pressões diastólica, sistólica e media
2.2.1.8 pressões invasivas, pressão arterial media, pressão intracraniana, pressão venosa central,
pressão atrial esquerda, pressão atrial direita, pressão arterial pulmonar, no mínimo
2.3 visuais:
2.3.1 o monitor deve permitir a visualização de:
2.3.2 tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
2.3.3 curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente
2.3.4 alarmes:
2.3.5 as falhas ocorridas com o sistema;
2.4 sonoras
2.4.1 a sístole (batimento cardíaco)
2.4.2 alarmes:
3 Alarmes: os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. o monitor deve possuir:
3.1 alarme de bradicardia e taquicardia
3.2 alarme para eletrodo de ECG solto;
3.3 alarme para frequência respiratória;
3.4 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
3.5 alarme de sensor de spo2 desconectado;
3.6 alarme para nível de etco2 máximo e mínimo;
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3.7 alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; alarme para valores de
temperatura máxima e mínima;
4 Monitoração ECG;
4.1 seleção de,no mínimo,sete derivações pelo operador(i,ii, iii, avr, avl, avf,v)
4.2 faixa mínima de frequência cardíaca: 30 a 280 bpm;
4.3 incerteza da medicação:+ ou -1bpm(entre 30 a 250bpm);
4.4 deve apresentar amplitudes selecionáveis: (5mm/mv(n/2) 10mm/mv(n) e 20mm/mv(2n))
4.5 analise de arritmias e tendências;
4.6 analise do segmento st;
5 Monitoração de pressão não invasiva:
5.1 medir as pressões diastólica e media,através de método oscilométrico;
5.2 deve operar em modo manual e automático com programação;
5.3 faixa mínima de medição para pressão;
5.3.1 sistólica: 40 a 245mmhg
5.3.2 diastólica: 10 a 200mmhg;
5.4 máxima pressão admissível no manguito:300mmhg+-10%;
5.5 deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré programadas entre 2 a 30 minutos.
6. monitoração de pressão invasiva:
6.1 medir pressão arterial media-pam, pressão venosa central-pvc e pic (pressão intra-craniana) ,no
mínimo,através de cateter.
7. Oximetria de pulso;
7.1 faixa de medição para spo2: 70 a 99%;
7.2 incerteza de medição(spo2);3% (de 70 a 99%);
7.3 deve apresentar o pletsmograma;
7.4 resolução: 1%
7.5 tecnologia: masimo set ou oximax ou blupro ou fast-spo2 ou mars
8 Temperatura:
8.1 deve possuir dois canais de temperatura;
8.2 faixa de medição: 34 a 45ºc;
8.3 incerteza de medição: + ou - 0.2ºc;
9 Capnometria por metodo"microstream ou sidestream"
9.1 deve medir concentrações expiradas de co2;
9.2 deve possuir compensação automática para pressão atmosférica;
9.3 deve mostrar capnograma em tempo real;
9.4 medições de concetração:0 a 99 mmhg - erro maximo + ou - 3mmhg de 0 a 40mmhg e + ou - 10% de
41 a 99mmhg;
11 Acessórios:
11.1 gerais:
11.1.1(01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p+t), segundo padrão ABNT;
11.2 monitoração de ECG:
11.2.1(02) dois cabos(cabo e pré-caldo) de ECG com 05 vias, padrão de cores iec1(europeu), padrão UTI;
11.2.2 (01) um cabo (cabo e pré-cabo) de ECG com 03 vias, padrão de cores iec1(europeu), padrão UTI;
11.3 monitoração de pressão não - invasiva:
11.3.1(02) duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o
manguito);
11.3.2 (03) três manguitos reutilizáveis para uso em paciente adulto;
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11.3.3 (02) dois manguitos reutilizáveis para uso em paciente obeso;
11.3.4 (02) dois manguitos reutilizáveis para uso em paciente pediátrico;
11.4 oximetria de pulso;
11.4.1 (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso em pacientes adultos, tipo clip;
11.4.2 (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso em paciente neonatal, tipo"y";
11.5 pressão invasiva(4 canais)
11.6 capnometria;
11.6.1 um (01) kit de calibração, se necessário calibração
11.6.2 dez (10) retentores de água (water-trap), se necessário
11.6.3 cem(100) linhas de amostragem (sample line)
11.6.4 dez (10) cotovelos com conexão para a linha de amostra para adaptação no conector y;
11.8 temperatura(02 canais)
11.8.1 (02) sensores de pele, reutilizáveis;
11.8.2 (02) sensores esofágicos, reutilizáveis;
12.1 Alimentação:
12.1 alimentação elétrica:220v/60hz;
13 Garantia:
Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo
fabricante,inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a
administração.o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço,
em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos
usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.

037389029 Monitor multiparâmetros com ECG/respiração, PNI PI (2 canais), SPO2, ETCO2 e temperatura (2 canais)
para uso em pacientes neonatal a adultos.
1. Características gerais:
1.1 Para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros:
1.1.1 Monitoração de ECG/respiração;
1.1.2 Monitoração de temperatura (2 canais);
1.1.3 Monitoração de pressão não-invasiva;
1.1.4 Monitoração de pressão invasiva (2 canais);
1.1.5 Oximetria de pulso;
1.1.6 Capnografia (etco2) por método ''sidestream''; ou &quot;;microstream&quot;;
1.2 Deve apresentar monitor integrado ou modular, colorido com touchscreen, visor de LCD ou LED, de
15 polegadas, no mínimo;
1.3 Deve permitir a visualização simultânea de pelo menos 06 curvas evalores numéricos no vídeo, sendo
o operador o responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados assim como escolher as
cores de cada curva monitorada;
1.4 Deve possuir oxicardiorespirograma;
1.5 As entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação;
1.6 Deve possuir possibilidade de comunicação com central de monitoração via cabo de rede e/ou
wireless;
1.7 deve apresentar tendências numéricas e gráficas por no mínimo 24 horas;
1.8 Deve possibilitar a expansão futura de no minimo os parâmetros:
Pressão Invasiva (mais 02 canais, total de 04), Débito Cardíaco, BIS (índice biespectral), Análise de
Gases e Transmissão Neuro Muscular (TNM) ou Relaxamento neuromuscular (TOF);
1.9 Bateria recarregavel de Niquel Metal Hidreto ou Litio, permitir funcionamento contininuo no minimo 30
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minutos;
2. Indicações:
2.1 Em forma de gráficos:
2.1.1 Curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas (forma de ondas) escolhidas pelo
operador, sendo elas:
2.1.1.1 ECG e respiração;
2.1.1.2 Pletismograma;
2.1.1.3 Capnograma;
2.1.1.4 Pressão Invasiva;
2.1.2 Tendências:
2.1.2.1 O monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados;
2.2 Numéricas:
2.2.1 Dos parâmetros monitorados:
2.2.1.1 O monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos
pelo operador;
2.2.1.2 A frequência cardíaca;
2.2.1.3 A frequência respiratória;
2.2.1.4 A Saturação do oxigênio;
2.2.1.5 Taxa de co2 expirado;
2.2.1.6 Temperatura;
2.2.1.7 As pressões diastólica, sistólica e média;
2.2.1.8 Pressões invasivas, pressão arterial média, pressão intracraniana, pressão venosa central,
pressão atrial esquerda, pressão atrial direita, arterial pulmonar, no mínimo;
2.2.1.9 Deve possuir calculo de variação da pressão de Pulso (Delta PP, PPV e VPP) automaticamente;
2.3 Visuais:
2.3.1 O monitor deverá permitir a visualização de:
2.3.2 Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
2.3.3 Curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente:
2.3.4 Alarmes:
2.3.5 As falhas ocorridas com o sistema;
2.4 Sonoras:
2.4.1 A sístole (batimento cardíaco)
2.4.2 Alarmes:
3. Alarmes: os limites de alarmes devem se selecionados pelo operador. O monitor deve possuir:
3.1 Alarme de bradicardia e taquicardia;
3.2 Alarme para eletrodo de ECG solto;
3.3 Alarme para frequência respiratória;
3.4 Alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
3.5 Alarme de sensor de spo2 desconectado;
3.6 Alarme de sensor de etco2 máximo e mínimo;
3.7 Alarme para pressão não invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; alarme para valores de
temperatura máxima e mínima;
4. Monitoração de ECG:
4.1 Seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador, (i, ii, iii, acr, avl,acf, v);
4.2 Faixa mínima de frequência cardíaca: 30 a 280bpm;
4.3 Incerteza de medição: + ou - 1bpm (entre 30 a 250bpm);
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4.4 Deve apresentar amplitudes selecionáveis: 2,5mm/mv(n/4), 5mm/mv(n/2), 10mm/mv (n),
20mm/mv(2n) e 40mm/mv(4n);
4.5 Análise de arritmias e tendências;
4.6 Análise de segmento st;
4.5 deve apresentar velocidade de varreduras selecionáveis: 6,25 mm/s,12,5 mm/s, 25 mm/s e 50 mm/s;
5. Monitoração de pressão não invasiva
5.1 Medir as pressões diastólica e média, através de método oscilométrico;
5.2 Deve operar em modo manual e automático com programação;
5.3 Faixa mínima de medição para pressão:
5.3.1 Sistólica: 40 a 245 mmhg;
5.3.2 Diastólica 10 a 200 mmhg;
5.4 Máxima pressão admissível no manguito: 300mmhg +/- 10%;
5.5 Deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré- programadas entre 2 a 30 minutos.
6. Monitoração da pressão invasiva:
6.1 Medir pressão arterial média-pam, pressão venosa central pvc e pic (pressão intracraniana), no
mínimo, através de cateter.
6.2 Permitir o uso dos dois canais de PI simultâniamente;
7. Oximetria de pulso;
7.1 Faixa de medição para spo2: 70 a 99%
7.2 Incerteza de medição (spo2): 3% (de 70 a 90%);
7.3 Deve apresentar o pletismograma;
7.4 Resolução: 1%
7.5 Tecnologia de baixa perfusão e movimento;
8. Temperatura
8.1 Deve possuir dois canais de temperatura
8.2 Faixa de medição: 34 a 45 graus C;
8.3 Incerteza de medição: +/- 0,2 graus C;
9. Capnometria por método “microstream” ou sidestream”;
9.1 Deve medir concentração expiradas de Co2;
9.2 Deve possuir compensação automática para pressão atmosférica
9.3 Deve mostrar capnograma em tempo real;
9.4 Medições de concentração: 0 a 76mmhg - erro máximo + ou - 3mmhg de 0 a 40mmhg e + ou - 10%
de 41 a 76 mmhg;
10. Acessórios
10.1 Gerais:
Um (01) cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p + t) segundo padrões ABNT.
10.2 Monitoração ECG:
Dois (2) cabos de ECG 5 vias completos;
10.3 Oximetria de pulso:
Dois (02) sensores reutilizáveis (incluindo pré-cabo), para uso em paciente adulto.
10.4 Temperatura:
Dois (02) sensores de pele
Dois (02) sensores de esofágico;
10.6 Pressão não invasiva:
Três (03) manguitos para medição de pressão não invasiva em pacientes
adultos
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Dois (02) manguitos para medição de pressão não invasiva em pacientes Obeso;
Uma (01) mangueiras para conexão do manguito no monitor
10.7 Capnografia:
10.7.1 um (01) kit de calibração, se necessário calibração
10.7.2 Dez (10) retentores de água (water-trap), se necessário
10.7.3 Trinta (30) linhas de amostragem (sample line)
11. Alimentação elétrica: 220v/60hz.
12. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas
recomendadas pelo fabricante,inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem
ônus para a administração.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em língua
portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de
serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.

037389030 Monitor Multiparâmetros
Generalidades:
Monitor multiparâmetros com ECG/respiração, PNI, SPO2 e temperatura para uso em pacientes adultos.
1. Características gerais:
1.1 para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros;
1.1.1 monitoração de ECG/respiração
1.1.2 monitoração de temperatura
1.1.3 monitoração de pressão não invasiva
1.1.4 oxímetria de pulso
1.2 o equipamento deve possuir monitor de vídeo de cristal líquido colorido de 10.4", no mínimo. O
monitor nultiparâmetros deve ser compacto, não devendo possuir monitor de vídeo separado. Deve
permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador
responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados;
1.3 as entradas dos circuitos devem ser isoladas da rede elétrica (flutuantes) e possuir circuito de
proteção contra desfibrilação;
1.4 deve possuir bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos;
1.5 peso total deve ser menor do que 09 kg;
1.6 deve possuir software e indicações em português;
2. Indicações:
2.1 em forma de gráficos:
2.1.1 curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo
operador. Sendo elas:
2.1.1.1 ECG e respiração;
2.1.1.2 plestimograma
2.1.2 tendências:
2.1.2.1 o monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados.
2.2 numéricas:
2.2.1 dos parâmetros monitorados:
O monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo
operador;
2.2.1.1 a freqüência cardíaca;
2.2.1.2 a freqüência respiratória;
2.2.1.3 a saturação de oxigênio;
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2.2.1.4 temperatura;
2.2.1.5 as pressões diastólica, sistólica e média;
2.3 visuais:
O monitor deve permitir a visualização de:
2.3.1 tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
2.3.2 curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente;
2.3.3 alarmes;
2.4 sonoras:
2.4.1 a sístole (batimento cardíaco);
2.4.2 alarmes;
3. Alarmes:
Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir:
3.1 alarme de bradicardia e taquicardia;
3.2 alarme para eletrodo de ECG solto;
3.3 alarme para freqüência respiratória;
3.4 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
3.5 alarme de sensor de spo2 desconectado;
3.6 alarme para pressão não invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica;
3.7 alarme para valores de temperatura Maximo e mínimo;
4. Monitoração de ECG:
4.1 seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V);
4.2 faixa mínima da freqüência cardíaca: 30 a 280 bpm;
4.3 incerteza da medição: +- 3 bpm (entre 30 a 250 bpm);
4.4 deve apresentar amplitude selecionáveis: (5mm/mv hn/2), 10mm/mv (n) e 20mm/mv (2n);
4.5 análise de arritmias e tendências;
4.6 análise do segmento ST.
5. Monitoração de pressão não invasiva:
5.1 medir as pressões diastólica, sistólica e media, através de método oscilométrico;
5.2 deve operar em modo manual e automático com programação;
5.3 faixa de medição da pressão para paciente adulto;
5.4 máxima pressão admissível no manguito: 300 mmhg;
5.5 deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programados entre 1 e 30 minutos;
6. Oxímetria de pulso:
6.1 faixa de medição para SPO2: 80 a 99%;
6.2 incerteza da medição (SPO2): 2% (80 a 99%);
6.3 deve apresentar o pletismograma;
6.4 resolução: 1%;
6.5 deve utilizar tecnologia máximo set.
7. Temperatura:
7.1 deve apresentar um canal para temperatura, no mínimo;
7.2 faixa de medição: 34 a 41º c;
7.3 incerteza da medição: +- 0.2 ºc;
8. Acessórios:
8.1 gerais
8.1.1 (01) um cabo de alimentação para cada rede elétrica (tipo 2p +t) segundo padrões ABNT;
8.2 monitoração de ECG
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8.2.1 (02) dois cabos (incluindo pré-cabo e rabicho) de ECG com 5 vias;
8.3 monitoração de pressão não invasiva
8.3.1 (02) duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o
manguito)
8.3.2 (03) três manguitos para uso em paciente adulto
8.3.3 (01) um manguito para uso em paciente obeso
8.4 oxímetria de pulso:
8.4.1 (03) três sensores reutilizáveis (incluindo cabo e pré-cabo) para uso adulto, tipo "clip"
8.5 temperatura
8.5.1 (02) dois sensores de pele reutilizáveis
8.5.2 (02) dois sensores retal/ esofágico reutilizáveis.
9. Alimentação:
9.1 elétrica: 220 V/ 60Hz.

037389032 MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA USO MÉDICO
C/ ECG/RESP., PNI, PI. (02 CANAIS) SPO2, ETCO2 , DEBITO CARD. PEDIATRICO

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037389033 Monitor multiparâmetros com ECG/respiração, pni, spo2 e temperatura (2canais) para uso em pacientes
adultos e infantis;
1. Características gerais:
1.1 parâmetros mínimos:
1.1.1 monitoração de ECG/respiração
1.1.2 monitoração de temperatura (2 canais)
1.1.3 monitoração de pressão não-invasiva
1.1.4 oximetria de pulso
1.2 deve apresentar monitor integrado ao equipamento, colorido, visor LCD ou LED, de 10 polegadas,no
mínimo;
1.3 deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no video, sendo o operador
responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados.
1.4 as entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação (até 360 joules);
2. Indicacoes:
2.1 em forma de gráficos:
2.1.1 curvas - o monitor devera apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo
operador sendo elas:
2.1.1.1 ECG e respiração
2.1.1.2 plestimograma
2.1.2 tendências:
2.1.2.1 o monitor devera apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados.
2.2 numéricos:
2.2.1 dos parâmetros monitorados: o monitor devera apresentar numericamente os seguintes parâmetros,
sendo estes escolhidos pelo operador:
2.2.1.1 a frequência cardíaca
2.2.1.2 a frequência respiratória
2.2.1.3 a saturação de oxigênio
2.2.1.4 temperatura
2.2.1.5 as pressões diastólica, sistólica e media
2.3 visuais:
O monitor deve permitir a visualização de:
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2.3.1 tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados.
2.3.2 curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente
2.3.3 alarmes
2.3.4 as falhas ocorridas com o sistema
2.4 sonoras:
2.4.1 a sístole (batimento cardíaco)
2.4.2 alarmes
3. Alarmes:
Os alarmes devem ser selecionados pelo operador.o monitor deve possuir:
3.1 alarme de bradicardia e taquicardia
3.2 alarme para eletrodo de ECG solto
3.3 alarme para frequência respiratória
3.4 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima
3.5 alarme de sensor de spo2 desconectado
3.6 alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica
3.7 alarme para valores de temperatura máximo e mínimo
4. Monitoracao de ECG:
4.1 seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador  (i, ii, avr, avl, avf, v)
4.2 faixa mínima da frequência cardíaca: 30 a 280 BPM
4.3 incerteza da medição: +- 3 BPM (entre 30 a 250 BPM)
4.4 análise de arritmias e tendências
4.6 análise do segmento st
5. monitoração de pressão não-invasiva
5.1 mediar as pressões diastólica, sistólica e media,através de método oscilométrico
5.2 deve operar em modo manual e automático com programação
5.3 faixa de medição da pressão para paciente adulto
5.4 deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programados entre 1 e 240 minutos
6. Oximetria de pulso:
6.1 faixa de medição para spo2: 80 a 100%
6.2 incerteza da medição (spo2): 2% (de 80 a 100%)
6.3 deve apresentar o plestimograma
6.4 resolução: 1%
6.5 deve possuir tecnologia para leitura em baixa perfusão e movimentação do paciente;
7. Temperatura:
7.1 deve possuir dois canais de temperatura
7.2 faixa de medição: 15 a 45 graus centigrados
7.3 incerteza da medição: +- 0.2 graus centigrados
8. Acessórios:
8.1 gerais:
8.1.1 (01) um cabo de alimentação para rede elétrica  (tipo 2p + t) segundo padrões ABNT
8.2 monitoração de ECG:
8.2.1 (02) dois cabos de ECG com 5 vias
8.3 monitoração de pressão não-invasiva
8.3.1 (02) duas mangueiras para medição de pressão não invasiva (para conexão entre o monitor e o
manguito)
8.3.2 (02) dois manguitos para uso em paciente adulto;
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8.3.3 (02) dois manguitos para uso em paciente infantil
8.4 oximetria de pulso:
8.4.1 (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso adulto tipo clip;
8.4.2 (02)dois sensores reutilizáveis(incluindo cabo) para uso infantil tipo y;
8.5 temperatura (2 canais)
8.5.1 (04) quatro sensores de pele;
09. Alimentação:
09.1 alimentação eletrica: bivolt 110/220v / 60hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operaração e serviço em língua portuguesa
(Brasil) ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração.

037389034 Generalidades:
Monitor multiparâmetros para transporte com ECG/respiração.
Oximetria de pulso e PNI para uso em pacientes adultos.
1. Características gerais:
1.1 Para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros:
1.1.1 Monitoração de ECG/respiração;
1.1.2 Monitoração de pressão não-invasiva;
1.1.3 Oxímetria de pulso;
1.2 O equipamento deve possuir monitor de vídeo de cristal liquido de 10", no mínimo. O monitor
multiparâmetros deve ser compacto, não devendo possuir monitor de vídeo separado. Deve permitir a
visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador responsável pela
escolha dos parâmetros a serem visualizados;
1.3 Deve ser leve e compacto;
1.4 Deve possuir alça para transporte, adaptável a grade da maca;
1.5 As entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação.
1.6 O equipamento deve ter no máximo, 6kg, sem acessórios;
2. Indicações;
2.1 Em forma de gráficos;
2.1.1 Curvas - o monitor devera apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo
operador. Sendo elas:
2.1.2.1 ECG/respiração;
2.1.2.2 Pletismograma
2.1.3 Tendências:
2.1.3.1 O monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados;
2.2 Numéricas:
2.2.1 Dos parâmetros monitorados:
2.2.1.1 O monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos
pelo operador.
2.2.1.2 A frequência cardíaca;
2.2.1.3 A saturação de oxigênio
2.2.1.4 A frequência respiratória
2.2.1.5 Pressão diastólica, sistólica e média
2.3 Visuais:
2.3.1 O monitor deve permitir a visualização de:
2.3.2 Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
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2.3.3 Curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente;
2.3.4 Alarmes;
2.3.5 As falhas ocorridas com o sistema;
2.3.6 Alimentação da rede elétrica/bateria;
2.4 Sonoras;
2.4.1 A sístole (batimento cardíaco);
2.4.2 Alarmes
3. Alarmes:
Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir:
3.2 Alarme de bradicardia e taquicardia;
3.3 Alarme para eletrodo de ECG solto;
3.4 Alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
3.5 Alarme de sendor de spo2 desconectado;
3.6 Alarme para respiração máxima e mínima;
4. Monitoração de ECG:
4.1 Seleção de três derivações pelo operador (I,II,III);
4.2 Sensibilidade: 5mm/mv (n/2) 10 mm/mv (n), 20 mm/mv (2n);
4.3 Velocidade: 25mm/s e 50 mm/s;
4.4 Faixa mínima da frequência cardíaca: 30 a 250 BPM;
4.5 Erro máximo: (exatidão): < 5 BPM;
5. Oxímetria de pulso:
5.1 Faixa de medição para spo2: 70 a 99%;
5.2 Erro máximo (spo2) 2% (de 80 a 99%);
5.3 Tempo de resposta inferior a 13 segundos;
5.4 Deve apresentar o pletismograma;
5.5 Resolução: 1%;
6. Monitoração de pressão não invasiva;
6.1 Medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilométric;
6.2 Deve operar em modo manual e automático;
6.3 Faixa mínima de medição para pressão sistólica 60 a 250 mmhg. diastólica: 45 a 200 mmhg.
6.4 Máxima pressão admissível no manguito: 300mmhg +/- 10%;
6.5 Deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré programados entre 2 e 30 minutos,
no mínimo.
7.0 Acessórios:
7.1 Gerais
7.1.1 (01) Um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo2p + t) segundo padrões ABNT.
7.2 Monitoração de ECG;
7.2.1 (02) Dois cabos de ECG com 3 vias;
7.3 Monitoração de pressão não invasiva;
7.3.1 Duas (02) mangueiras para medição de pressão não invasiva (para conexão entre o monitor e o
manguito);
7.3.2 Dois (02) manguitos para uso em paciente adulto;
7.4 Oximetria de pulso
7.4.1 (02) Dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso  adulto tipo "clip";
8. Alimentação:
8.1 Alimentação elétrica: 220v / 60hz;
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8.2 Bateria recarregável interna com duração de no mínimo 60 minutos em pleno funcionamento;
O equipamento deve ser acompanhado de manuais de operação e descrição da especificação serviço em
língua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração.

037389036 Generalidades:
Monitor multiparâmetros com ECG, PNI, PI (4 canais), SPO2 e temperatura (2 canais) para uso em
pacientes adultos.
1 - características gerais:
1.1 - Para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros:
1.1.1 - Monitoração de ECG/respiração;
1.1.2 - Monitoração de temperatura (2 canais);
1.1.3 - Monitoração de pressão não-invasiva;
1.1.4 - Monitoração de pressão invasiva (4 canais);
1.1.5 - Oximetria de pulso;
1.2 - Deve apresentar monitor integrado ao equipamento, colorido,visor LCD, de 12 pol., no mínimo;
1.3 - Deve permitir a visualização simultânea de pelo menos (06) seis curvas e valores numéricos no
vídeo, sendo o operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados;
1.4 - As entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilacão com carga
máxima (360 joules);
1.5 - Deve funcionar com bateria interna recarregável com duração mínima de 15 minutos;
1.6 - Deve permitir a monitoração de pressão intracraniana PCI (epidural, intraparenquimatoso e
intraventricular);
1.7 - Deve possuir oxicardiorespirograma;
1.8 - Deve funcionar com umidade relativa na faixa 30 a 80%, no mínimo;
2 - Indicações:
2.1 - Em forma de gráficos:
2.1.1 - Curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo
operador, sendo elas:
2.1.1.1 - ECG e respiração;
2.1.1.2 - Pletismograma;
2.1.1.3 - Pressão invasiva (4 canais);
2.1.2 - Tendências:
2.1.2.1 - O monitor devera apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados.
2.2 - Numéricas:
2.2.1 - Dos parâmetros monitorados:
O monitor devera apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo
operador:
2.2.1.1 - A freqüência cardíaca;
2.2.1.2 - A saturação de oxigênio;
2.2.1.3 - Temperatura;
2.2.1.4 - As pressões diastólica, sistólica e média;
2.2.1.5 - A freqüência respiratória;
2.3 - Visuais
O monitor deve permitir a visualização de:
2.3.1 - Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
2.3.2 - Curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente;
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2.3.3 - Alarmes;
2.3.4 - As falhas ocorridas com o sistema;
2.4 - Sonoras:
2.4.1 - A sístole (batimento cardíaco);
2.4.2 - Alarmes;
3 - Alarmes:
Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador.
O monitor deve possuir:
3.1 - Alarme de bradicardia e taquicardia;
3.2 - Alarme para eletrodo de ECG solto;
3.3 - Alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
3.4 - Alarme de sensor de SPO2 desconectado;
3.5 - Alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima:
diastólica e sistólica;
3.6 - Alarme para valores de temperatura máximo e mínimo;
3.7 - Alarme para freqüência respiratória;
4 - Monitoração de ECG:
4.1 - Seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador (I, II, III, AVR, AVL, AVF E V);
4.2 - Deve apresentar amplitudes selecionáveis:
5 mm/mv (n/2), 10 mm/mv (n), 20 mm/mv (2n);
4.3 - Velocidade: 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50 mm/s;
4.4 - Faixa mínima da freqüência cardíaca: 30 a 280 bpm;
4.5 - Incerteza da medição: +-3 bpm (entre 30 a 250 bpm);
4.6 - Análise de arritmia e tendência;
4.7 - Análise do segmento ST.
5 - Monitoração de pressão não-invasiva:
5.1 - Medir as pressões diastólica, sistólica e media, através de método oscilométrico;
5.2 - Deve operar em modo manual e automático com programação;
5.3 - Faixa mínima de medição para pressão:
5.3.1 - Sistólica: 60 a 250 mmhg;
5.3.2 - Diastólica: 45 a 235 mmhg;
5.4 - Máxima pressão admissível no manguito: 300 mmhg;
5.5 - Deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré programados entre 1 e 30 minutos.
5.6 - Deve apresentar na tela o horário da última medida realizada e o tempo restante para a próxima
medida.
6 - Monitoração de pressão invasiva (4 canais):
6.1 - Medir pressão arterial média-PAM e pressão venosa central- PVC através de cateter;
 7 - Oximetria de pulso:
7.5 - Resolução: 1 %;
8 - Temperatura:
8.1 - Deve possuir dois canais de temperatura;
8.2 - Faixa de medição: 34 a 41 ºc;
8.3 - Incerteza de medição: ± 0.2 ºc;
9 - Acessórios:
9.1 - Gerais:
9.1.1 - (01) Um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p + t) segundo padrões ABNT
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9.2 - Monitoração de ECG:
9.2.1 - (02) Dois cabos reutilizáveis (cabo + pré cabo, se pertinente) de ECG com 5 vias, padrão UTI;
9.3 - Monitoração de pressão não-invasiva:
9.3.1 - (02) Duas mangueira para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o
manguito);
9.3.2 - (03) Três manguitos reutilizáveis para uso em pacientes adulto;
9.3.3 - (02) Dois manguitos reutilizáveis para uso em pacientes obeso;
9.4 - Oximetria de pulso:
9.4.1 - (03) Três sensores originais reutilizáveis (incluindo cabo) para uso em paciente adulto, "tipo clip";
9.5 - Pressão invasiva (4 canais);
9.5.1 - (30) Trinta kits de pressão invasiva;
9.5.2 - (02) Dois cateteres intraparenquimatoso para medida pci compatíveis com o kit de pressão
invasiva fornecido;
9.5.3 - (04) Quatro réguas e suporte para o donus/transdutor para conexão no suporte de soro;
9.5.4 - (02) Dois cabos de ligação do monitor com o cateter para uso da PCI;
9.5.5 - Demais acessórios necessários para o funcionamento da PI.
9.6 - Temperatura (02 canais):
9.6.1 - (03) Três sensores de pele, reutilizáveis;
9.6.2 - (02) Dois sensores esofágicos reutilizáveis
10 - Alimentação:
10.1 - Alimentação elétrica: 220 v / 60 hz;
10.2 - Bateria interna recarregável com duração mínima de 15 minutos em pleno funcionamento;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de impressos de operação e serviço em língua
portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a
equipe técnica, sem ônus para a administração.

037389037 Monitor multiparâmetros básico
1. Caracteristicas gerais:
Parâmetros monitoração de ECG; oximetria de pulso; pressão não-invasiva.
Deve apresentar monitor integrado ao equipamento,colorido, visor LCD, de 08 polegadas, no mínimo.
Deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador
responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados.
As entradas dos circuitos de ECG e oximetria de pulso deverão ser isolados da rede elétrica(flutuantes) e
deverão possuir circuito de proteção contra desfibrilação.
2 .Indicações: em forma de gráficos,
2.1.1.Curvas o monitor deverá apresentar graficamente curvas  (formas de onda) escolhidas pelo
operador. Eletrocardiograma plestimograma; o monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos
parâmetros monitorados.
Numéricas, dos parâmetros monitorados
O monitor devera apresentar numericamente os seguintes parâmetros sendo escolhidos pelo operador;
Frequência cardíaca; saturação de oxigênio; pressão diastólica, sistólica e média
Visuais, tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador: torados;
curvas e valores numéricos,monitorados simultaneamente: alarmes falhas ocorri das com o sistema.
Sonoros, sístole (batimento cardíaco);
 Alarmes, os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador .
O monitor deve possuir, no mínimo: alarme de bradicardia e taquicardia; alarme para eletrodo de ECG
solto; alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
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Alarme de sensor de spo2 desconectado; alarme para valores de pressão não-invasiva máxima e mínima:
diastólica e sistólica;
4. Monitoração de ECG, seleção de no mínimo sete derivações pelo operador (i,ii,iii,avr,avl,avf,v);
Velocidade: 12,5mm/s, 2,5mm/s e 50mm/s;
Faixa de medição da frequência cardíaca: 30 a 250 BPM;
Erro máximo (exatidão): < 3 BPM;
5. Oximetria de pulso, faixa de medição para spo2: 80 a 99%, erro máximo(spo2): 3% (de 80 a 99% deve
apresentar o plestimograma); resolução: 2%
6. Monitoração de pressão não-invasiva, medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de
método oscilométrico;
Deve operar em modo manual e automático; faixa mínima de medição para pressão: sistólica: 60 a
250mmhg diastólica: 45 a 210mmhg máxima pressão admissível no manguito:300mmhg, deve permitir
medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programados entre 2 e 30 minutos, no mínimo.
7. Acessórios gerais um(01) cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p mais t) segundo padrões
ABNT.
Monitoração de ECG dois(02) cabos de ECG 5 vias;
Oximetria de pulso dois(02) sensores reutilizáveis (pré-cabo incluso), para uso em pacientes adultos tipo
clip; dois(02) sensores reutilizáveis (pré-cabo incluso),para uso em paciente neonatal, monitoração de
pressão não-invasiva
Duas(02) mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o
manguito);
Um (01)manguito para uso em paciente adulto;
Dois (02) manguitos para uso em paciente adolescentes;
Dois(02) manguitos para uso em paciente infantil.
Dois(02) manguitos para uso em paciente neonatal.
8. Alimentação: alimentação elétrica 220volts/60hz
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.
O licitante deve fornecer treinamento  adequado aos usuários sem ônus para a administração.
Dois(02) manguitos para uso em paciente neonatal.

037389038 Monitor multiparâmetro com ecg/respiração
Descrição da especificação
Monitor multiparametro básico + pi + capnografia
Monitor multiparametro com ECG/respiração, pni, pi(2 canais) oximetria de pulso, temperatura,
capnografia, respiração, para uso em pacientes adultos
1.2. o equipamento deve possuir monitor de video de cristal liquido colorido de 12", no mínimo;
1.3 as entradas dos circuito devem ser isoladas da rede elétrica (flutuantes) e possuir circuito de proteção
contra desfibrilação (até 360j)
1.4 bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos;
1.5 deve possuir software em português;
2. indicações:
2.1 em forma de gráficos:
2.1.1 curvas de ECG, pletismograma, respiração, pressão invasiva (2 canais)
2.2.2 numéricas:
2.2 o monitor devera apresentar numericamente todos os parâmetros
2.3 visuais: o monitor deve permitir a visualização de
2.3.1 tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados
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2.3.2 curvas e valores numéricos,monitorados simultaneamente
2.3.3 alarmes;
2.3.4. as falhas ocorridas com o sistema;
2.3.5 alimentação da rede elétrica/bateria:
2.4 sonoras
2.4.1 a sístole (batimento cardíaco)
2.4.2 alarmes;
3. alarmes:os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador.
O monitor deve possuir:
3.1 alarme de bradicardia e taquicardia;
3.2 alarme para eletrodo de ECG solto;
3.3 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
3.4 alarme de sensor de spo2 desconectado;
3.5 alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica:
3.6 alarme para respiração máxima e mínima:
3.7 alarme para temperatura máxima e mínima;
3.8 alarme para apnéia;
3.8 alarme para apnéia;
4. monitoração de ECG:
4.1 seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador  (i, ii,iii,avr,avl,avf e v);
4.2 sensibilidade: 5mm/mv (n/2), 10mm/mv (n) 20mm/mv (2n);
4.3 velocidade: 25 mm/s e 50 mm/s
4.4 faixa mínima da frequência cardíaca: 30 a 280bpm;
4.5 erro máximo(exatidão): < 5 bpm;
4.6 analise de arritmias e tendência;
4.7 analise do segmento st.
5.monitoração de respiração
5.1 a detecção da respiração através de ECG;
6. monitoração de pressão não-invasiva:
6.1 medir as pressões diastólica,
6.1 medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilometrico;
6.2 deve operar em modo manual e automático com programação;
6.3 faixa de medição para pressão: 30 a 250mmhg: erro máximo da pressão arterial: +/- 5mmhg;
6.4 máxima pressão admissível no manguito: 300mmhg;
7. oximetria de pulso:
7.1 faixa de medição para spo2: 70 a 99%
7.2 erro máximo(spo2): 3% (de 80 a 99%)
7.3 tempo de resposta inferior a 13 segundos;
7.4 deve  apresentar o pletismograma;
7.5 resolução: 1%;
7.6 deve possuir tecnologia para leitura em baixa perfusão e movimentação do paciente;
8. Temperatura
8.1 apresentar dois canais para temperatura;
8.2 faixa de medição: 34 a 41 graus celsius
8.3 erro máximo: +/- 0,2 graus celsius
9. monitoração de pressão invasiva (2 canais)
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9.1 medir a pressão arterial media - pam e pressão venosa  tral - pvc, pap, ad e ae através de cateter;
9.2 faixa mínima de medição para pressão:
9.2.1 adultos: 10 a 250mmhg
9.Capnografia:
9.1 deve medir concentrações expiradas e inspiradas de co2
9.2 deve possuir compensação automática para pressão atmosférica;
9.3 deve mostrar capnograma em tempo real:
9.4 medições de concentração:
9.4.1 faixa de medição: 0 a 99mmhg, no mínimo;
9.4.2 resolução: 2%
10. Acessórios:
10.1 deve ser acompanhado de todos os acessórios necessários para uso, em duplicidade.
11. Alimentação elétrica: 220v/60hz;
11.2 bateria recarregável com duração mínima de 30 minutos;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.

037389039 Monitor multiparâmetro c/ ecg/respiração, PNI, PI (2 canais) oximetria de pulso, temperatura, respiração e
gases anestésicos para uso em pacientes adultos e neonatais.
1.    Características gerais:
1.1.    Para uso geral em pacientes adultos e neonatais,devendo apresentar os seguintes parâmetros:
1.1.1.     Monitoração de ecg;
1.1.2.     Monitoração de temperatura(02 canais)
1.1.3.     Monitoração de pressão não-invasiva;
1.1.4.     Pressão invasiva (4 canais);
1.1.5.     Oximetria de pulso;
1.1.6.     Respiração;
1.1.7.     Análise de gases;
1.2.    O equipamento deve possuir monitor de vídeo de cristal líquido colorido de 12", no mínimo. O
monitor multiparâmetro deve ser compacto, não devendo possuir monitor de vídeo separado.deve permitir
a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador responsável pela
escolha dos parâmetros a serem visualizados;
1.3.    As entradas dos circuitos devem ser isoladas da rede elétrica (flutuantes) e possuir circuito de
proteção contra desfibrilação;
1.4.    Deve funcionar com bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos;
1.5.    Peso total deve ser menor do que 10 kg;
1.6.    Deve possuir software em português;
2.    Indicações:
2.1.    Em forma de gráficos:
2.1.1.     Curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo
operador. Sendo elas:
2.1.1.1.    Ecg;
2.1.1.2.    Pletismograma;
2.1.1.3.    Respiração;
2.1.1.4.    Pressão invasiva (4 canais);
2.1.1.5.    Co2 ou n2o ou o2 ou agente;
2.1.2.    Tendências:
2.1.2.1.    O monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados.
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2.2.    Numéricas:
2.2.1.    Dos parâmetros monitorados:
O monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo
operador:
2.2.1.1.    A freqüência cardíaca;
2.2.1.2.    A saturação de oxigênio;
2.2.1.3.    A freqüência respiratória;
2.2.1.4.    Temperatura;
2.2.1.5.    As pressões diastólica, sistólica e média;
2.2.1.6.    Pressão invasiva (4 canais);
2.2.1.7.    Análise de gases anestésicos;
2.2.1.8.    Co2/n2o/o2;
2.3.    Visuais:
O monitor deve permitir a visualização de:
2.3.1.     Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
2.3.2.     Curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente;
2.3.3.     Alarmes;
2.3.4.     As falhas ocorridas com o sistema;
2.3.5.     Alimentação da rede elétrica/bateria;
2.4.    Sonoras:
2.4.1.     A sístole (batimento cardíaco);
2.4.2.     Alarmes;
3.    Alarmes:
Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operado monitor deve possuir:
3.1.    Alarme de bradicardia e taquicardia;
3.2.    Alarme para eletrodo de ecg solto;
3.4.    Alarme de sensor de spo2 desconectado;
3.5.    Alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica;
3.6.    Alarme para respiração máxima e mínima;
3.7.    Alarme para temperatura máxima e mínima;
3.8.    Alarme para apnéia;
3.9.    Alarmes de concentração máxima e mínima de n2o, o2 e agentes anestésicos;
4.    Monitoração de ecg:
4.1.    Seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador (I, II, III, AVR, AVL, AVF E V);
4.2.    Sensibilidade:  5 mm/mv (n/2), 10 mm/mv (n), 20 mm/m (2n);
4.3.    Velocidade: 25 mm/s e 50 mm/s;
4.4.    Faixa mínima da freqüência cardíaca: 30 a 280 bpm;
4.5.    Erro máximo (exatidão): < 5 bpm;
4.6.     Análise de arritmias e tendência;
4.7.     Análise do segmento st.
5.    Monitoração de respiração:
5.1.    A detecção da respiração através de ecg;
6.    Monitoração de pressão não-invasiva:
6.1.    Medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilométrico;
6.2.    Deve operar em modo manual e automático com programação;
6.3.    Faixa de medição para pressão: 30 a 250 mmhg:
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Erro máximo da pressão arterial: ± 10 mmhg;
7.    Oximetria de pulso:
7.1.    Faixa de medição para spo2: 70 a 99 %;
7.2.    Erro máximo (spo2): 3 % ( de 80 a 99 %);
7.3.    Tempo de resposta inferior a 13 segundos;
7.4.    Deve apresentar o pletismograma;
7.5.    Resolução: 1 %;
7.6.    Deve utilizar tecnologia que permita a medição em baixa perfusão ("oxymax system" ou "masimo
set" ou "mas" ou "trutrak");
8.    Temperatura:
8.1.    Apresentar dois canais para temperatura;
8.2.    Faixa de medição: 34 a 41 °c;
8.3.    Erro máximo: ± 0.2 °c;
9.     O2:
9.1.    Faixa de medição: 0 a 99%;
9.2.    Erro máximo: ± 3%;
10.     Agentes anestésicos:
Tipos de agentes:
10.1.    Sevoflurano
10.2.    Isoflurano
11.    Monitoração de pressão invasiva (4 canais):
11.1.    - medir a pressão arterial média - pam e pressão venosa central - pvc, pap, ad e ae através de
cateter;
11.2. Faixa mínima de medição para pressão:
11.2.1.    Adultos: 0 a 250 mmhg
11.2.2.    Crianças: 0 a 40 mmhg
12.     Acessórios:
12.1.    Gerais:
12.1.1.    (01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p + t) segundo padrões ABNT
12.2.    Monitoração de ecg:
12.2.1.     (01) um cabo de ecg com 5 vias;
12.2.2.     (01) um cabo de ecg com 3 vias;
12.3.    Monitoração de pressão não-invasiva:
12.3.1.    Duas (02) mangueiras para medição de pressão não invasiva (para conexão entre o monitor e o
manguito);
12.3.2.    Três (03) manguitos para uso em paciente adulto, tipo látex free;
12.3.3.    Dois (02) manguitos para uso em paciente obeso, tipo látex free;
12.3.4.    Dois (02) manguitos para uso em pacientes pediátricos, tipo látex free;
12.3.5.    Cinco (05) manguitos para uso em paciente neonatal para cada um dos seguintes tamanhos: 1,
2, 3, 4 e 5
12.4.    Oximetria de pulso:
12.4.1.    Dois (02) sensores reutilizáveis (incluindo cabo)
Para uso em paciente adulto ;
12.4.2.    Dois (02) sensores reutilizáveis (incluindo cabo)
Para uso em paciente neonatal;
12.5.    Temperatura:
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12.5.1.     (02) dois sensores de pele, reutilizáveis;
12.5.2.     (02) dois sensores transesofágicos, reutilizável
12.6.    Gases anestésicos:
12.6.1.     01 (um) kit de calibração, se necessário;
12.7.     Pressão invasiva:
12.7.1.    Dois (02) transdutores;
12.7.2.    Dois (02) cabos de ligação do monitor com o transdutor;
12.7.3.    Vinte (20) kits de pressão invasiva;
12.7.4.    Demais acessórios necessários para o funcionamento da pi;
13.     Alimentação:
13.1.    Alimentação elétrica: 220 v / 60 hz;
13.2.    Bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa
(Brasil)e de serviço em língua portuguesa(Brasil).o licitante deve fornecer treinamento adequado aos
usuários,sem ônus para a administração.

037389040 Monitor multiparâmetro com ecg/respiração, pni, pi (4 canais), oximetria de pulso, temperatura,
respiração, capnografia e débito cardíaco para uso em pacientes adultos.
1. Características gerais:
1.1. para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros:
1.1.1. monitoração de ecg/respiração;
1.1.2. monitoração de temperatura;
1.1.3. monitoração de pressão não-invasiva;
1.1.4. pressão invasiva (4 canais);
oximetria de pulso;
1.1.6. monitoração de capnografia (etco2);
1.1.7. débito cardíaco;
1.2. o equipamento deve possuir monitor de vídeo de cristal líquido colorido de 12", no mínimo. o monitor
multiparâmetro deve ser compacto, não devendo possuir monitor de vídeo separado. deve permitir a
visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador responsável pela
escolha dos parâmetros a serem visualizados;
1.3. as entradas dos circuitos devem ser isoladas da rede elétrica (flutuantes) e possuir circuito de
proteção contra desfibrilação;
1.4. deve funcionar com bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos;
1.5. peso total deve ser menor do que 10 kg;
1.6. deve possuir software e indicações em português;
2. Indicações:
2.1. em forma de gráficos:
2.1.1. curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo
operador. sendo elas:
2.1.1.1. ecg;
2.1.1.2. pletismograma;
2.1.1.3. respiração;
2.1.1.4. pressão invasiva (4 canais);
2.1.1.5. capnograma;
2.1.1.6. débito cardíaco;
2.1.2. tendências:
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2.1.2.1. o monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados.
2.2. numéricas:
2.2.1. dos parâmetros monitorados:
O monitor deverá apresentar numericament  seguintes parâmetros, sendo estes  escolhidos pelo
operador:
2.2.1.1. a freqüência cardíaca;
2.2.1.2. a saturação de oxigênio;
2.2.1.3. a freqüência respiratória;
2.2.1.4. temperatura;
2.2.1.5. as pressões diastólica, sistólica e média;
2.2.1.6. pressão invasiva (4 canais);
2.2.1.7. o co2 expirado;
2.2.1.8. débito cardíaco;
2.3. visuais:
O monitor deve permitir a visualizacao de:
2.3.1. tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
2.3.2. curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente;
2.3.3. alarmes;
2.3.4. as falhas ocorridas com o sistema;
2.3.5. alimentação da rede elétrica/bateria;
2.4.sonoras:
2.4.1. a sístole (batimento cardíaco);
2.4.2. alarmes;
3. Alarmes:
Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. o monitor deve possuir:
3.1. alarme de bradicardia e taquicardia;
3.2. alarme para eletrodo de ecg solto;
3.3. alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
3.4. alarme de sensor de spo2 desconectado;
3.5. alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima:
diastólica e sistólica;
3.6. alarme para respiração máxima e mínima;
3.7. alarme para temperatura máxima e mínima;
3.8. alarme para apnéia;
3.9. alarme para nível de etco2 máximo e mínimo;
3.10. alarme para sensor de etco2 solto;
4. monitoração de ecg:
4.1. seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador (i, ii, iii, avr, avl, avf e v);
4.2. sensibilidade:  5 mm/mv (n/2), 10 mm/mv (n), 20 mm/m (2n);
4.3. velocidade: 25 mm/s e 50 mm/s;
4.4. faixa mínima da freqüência cardíaca: 30 a 280 bpm;
4.5. erro máximo (exatidão): < 5 bpm;
4.6. análise de arritmias e tendência;
4.7. análise do segmento st.
5. monitoração de respiração:
5.1. a detecção da respiração através de ecg;
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6. monitoração de pressão não-invasiva:
6.1. medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilométrico;
6.2. deve operar em modo manual e automático com programação;
6.3. faixa de medição para pressão: 30 a 250 mmhg:
erro máximo da pressão arterial: ± 5 mmhg;
6.4. máxima pressão admissível no manguito:
300 mmhg;
7. oximetria de pulso:
7.1. faixa de medição para spo2: 70 a 99 %;
7.2. erro máximo (spo2): 3 % ( de 80 a 99 %);
7.3. tempo de resposta inferior a 13 segundos;
7.4. deve apresentar o pletismograma;
7.5. resolução: 1 %;
7.6. deve utilizar tecnologia que permita a medição em baixa perfusão ("oxymax system" ou "masimo set"
ou "mas" ou "trutrak");
8. temperatura:
8.1. apresentar dois canais para temperatura;
8.2. faixa de medição: 34 a 41 °c;
8.3. erro máximo: ± 0.2 °c;
9. capnografia:
9.1. deve medir concentrações expiradas de co2;
9.2. deve possuir compensação automática para pressão atmosférica;
9.3. deve mostrar capnograma em tempo real;
9.4. medições de concentração:
9.4.1. faixa de medição: 0 a 99 mm hg, no mínimo;
9.4.2. erro máximo: ± 5 mmhg.
10. monitoração de pressão invasiva (2 canais):
10.1. medir a pressão arterial média - pam e pressão venosa central - pvc, pap, ad e ae através de
cateter;
10.2. faixa mínima de medição para pressão:
10.2.1. adultos: 0 a 250 mmhg
11. débito cardíaco
11.1. deve utilizar técnica de termodiluição para cálculo do débito cardíaco;
As constantes ("k") dos catéteres de sawn-ganz
Devem estar inseridas no software do monitor e devem ser selecionadas pelo operador;
11.3. medições:
11.3.1. medição da temperatura do sangue
11.3.1.1. faixa de medição: 30 a 40oc, no mínimo;
11.3.2. medição da temperatura do injetante
11.3.2.1. faixa de medição: 0 a 30oc, no mínimo;
11.4. deve apresentar as tabelas de tendência dos valores medidos e realizar cálculos hemodinâmicos;
12. acessórios:
12.1. gerais:
12.1.1. (01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p + t) segundo padrões abnt
12.2. monitoração de ecg:
12.2.1. (02) dois cabos de ecg com 5 vias para uso adulto;
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12.3. monitoração de pressão não-invasiva:
12.3.1. duas (02) mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o
manguito);
12.3.2. cinco (05) manguitos para uso em paciente adulto, tipo látex free;
12.4. oximetria de pulso:
12.4.1. quatro (04) sensores reutilizáveis (incluindo cabo), para uso em paciente adulto "tipo clip";
12.5. temperatura:
12.5.1. (02) dois sensores de pele, reutilizáveis;
12.6. capnometria:
12.6.1. 50 (cinqüenta) unidades de sample line, se sidestream;
12.6.2. 10 (dez) unidades water trap, se sidestream;
12.6.3. 01 (um) kit de calibração, se sidestream;
12.6.4. 01 (um) cabo sensor de capnometria, se mainstream;
12.6.5. 02 (dois) adaptadores de vias aéreas permanentes;
12.7. pressão invasiva:
12.7.1. dois (02) transdutores;
12.7.2. dois (02) cabos de ligação do monitor com o transdutor;
12.7.3. vinte (20) kits de pressão invasiva;
12.7.4. demais acessórios necessários para o funcionamento da pi;
12.8. débito cardíaco:
12.8.1. um (01) cabo para conexão ao termistor do cateter de sawn-ganz;
12.8.2. um (01) sensor para medição de temperatura do injetante;
13. alimentação:
13.1. alimentação elétrica: 220 v / 60 hz;
13.2. bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos;
O equipamento deve apresentar registro no ministério da saúde, não sendo aceito autorizações de
modelo.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.
O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

037389041 Monitor multiparâmetros com ecg/ respiração,pni,temperatura,spo2 e capnografia, para uso em pacientes
neonatais.
1. Características gerais:
1.1 para uso geral em pacientes neonatais, devendo apresentar os seguintes parâmetros:
1.1.1 monitoração de ecg/respiração
1.1.2 monitoração de temperatura
1.1.3 monitoração de pressão não -invasiva
1.1.4 oximetria de pulso
1.1.5 capnografia (etco2) por método "sidestream" ou "mainstream";
1.2 o equipamento deve possuir monitor de vídeo lcd e/ou led colorido com touchscreen, de 10",no
mínimo.o monitor deve ser compacto.
1.3 deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador
responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados;
1.4 as entradas dos circuitos devem ser isoladas da rede elétrica (flutuantes) e possuir circuito de
proteção contra desfibrilação;
1.5 deve possuir bateria interna recarregável com duração mínima de 60 minutos;
1.6 peso total deve ser de até 06(seis) quilos, excluindo acessórios;
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1.7 deve possuir software em português.
1.7 deve possuir software em português.
2. Indicacoes:
2.1 em forma de gráficos
2.1.1 curvas - o monitor devera apresentar graficamente
Curvas (formas de onda) escolhidas pelo operador. Sendo elas
2.1.1.1 - ecg e respiração
2.1.1.2 - pletismograma
2.1.2 tendências:
2.1.2.1 - o monitor devera apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados;
2.2 numéricas:
2.2.1 dos parâmetros monitorados: o monitor devera apresenta os seguintes parâmetros, sendo estes
escolhidos pelo operador
2.2.1.1 - a frequência cardíaca
2.2.1.2 - a frequência respiratória
2.2.1.3 - a saturação de oxigênio
2.2.1.4 - temperatura
2.2.1.5 - as pressões diastólica, sistólica e média;
2.2.1.6 - capnografia (etco2);
2.3 visuais:
O monitor deve permitir a visualização de:
2.3.1 tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
2.3.2 curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente
2.3.3 alarmes
2.3.4 as falhas ocorridas com o sistema
2.4 sonoras:
2.4.1 a sístole (batimento cardíaco)
2.4.2 alarmes
3. Alarmes:
Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador.
O monitor deve possuir:
3.1 alarme de bradicardia e taquicardia
3.2 alarme para eletrodo de ecg solto
3.3 alarme para frequência respiratória
3.4 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima
3.5 alarme de sensor de spo2 desconectado
3.6 alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica;
3.7 alarme para valores de temperatura máxima e mínima
3.8 alarme para nível de etco2 máximo e mínimo;
4. Monitoração de ecg
4.1 seleção de, no mínimo, três derivações pelo operador (I,II,III, AVR, AVL, AVF, V);
4.2 faixa mínima da frequência cardíaca: 30 a 280 bpm
4.3 incerteza da medição +- 3bpm (entre 30 a 250 bpm)
4.4 deve apresentar amplitudes selecionáveis:(5mm /mv (n/2),10mm/mv (n) e 20mm/mv (2n)
4.5 análise de arritmias e tendência
4.6 análise do segmento st
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5. Monitoração de pressão não -invasiva
5.1 medir as pressões diastólica e sistólica e media, através de método oscilométrico
5.2 deve operar em modo manual e automático com programação
5.3 faixa de medição de pressão para paciente neonatal
5.4 máxima pressão admissível no manguito: 150mmhg +- 10%
Para pacientes neonatais;
5.5 deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programados pelo usuário;
6. Oximetria de pulso:
6.1 faixa de medição para spo2: 80 a 99%
6.2 incerteza da medição (spo2): 3% (de 80 a 99%)
6.3 deve apresentar o pletismograma
6.4 tecnologia de oximetria para baixa perfusão:
Masimo set ou oximax ou blupro ou fast-spo2 ou trutrak;
7. Temperatura:
7.1 deve apresentar um canal para temperatura, no mínimo;
7.2 faixa de medição: 34 a 41ºc;
7.3 incerteza da medição: +/- 0,2ºc
8. Capnografia por método "mainstream" ou "sidestream";
8.1 deve medir concentrações expiradas de co2;
8.2 deve possuir compensação automática para pressão atmosférica;
8.3 deve mostrar capnograma em tempo real;
8.4 medições de concentração: faixa de medição: 0 a 99 mmhg (erro máximo: +- 4mmhg de 0 a 40mmhg
e +-10% de 41 a 99);
8.5 possibilidade de medição em pacientes entubados e não entubados;
9. Acessórios:
9.1 gerais:
9.1.1 (01)um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p+t) segundo padrões abnt;
9.2 monitoração de ecg;
9.2.1 (02)dois cabos (incluindo pré-cabo e rabicho)de ecg
Com (03) três vias;
9.3 monitoração de pressão não-invasiva;
9.3.1 (02)duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o
manguito);
9.3.2(05) cinco manguitos de cada tamanho (no mínimo quatro tamanhos diferentes) para uso em
pacientes neonatais;
9.4 oximetria de pulso:
9.4.1 (04)quatro sensores reutilizáveis (incluindo cabo e pré cabo) para uso neonatal tipo "y";
9.5 temperatura:
9.5.1 (02)dois sensores reutilizáveis de pele;
9.6 capnometria:
9.6.1 (01)um kit de calibração, se necessário calibração;
9.6.2 (10)dez retentores de água (water-trap) se necessário
Utilizar;
9.6.3 (100)cem linhas de amostragem (sample-line), se necessário utilizar;
9.6.4(10) cotovelos com conexão para a linha de amostra, para adaptação no conector y, se necessário
utilizar;
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9.6.5 (01)um sensor de capnografia mainstream, se necessário utilizar;
9.6.6 (10)dez adaptadores de vias aéreas para pacientes não- entubados;
9.6.7 (10)dez adaptadores de vias aéreas para pacientes entubados; todos os demais acessórios
necessários para o pleno uso dos parâmetros solicitados no equipamento.
10. Alimentação:
10.1 alimentação elétrica: 220v/60hz;
11. Garantia:
Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo
fabricante, conforme manual do equipamento, inclusive com a substituição de peças necessárias para a
execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais
impressos de operação em língua portuguesa (Brasil) e de serviço em língua portuguesa (Brasil) ou
inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

037389045 Monitor multiparâmetro com ECG/respiração, PNI, PI (2 canais), oximetria de pulso, temperatura,
respiração, para uso em pacientes adultos.
1. Características Gerais:
1.1. Para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros:
1.1.1. Monitoração de ECG/respiração;
1.1.2. Monitoração de temperatura;
1.1.3. Monitoração de pressão não-invasiva;
1.1.4. Pressão invasiva (2 canais);
1.1.5. Oximetria de pulso;
1.2. O equipamento deve possuir monitor de video de cristal liquido colorido de 12 polegadas, no mínimo.
O monitor multiparâmetro deve ser compacto, não devendo possuir monitor de video separado. Deve
permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no video, sendo o operador
responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados.
1.3. As entradas dos circuitos devem ser isoladas da rede elétrica (flutuantes) e possuir circuito de
proteção contra desfibrilação (até 360j);
1.4.deve funcionar com bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos;
1.5.deve funcionar com umidade relativa na faixa 30 a 80%, no mínimo ;
1.6.peso total deve ser menor do que 10 kg;
1.7.deve possuir software e indicações em português;
2.Indicações:
2.1.em forma de gráficos:
2.1.1. Curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo
operador sendo elas:
2.1.1.1.ECG;
2.1.1.2.pletismograma;
2.1.1.3.respiração;
2.1.1.4.pressão invasiva (2 canais)
2.1.2. Tendências:
2.1.2.1.o monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados.
2.2.numéricas:
2.2.1.dos parâmetros monitorados:
 O monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo
operador:
2.2.1.1.a freqüência cardíaca;
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2.2.1.2.a saturação de oxigênio;
2.2.1.3.a freqüência respiratória;
2.2.1.4.temperatura;
2.2.1.5.as pressões diastólica, sistólica e média;
2.3.visuais:
O monitor deve permitir a visualização de:
2.3.1. Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
2.3.2. Curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamete;
2.3.3. Alarmes;
2.3.4. As falhas ocorridas com o sistema;
2.3.5. Alimentação da rede elétrica/bateria;
2.4.sonoras:
2.4.1. A sístole (batimento cardíaco);
2.4.2. Alarmes;
3.alarmes:
Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador.
 O  monitor deve possuir:
3.1.alarme de bradicardia e taquicardia;
3.2.alarme para eletrodo de ECG solto;
3.3.alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
3.4.alarme de sensor de spo2 desconectado;
3.5.alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastolica e sistólica;
3.6.alarme para respiração máxima e mínima;
3.7.alarme para temperatura máxima e mínima;
3.8.alarme para apnéia;
4.monitoração de ECG:
4.1.seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador (i,ii, iii, avr, avl, avf e v);
4.2.sensibilidade:  5 mm/mv (n/2), 10 mm/mv (n), 20 mm/mv(2n);
4.3.velocidade: 25 mm/s e 50 mm/s;
4.4.faixa mínima da freqüência cardíaca: 30 a 280 bpm;
4.5.erro máximo (exatidão): < 5 bpm;
4.6. Análise de arritmias e tendência;
4.7. Análise do segmento st.
5.monitoração de respiração:
5.1.a detecção da respiração através de ECG;
6.monitoração de pressão não-invasiva:
6.1.medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilométrico;
6.2.deve operar em modo manual e automático com programação;
6.3.faixa de medição para pressão: 30 a 250 mmhg: erro máximo da pressão arterial: ± 5 mmhg;
6.4.máxima pressão admissível no manguito: 300 mmhg;
7.oximetria de pulso:
7.1.faixa de medição para spo2: 70 a 99 %;
7.2.erro máximo (spo2): 3 % ( de 80 a 99 %);
7.3.tempo de resposta inferior a 13 segundos;
7.4.deve apresentar o pletismograma;
7.5.resolução: 1 %;
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7.6.deve possuir tecnologia para leitura em baixa perfusao e movimentação do paciente;
8.temperatura:
8.1.apresentar dois canais para temperatura;
8.2.faixa de medição: 34 a 41 °c;
8.3.erro máximo: ± 0.2 °c;
9. Monitoracao de pressão invasiva (2 canais):
9.1. Medir a pressão arterial media - pam e pressão venosa central - PVC, PAP, AD e AE através de
cateter;
9.2. Faixa mínima de medição para pressão:
9.2.1. Adultos: 0 a 250 mmhg
10. Acessórios:
10.1. Gerais:
10.1.1. (01) um cabo de alimentação para rede eletrica (tipo 2p + t) segundo ABNT
10.2. Monitoracao ECG:
10.2.1. (01) um cabo (incluindo pre cabo e rabichos) de ECG com 5 vias para uso adulto;
10.3. Monitoração de pressão nao-invasiva:
10.3.1.duas (02) mangueiras para medição de pressão não invasiva (para conexão entre o monitor e o
manguito);
10.3.2.dois(02) manguitos para uso em paciente adulto, tipo latex free;
10.3.3.dois(02)manguitos para uso em paciente obeso, tipo latex free;
10.4.1.dois(02)sensores reutilizavel (incluindo cabo), para uso em paciente "tipo clip";
10.5. Temperatura:
10.5.1. Um (01) sensor de pele, reutilizável;
10.5.2. Um (01) sensor retal/esofagico reutilizável;
10.6. Pressão invasiva:
10.6.1. Dois (02) transdutores;
10.6.2. Dois (02) cabos de ligacão do monitor com transdutor
10.6.3. Cinquenta (50) kits de pressão invasiva;
10.6.4. Demais acessórios necessários para funcionamento da PI;
11. Alimentação:
11.1. Alimentaão elétrica: 220 v / 60 hz;
11.2. Bateria recarregável com duração mínima de 30 minutos;
O equipamento deve apresentar registro no Ministério da Saude, nao sendo aceito autorizações de
modelo. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua
portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração.

037389048 Monitor multiparâmetros
Generalidades: monitor multiparâmetros com ECG/respiração, PNI, SPO2 e temperatura (2 canais) para
uso em pacientes adultos e infantis
1. Características gerais:
1.1. Para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros:
1.1.1. Monitoração de ECG/respiração;
1.1.2. Monitoração de temperatura (2 canais);
1.1.3. Monitoração de pressão não-invasiva;
1.1.4. Oxímetria de pulso;
1.2. Deve apresentar monitor integrado ao equipamento, colo rido, visor LCD, de 10 pol., no mínimo;
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1.3. Deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador
responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados;
1.4. As entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra defibrilação (ate 360j);
1.5. Deve funcionar com umidade relativa na faixa de 30 a 80%, no mínimo;
1.6. Peso total deve ser menor do que 10kg;
1.7. Deve possuir software e indicações em português;
2. Indicações:
2.1. Em forma de gráficos:
2.1.1 Curvas - o monitor devera apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo
operador. Sendo elas:
2.1.1.1. ECG e respiração;
2.1.1.2. Plestimograma;
2.1.2. Tendências:
2.1.2.1. O monitor devera apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados.
2.2. Numéricas:
2.2.1. Dos parâmetros monitorados:
O monitor devera apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo
operador:
2.2.1.1. A freqüência cardíaca;
2.2.1.2. A freqüência respiratória;
2.2.1.3. A saturação de oxigênio;
2.2.1.4. Temperatura;
2.2.1.5. As pressões diastólica, sistólica e media;
2.3. Visuais:
O monitor deve permitir a visualização de:
2.3.1. Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
2.3.2. Curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente;
2.3.3. Alarmes;
2.3.4. As falhas ocorridas com o sistema;
2.4. Sonoras:
2.4.1. A síistole (batimento cardíaco);
2.4.2. Alarmes;
3. Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador
 3. Alarmes:
Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir:
3.1. Alarme de bradicárdia e taquicardia;
3.2. Alarme para eletrodo de ECG solto;
3.3. Alarme para freqüência respiratória;
3.4. Alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
3.5. Alarme de sensor de spo2 desconectado;
3.6. Alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica;
3.7. Alarme para valores de temperatura Maximo e mínimo;
4. Monitoração de ECG:
4.1. Seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador (III, III, AVR, AVL, AVF, VI);
4.2. Faixa mínima da freqüência cardíaca: 30 a 280 BPM;
4.3. Incerteza da medição: +/- 3 BPM (entre 30 a 250 BPM);

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1003 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
4.4. Deve apresentar amplitudes selecionáveis: (5mm/mv (n/2) 10mm/mv (n) e 20mm/mv (2n);
4.5. Analise de arritmias e tendência;
4.6. Analise do segmento ST;
5. Monitoração de pressão não invasiva:
5.1. Medir as pressões diastólica, sistólica e media através de método oscilométrico;
5.2. Deve operar em modo manual e automático com programação;
5.3. Faixa de medição da pressão para paciente adulto;
5.4. Máxima pressão admissível no manguito: 300 mmhg;
5.5. Deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programados entre 1 a 30 minutos;
6. Oxímetria de pulso:
6.1. Faixa de medição para spo2: 80 a 100%;
6.2. Incerteza da medição (spo2): 3% (de 80 a 100%);
6.3. Deve apresentar o pletismograma;
6.4. Resolução: 1%
6.5. Deve possuir tecnologia para leitura em baixa perfusão e movimentação do paciente;
7. Temperatura:
7.1. Deve possuir dois canais de temperatura;
7.2. Faixa de medição: 34 a 45ºc;
7.3. Incerteza da medição: +/- 0,2ºc;
8. Acessórios:
8.1. Gerais:
8.1.1. (01) Um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p + t) segundo padrões ABNT;
8.2. Monitoração de ECG: ABNT;
8.2.1. (02) Dois cabos de ECG com 5 vias;
8.3. Monitoração de pressão não-invasiva;
8.3.1. (02) Duas mangueiras para medição de pressão não invasiva (para conexão entre o monitor e
manguito);
8.3.2. (02) Dois manguitos para uso em paciente adulto;
8.3.3. (02) Dois manguitos para uso em paciente obeso;
8.4. Oxímetria de pulso:
8.4.1. (02) Dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso adulto "tipo clip";
8.5. Temperatura (2 canais):
8.5.1. (01) Sensor de pele reutilizável;
8.5.2. Um (01) Sensor retal/esofágico reutilizável;
9. Alimentação:
9.1. Alimentação elétrica: 220 v / 60 hz;
10. Bateria recarregável com duração mínima de 30 minutos;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

037389049 Display de cristal líquido 12.1 tft, compatível com monitor multiparâmetro da marca dixtal, modelo dx
2010.
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037389051 Monitor multiparâmetros para transporte com ecg/respiração, pressão não invasiva, oximetria de pulso e
pi (2 canais) para uso em pacientes neonatais a adultos.
1. Características gerais:
1.1. Para uso geral em pacientes neonatais a adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros:
1.1.1. Monitoração de ecg/respiração;
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1.1.2. Pressão não-invasiva;
1.1.3. Oximetria de pulso
1.1.4  pressão invasiva;
1.2. O equipamento deve possuir monitor de vídeo de cristal líquido de 10", no mínimo. O monitor
multiparâmetros deve ser compacto, não devendo possuir monitor de vídeo separado. Deve permitir a
visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador responsável pela
escolha dos parâmetros a serem visualizados.
1.3. Deve ser leve e compacto;
1.4. Deve possuir alça para transporte;
1.5. As entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação;
1.6. O equipamento deve ter no máximo 6,5kilos, sem acessórios
1.7 indicações:
1.7.1 em forma de gráficos;
1.7.2. Curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo
operador, sendo elas:
1.7.2.1. Ecg/respiração;
1.7.2.2. Pletismograma;
1.7.3. Tendências:
1.7.3.1. O monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados.
1.7.4 numéricas:
1.7.4.1 dos parâmetros monitorados:
1.7.4.2 o monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos
pelo operador:
1.7.4.2.1 a frequência cardíaca;
1.7.4.2.2 a saturação de oxigênio;
1.7.4.2.3 a frequência respiratória;
1.7.4.2.4 pressão invasiva:
1.7.5 visuais:
1.7.5.1. O monitor deve permitir a visualização de:
1.7.5.1.1 tabelas de gráficos de tendências dos parâmetros
Monitorados;
1.7.5.1.2 curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente;
1.7.5.1.3 alarmes:
1.7.5.1.4 as falhas ocorridas com o sistema;
1.7.5.1.5 alimentação da rede elétrica/bateria;
1.7.6 sonoras:
1.7.6.1 a sístole (batimento cardíaco);
1.7.6.2 alarmes:
1.8 alarmes:
1.8.1. Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo
Operador. O monitor deve possuir:
1.8.1.1 alarme de bradicardia e taquicardia;
1.8.1.2 alarme para eletrodo de ecg solto;
1.8.1.3 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
1.8.1.4 alarme de sensor de spo2 desconectado;
1.8.1.5 alarme para respiração máxima e mínina;
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1.9 monitoração de ecg:
1.9.1 seleção de três derivações pelo operador (I, II, III);
1.9.2 sensibilidade: 5mm/mv (n/2), 10mm/mv (n), 20mm/mv (2n);
1.9.3 velocidade: 25mm/s e 50mm/s;
1.9.4 faixa mínima da frequência cardíaca: 30 a 250 bpm;
1.9.5 erro máximo (exatidão): < 5bpm;
1.10 oximetria de pulso:
1.10.1 faixa de medição para spo2: 70 a 99%;
1.10.2 erro máximo(spo2):3% (de 80 a 99%);
1.10.3 tempo de resposta inferior a 13 segundos;
1.10.4 deve apresentar o pletismograma;
1.10.5 resolução: 1%
1.11 monitoração de pressão não-invassiva:
1.11.1 medir as pressões diastólicas,sistólica e média,através de método oscilométrico;
1.11.2 deve operar modo manual e automático com programação
1.11.3 faixa de medição para pressão: 10 a 250mmhg
1.11.4 erro máximo: +- 10mmhg;
1.11.5 máxima pressão admissível no manguito: 300mmhg+-10%
1.11.6 deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programados entre 2 e 30
minutos, no mínimo.
2. Acessórios:
2.1. Gerais:
2.1.1. (01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p + t) segundo padrão ABNT;
2.2. Monitoração de ecg:
2.2.1. (02) dois cabos de ecg com 05 vias;
2.2.2. (01) um cabo de ecg com 03 vias;
2.3. Monitoração de pressão não-invasiva:
2.3.1. (02) duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o
manguito);
2.3.2. (10) dez manguitos para uso neonatal para cada um
Dos seguintes tamanhos: nº 1, 2, 3, 4, 5 e adulto;
2.3.3.(02)dois manguitos para uso pediátrico, reutilizável, isento de látex
2.3.4.(02) dois manguitos para uso adulto, reutilizável, isento de látex
2.3.5 (02) dois manguitos para uso obeso, reutilizável, isento de látex;
2.4. Oximetria de pulso:
2.4.1. (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso em paciente neonatal.
2.4.2. (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso em paciente adulto.
3. Alimentação:
3.1. Alimentação elétrica: 220v/60hz;
3.2. Bateria interna recarregável com duração de no mínimo 60 minutos em pleno funcionamento;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa e
inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários. Sem ônus para a administração.

037389052 Suporte para monitor multiparâmetro. Trilho de 300 mm na vertical, fabricado em perfil de alumínio com
pintura eletrostática a pó e 01 (uma) bandeja de 400 mm x 400 mm, fabricado em perfil de alumínio com
pintura eletrostática a pó para fixação na parede. A bandeja deve suportar no mínimo 35 kg. O
equipamento deve ser instalado pelo fabricante, no local a ser determinado, pela direção da unidade
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solicitante.

037389053 Monitor multiparâmetros ET 050/12
Generalidades: monitor multiparâmetros com ecg/respiração, pni, pi (4 canais), spo2, débito cardíaco e
temperatura(2 canais) para uso em pacientes adultos.
1. características gerais:
1.1. para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros:
1.1.1. monitoração de ecg/respiração;
1.1.2. monitoração de temperatura (2 canais);
1.1.3. monitoração de pressão não-invasiva;
1.1.4. monitoração de pressão invasiva (4 canais), com possibilidade  de expansão para seis(06) canais
no mínimo;
1.1.5. oximetria de pulso;
1.1.6. débito cardíaco por método da termodiluição;
1.1.7. débito cardíaco contínuo através de tecnologia própria ou possibilidade de conexão/comunicação a
monitor externo com exibição destes dados no monitor multiparâmetros.
1.2. deve apresentar monitor integrado ou modular, colorido com touchscreen, visor lcd ou led, de 15 pol.,
no mínimo;
1.3. deve permitir a visualização simultânea de pelo menos (08) oito curvas e valores numéricos no vídeo,
sendo o operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados, assim como escolher
as cores de cada curva  monitorada;
1.4. deve possuir oxicardiorespirograma;
1.5. as entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação;
1.6. deve possuir possibilidade de comunicação com central de monitoração via cabo de rede e wireless.
2. indicações:
2.1. em forma de gráficos:
2.1.curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo operador.
sendo elas:
2.1.1.1 ecg e respiração;
2.1.1.2. pletismograma;
2.1.1.3. pressão invasiva;
2.1.2. tendências:
2.1.2.1. o monitor deverá apresentar graficamente as tendências  dos parâmetros monitorados.
2.2. numéricas:
2.2.1. dos parâmetros monitorados;
2.2.1.1.1. o monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos
pelo operador;
2.2.1.2. a freguência cardíaca;
2.2.1.3. a freguência respiratória
2.2.1.4. a saturação de oxigênio;
2.2.1.5. temperatura;
2.2.1.6. as pressões diastólica, sistólica e média;
2.2.1.7. pressões invasivas: pressão arterial média, pressão intracraniana, pressão venosa central,
pressão atrial esquerda, pressão atrial direita, pressão arterial pulmonar, no mínimo;
2.2.1.8. débito cardíaco.
2.3. visuais:
2.3.1.1. o monitor deve permitir a visualização de:
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2.3.2. tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
2.3.3. curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente;
2.3.4. alarmes;
2.3.5. as falhas ocorridas com o sistema;
2.4. sonoras;
2.4.1. a sístole(batimento cardíaco);
2.4.2. alarmes;
3. alarmes: os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador.
O monitor deve possuir;
3.1 alarme de bradicardia e taquicardia;
3.2. alarme para eletrodo de ecg solto;
3.3. alarme para freguência respiratória;
3.4. alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
3.5.alarme de sensor de spo2 desconectado;
3.6. alarme para nível de etco2 máximo e mínimo;
3.7. alarme para pressão não-invasiva máxima e mínimo: diastólica e sistólica;
3.8. alarme para valores de temperatura máximo e mínimo;
4. monitoração de ecg;
4.1. seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V);
4.2. faixa mínima da freguência cardíaca:30 a 280 bpm;
4.3. incerteza da medição:+ ou- 1 bpm (entre 30 a 250 bpm);
4.4. deve apresentar amplitudes selecionáveis(5mm/mv (n/2),10 mm/mv (n) e 20 mm/mv(2 n));
4.5. análise de arritmias e tendência;
4.6. análise do segmento st.
5.monitoração de pressão não-invasiva;
5.1. Medir as pressões diastólica, sistólica e média,através de método oscilométrico;
5.2. Deve operar em modo manual e automático com programação
5.3. Faixa mínima de medição para pressão;
5.3.1. Sistólica: 40 a 245 mmhg
5.3.2. Diastólica: 10 a 200mmhg
5.4. Máxima pressão admissível no manguito: 300mmhg;
5.5. Deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré programados entre 1 e 30 minutos.
6. Monitoração de pressão invasiva:
6.1.medir pressão arterial média - pam, pressão venosa central - pvc e pic (pressão intra-craniana), no
mínimo, através de cateter;
7.oximetria de pulso:
7.1. Faixa de medição para spo2: 70 99%;
7.2. Incerteza da medição (spo2): 3% ( de 70 a 99%);
7.3. Deve apresentar o pletismograma;
7.4. Resolução: 1%;
7.5. Tecnologia:masimom set ou oximax ou blupro ou fast-spo2
8. Temperatura:
8.1 deve possuir dois canais de temperatura;
8.2. Faixa de medição: 34 a 45ºc;
8.3. Incerteza da medição: + ou - 0,2 ºc;
9. Débito cardíaco:
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9.1. Débito cardíaco por termodiluição (item 1.1.7):
9.1.1. As constantes ("k") dos catéteres de swan-ganz devem estar inseridas no software do monitor e
devem ser selecionadas pelo operador;
9.1.2 medições:
9.1.2.1 medição da temperatura do sangue:
10.1.2.1.1 faixa de medição: 33 a 40ºc, no mínimo;
10.1.2.1.1erro máximo: + ou- 0,2ºc;
9.1.2.2. Medição da temperatura do injetante:
10.1.2.2.1. Faixa de medição: 0 a 25º c, no mínimo;
10.1.2.2.2. Erro máximo:+ ou - 0,2ºc;
10.módulo de débito cardíaco contínuo próprio ou possibilidade de conexão/comunicação com monitor de
débito contínuo externo.
11. Acessórios:
11.1 gerais:
11.1.1. (01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p+t) segundo padrões abnt
11.2. Monitoração de ecg:
11.2.1. (02) dois cabos(cabo e pré-cabo) de ecg com 5 vias,padrões de cores iec 1 (europeu), padrão uti;
11.3. Monitoração de pressão não-invasiva:
11.3.1 (02) duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o
manguito);
11.3.2. (03) tres manguitos reutilizáveis para uso em paciente adulto;
11.3.3. (02) dois manguitos reutilizáveis para uso em paciente obeso;
11.4.oximetria de pulso
11.4.1.(02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso em paciente adulto, "tipo clip";
11.4.2.(01) hum sensor reutilizável(incluindo cabo) para uso em paciente adulto, tipo "orelha".
11.5. pressão invasiva (4 canais);
11.5.1. quatro(04) cabos de ligação do monitor com o transdutor compatível com o fabricante a ser
indicado pela unidade;
11.6 débito cardíaco (item 1.1.6):
13.7.1 dois(02) cabo para conexão ao termistor do cateter de sawn-ganz;
13.7.2 dois(02) sensor para medição de temperatura do injetante;
11.7. débito cardiaco contínuo com todos os acessórios necessários para o pleno funcionamento ou um
(01) cabo de conexão com monitor de débito cardíaco contínuo externo;
11.8. temperatura (2 canais):
11.8.1 (03) sensores de pele, reutilizáveis;
11.8.2.(02) sensores esofágicos, reutilizáveis;
12. alimentação:
12.1. alimentação elétrica: 220v/ 60hz;
O equipamento deverá ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço em língua
portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e  de serviço a
equipe técnica, sem ônus para a administração.

037389054 Monitor multiparâmetros
Generalidades: monitor multiparâmetros com ecg/respiração, pni, pi(4 canais) spo2, débito cardíaco,
etco2 e temperatura (2 canais) para uso em pacientes adultos.
1. Características gerais:
1.1. Para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros:

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1009 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
1.1.1. Monitoração de ecg/respiração;
1.1.2. Monitoração de temperatura (2 canais);
1.1.3. Monitoração de pressão não-invasiva;
1.1.4. Monitoração de pressão invasiva (4 canais), com possibilidade de expansão para seis (06) canais
no mínimo;
1.1.5. Oximetria de pulso;
1.1.6. Capnografia (etco2) por método"sidestream"ou"microstream";
1.1.7. Débito cardíaco por método de termodiluição;
1.1.8. Débito cardíaco continuo através de tecnologia própria ou possibilidade de conexão/comunicação a
monitor externo com exibição destes dados no monitor multiparâmetros.
1.2. Deve apresentar monitor integrado ou modular, colorido com touchscreen, visor lcd ou led, de 15 pol.,
no mínimo;
1.3 Deve permitir a visualização simultânea de pelo menos(08 oito curvas e valores numéricos no vídeo,
sendo o operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados assim como escolher
as cores de cada curva monitorada;
1.4. Deve possuir oxicardiorespirograma;
1.5. As entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação;
1.6. Deve possuir possibilidade de comunicação com central de monitoração via cabo de rede e wireless.
2. Indicações:
2.1. Em forma de gráficos:
2.1.1 - curvas - o monitor deverá apresentar graficamente  curvas (formas de ondas) escolhidas pelo
operador. Sendo elas
2.1.1.1. ecg e respiração
2.1.1.2 Pletismograma
2.1.1.3. Capnograma;
2.1.1.4. Pressão invasiva;
2.1.2. Tendências:
2.1.2.1. O monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados.
2.2 Numéricas:
2.2.1. Dos parâmetros monitorados:
2.2.1.1.1. O monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos
pelo operador;
2.2.1.2 A freguência cardíaca;
2.2.1.3 A freguência respiratória;
2.2.1.4. A saturação de oxigênio
2.2.1.5. Taxa de co2 expirado;
 2.2.1.6. Temperatura;
2.2.1.7. As pressões diastólica, sistólica e média;
2.2.1.8. Pressões invasivas: pressão arterial média, pressão intracraniana, pressão venosa central,
pressão atrial esquerda, pressão atrial direita, pressão arterial pulmonar, no mínimo;
2.2.1.9. Débito cardíaco.
2.3 Visuais:
2.3.1.1. O monitor deve permitir a visualização de:
2.3.2. Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
2.3.3. Curvas e valores núméricos, monitorados simultaneamente;
2.3.4. Alarmes;
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2.3.5. As falhas ocorridas com o sistema;
2.4. Sonoras:
2.4.1. A sistole (batimento cardíaco);
2.4.2. Alarmes:
3. Alarmes: os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir.
3.1. Alarme de bradicardia e taquicardia;
3.2. Alarme para eletrodo de ecg solto
3.3. Alarme para freguência respiratória;
3.4. Alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
3.5. Alarme de sensor de spo2 desconectado;
3.6. Alarme para nível de etco2 máximo e mínimo;
3.7. Alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; alarme para valores de
temperatura máximo e mínimo;
4. Monitoração de ecg;
4.1. Seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador (i, ii, iii, avr, avl, avf, v);
4.2. Faixa mínima de freguência cardíaca: 30 a 280bpm;
4.3. Incerteza da medição: + ou- 1 bpm (entre 30 a 250bpm);
4.4. Deve apresentar amplitudes selecionáveis: (5mm/mv (n/2) 10mm/mv (n) e 20mm/mv(2n));
4.5. Análise de arritmias e tendência;
4.6. Análise de segmento st
5. Monitoração de pressão não-invasiva:
5.1. Medir as pressões diastólica e média, através de método oscilométrico;
5.2. Deve operar em modo manual e automático com programação
5.3. Faixa mínima de medição para pressão;
5.3.1. Sistólica: 40 a 245 mmhg
5.3.2. Diastólica: 10 a 200mmhg
5.4. Máxima pressão admissível no manguito: 300mmhg;
5.5. Deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programadas entre 1 a 30 minutos.
6. Monitoração de pressão invasiva:
6.1. Medir pressão arterial média-pam,pressão venosa central  -pvc e pic (pressão intra-craniana), no
mínimo, através de cateter;
7. oximetria de pulso:
7.1. Faixa de medição para spo2: 70 a 99%
7.2. Incerteza de medição (sp02): 3% (de 70 a 99%)
7.3. Deve apresentar o pletismograma;
7.4. Resolução: 1%;
7.5. Tecnologia: masimo set ou oximax ou blupro ou fast-spo2
8. Temperatura:
8.1. Deve possuir dois canais de temperatura;
8.2. Faixa de medição: 34 a 45ºc;
8.3. Incerteza da medição: + ou - 0,2 ºc;
9. Capnometria por método "microstream" ou sidestream";
9.1 Deve medir concentrações expiradas de co2;
9.2. Deve possuir compensação automática para pressão atmosférica;
9.3. Deve mostrar capnograma em tempo real;
 9.4. Medições de concentração: faixa de medição: 0 a 99 mmhg  erro máximo: + ou - 3 mmhg de 0 a
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40mmhg e +/-10% de 41 a 99
10. Débito cardíaco:
10.1 Débito cardíaco por termodiluição (item 1.1.7):
10.1.1 As constantes(k) dos cateteres de swan-ganz devem estar inseridas no software do monitor e
devem ser selecionadas pelo operador;
10.1.2. Medições:
10.1.2.1. Medição da temperatura do sangue:
10.1.2.1.1 Faixa de medição: 33 a 40ºc, no mínimo;
10.1.2.1. Erro máximo: +ou - 0.2ºc
10.1.2.2. Medição da temperatura do injetante:
10.1.2.2.1. Faixa de medição; 0 a 25ºc, no mínimo;
10.1.2.2.2. Erro máximo: + ou - 0,2ºc;
11. Módulo de débito cardíaco contínuo próprio ou possibilidade de conexão/comunicação com monitor de
débito cardíaco contínuo externo.
12. Acessórios:
12.1 Gerais:
12.1.1. (01)hum cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p +t) segundo padrões abnt
12.2. Monitoração de ecg;
12.2.1. (02) dois cabos (cabo e pré-cabo) de ecg com 5 vias, padrão de cores iec1 (europeu), padrão uti;
12.3. Monitoração de pressão não-invasiva:
12.3.1. (02) duas mangueira para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o
manguito );
12.3.2. (03) três manguitos reutilizáveis para uso em paciente adulto;
12.3.3.(02)dois manguitos reutilizáveis para uso em paciente obeso
12.4. Oximetria de pulso:
12.4.1.(02) dois sensores reutilizável (incluindo cabo) para uso em paciente adulto, "tipo clip";
12.4.2.(01)hum sensor reutilizável (incluindo cabo) para uso em paciente adulto, tipo "orelha".
12.5 pressão invasiva (4 canais):
12.5.1. quatro(04) cabos de ligação do monitor com o transdutor compatível com o fabricante a ser
indicado pela unidade
12.6. Capnometria:
11.6.1. Hum (01) kit de calibração, se necessário calibração
11.6.2. Dez(10) retentores de água (water-trap), se necessário;
11.6.3. Cem(100) linhas de amostragem (sample line);
11.6.4.dez (10) cotovelos com conexão para a linha de amostra para adaptação no conector y;
12.7. Débito cardíaco (item 1.1.7):
13.7.1 dois (02) cabo para conexão ao transmistor do cateter de sawn-ganz;
13.7.2. Dois(02) sensor para medição de temperatura do injetante;
 12.8. Débito cardíaco contínuo com todos os acessórios necessários para o pleno funcionamento ou um
(01) cabo de conexão com monitor de débito cardíaco contínuo externo;
12.9. temperatura (2 canais):
12.9.1.(03)três sensores de pele, reutilizáveis;
12.9.2.(02) dois sensores esofágicos, reutilizáveis:
13. Alimentação:
13.1. Alimentação elétrica: 220v/60 hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos  de operação e serviço em língua
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portuguesa.O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e  de serviço à
equipe técnica, sem ônus para a alimentação.

037389056 Monitor multiparâmetro
Generalidades: monitor para medição de pressão não invasiva e oximetria de pulso para uso em triagem
em pacientes adultos e pediátricos.
1. características gerais;
1.1. monitoração de parâmetros: pressão não-invasiva (PNI) e oximetria de pulso (SPO2);
1.2.selecionável para pacientes adultos e pediátricos;
1.3. deve possuir alça para transporte;
1.4. deve possuir bateria interna com autonomia mínima de 4 horas;
1.5. deve possuir peso máximo do monitor com bateria inclusa de até 4kg no máximo;
1.6. visor com números grandes para fácil visualização
2. parâmetros:
2.1. deve possuir as seguintes medidas para os parâmetros:
2.1.1. oximetria SpO2 e pulso;
2.1.1.1.SpO2 de 70 a 100% com erro máximo de +/- 3% em PA - cientes adultos;
2.1.1.2. pulso de menor ou igual a 30bpm até maior ou igual a 240 bpm;
2.1.1.3. alarmes de máximo e mínimo para SPO2 e freqüência cardíaca;
2.1.1.4. tecnologia que permita a leitura em pacientes com baixa perfusão e pacientes inquietos;
2.1.2. pressão não invasiva;
2.1.2.1. pressão de zero até maior ou igual a 270 mmHg;
2.1.2.2.principio de medição: oscilometria; 2.1.2.3 alarmes de máximo e mínimo para pressão diastólica e
sistólica.
3. alimentação:
3.1. alimentação elétrica: 100V a 240V AC 60 Hz;
4. acessórios
4.1. dois (02) sensores de SpO2 para paciente adulto (tipo clipe) com cabo extensor;
4.2. dois (02) sensores de SpO2 para paciente neonatal (tipo Y com cabo extensor;
4.3. duas (02) braçadeiras tamanho adulto;
4.4. duas (02) braçadeiras tamanho obeso;
4.5. duas (02) braçadeiras tamanho pediátrico;
4.6. duas (02) mangueiras de PNI;
4.7. um(01) carro suporte com rodízios para transporte;
4.8. um (01) cabo de alimentação padrão ABNT; o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais
de operação e serviço em língua portuguesa ou inglesa.
O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários sem ônus para a administração.
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037389057 Monitor multiparâmetros para transporte
Generalidades:
Monitor multiparâmetros para transporte com ECG/respiração, temperatura, pressão não invasiva,
oximetria de pulso, pi  (02 canais) e capnografia para uso em pacientes adultos.
1. Características gerais:
1.1 para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros:
1.1.1 monitoração de ECG/respiração;
1.1.2 monitoração de temperatura;
1.1.3 pressão não-invasiva;
1.1.4 oximetria de pulso;
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1.1.5 pressão invasiva;
1.1.6 capnografia;
1.2 o equipamento deve possuir monitor de vídeo de cristal líquido de 10",no mínimo. o monitor
multiparâmetros deve ser ,não devendo possuir monitor de vídeo separado. Deve permitir a visualização
simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador responsável pela escolha dos
parâmetros a serem visualizados;
1.3 deve ser leve e compacto;
1.4 deve possuir alça para transporte para adaptação na maca
1.5 as entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação;
1.6 o equipamento deve ter no máximo 6,5 quilos, sem acessórios;
2. Indicações:
2.1 em forma de gráficos;
2.1.1 curvas: o monitor deverá apresentar graficamente curvas(formas de onda)escolhidas pelo operador,
sendo elas:
2.1.2.1 ECG/respiração;
2.1.2.2 plestimograma;
2.1.3 tendências:
2.1.3.1 o monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados;
2.2 numéricas:
2..1 dos parâmetros monitorados:
2.2.1..1.1 o monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos
pelo operador:
2.2.1.2 a frequência cardíaca;
2.2.1.3 a saturação de oxigênio;
2.2.1.4 a frequência respiratória;
2.2.1.5 temperatura;
2.2.1.6 pressão diastólica,sistólica e média.
2.3 visuais:
2.3.1 o monitor deve permitir a visualização de:
2.3.2 tabelas de gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
2.3.3 curvas e valores numéricos,monitorados simultaneamente
2.3.4 alarmes;
2.3.5 as falhas ocorridas com o sistema;
2.3.6 alimentação da rede elétrica/bateria;
2.4 sonoras:
2.4.1 a sístole (batimento cardíaco);
2.4.2 alarmes;
3. Alarmes:
3.1 os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. o monitor deve possuir:
3.2 alarme de bradicardia e taquicardia;
3.3 alarme para eletrodo de ECG solto;
3.4 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
3.5 alarme de sensor de spo2 desconectado;
3.6 alarme para respiração máxima e mínima
4. Monitoração de ECG:
4.1 seleção de três derivações pelo operador (i,ii,iii);
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4.2 sensibilidade: 5mm/mv(n/2),10mm/mv(n), 20mm/mv (2n)
4.3 velocidade: 25mm/s e 50 mm/s;
4.4 faixa mínima de frequência cardíaca: 30 a 250 BPM;
4.5 erro máximo(exatidão):<5bpm
5. Oximetria de pulso:
5.1 faixa de medição para spo2: 70 a 99%;
5.2 erro máximo(spo2): 3%(de 80 a 99%)
5.3 tempo de resposta inferior a 13 segundos;
5.4 deve apresentar o pletismograma;
5.5 resolução: 1%;
6. Monitoração de pressão não-invasiva:
6.1 medir as pressões diastólicas,sistólicas e média,através de método oscilométrico;
6.2 deve operar em modo manual e automático com programação;
6.3 faixa de medição para pressão: 10 a 250 mmhg;
6.4 erro máximo: +- 10 mmhg;
6.5 máxima pressão admissível no manguito:300mmhg +- 10%
6.6 deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programados entre 2 e 30 minutos,
no mínimo;
7. Temperatura:
7.1 faixa de medição: 34 a 41 graus celsius;
7.2 erro máximo:+- 0,2 graus celsius;
8 monitoração de pressão invasiva (2 canais)
8.1 medir a pressão arterial média - pam e pressão venosa central - PVC através de cateter;
9. Acessórios:
9.1 gerais:
9.1.1 (01)um cabo de alimentação para rede elétrica(tipo2p+t) segundo padrão ABNT;
9.2 monitoração de ECG:
9.2.1 (02)dois cabos de ECG com 03 vias;
9.2.2 (01)um cabo de ECG com 05 vias;
9.3 monitoração de pressão não-invasiva:
9.3.1 (02)duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o
manguito)
9.3.2 (02)dois manguitos para uso adulto,reutilizável, isento de latex;
9.4 oximetria de pulso:
9.4.1 (02) dois sensores reutilizáveis(incluindo cabo) para uso em paciente adulto,tipo clipe;
9.5 temperatura:
9.5.1 (02) dois sensores de pele;
9.6 capnografia:
9.6.1 deve medir concentrações expiradas e inspiradas de co2
9.6.2 deve possuir compensação automática para pressão atmosférica;
9.6.3 deve mostrar capnograma em tempo real:
9.6.4 medições de concentração:
9.6.4.1 faixa de medição: 0 a 99mmhg, no mínimo;
9.6.4.2 resolução: 2%
10. Alimentação
10.1 alimentação elétrica: 220v/60hz;
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10.2 bateria interna recarregável,com duração de no mínimo 60 minutos em pleno funcionamento;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa (Brasil) e
serviço em língua inglesa ou portuguesa (Brasil).

037389058 Central de monitorização objeto: central de monitorização de leitos em uti
1. Características Gerais:
1. Equipamento com possibilidade de monitorizar simultaneamente de no mínimo 10 leitos a distância de
até 100m do local onde a mesma estiver instalada.
2. Possibilita a conexão de centrais remotas (telemetria) em qualquer local do hospital ou através da web.
3. configurável para apresentar curvas de ECG, spo2, pi, respiração, co2 e qualquer outro valor de
parâmetro que estiver sendo monitorado no monitor beira leito. Sistema de alarmes com indicação visual
e sonora para cada individualmente. Alarme sonoro sendo habilitado na beira do leito e/ou na central.
4. Registro automático com memória de 24 horas contínua de todos os eventos, alarmes e monitorização.
5.Dois modos de registro: traçado congelado e traçado não congelado.imagem congelada,com
possibilidade de congelamento de qualquer leito individualmente ou de todos simultaneamente. Evolução
de até 24 horas de todos os parâmetros, para todos os leitos. Cadastro de dados do paciente: nome,
idade diagnóstico, convênio, etc. Transferência de paciente de leito sem perder informações de evolução.
6. deve permitir intercomunicação com outra central para configuração/alteração de parâmetro dos
monitores;
7. Possibilidade de impressão das informações.
8. Protocolo de comunicação hl7 disponível e habilitado;
9. Acessórios: dois (02) monitores LCD de alta resolução colorido de 19 polegadas, de 1280 x 1024
pontos, 16 milhões de cores;
10. Alimentação elétrica: 220 v /60 hz;
11. Todos os custos de instalação deverão estar inclusos na proposta. o equipamento deve ser
acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer
treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.
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037389059 Monitor multiparâmetros com ecg/respiração, pni,pi (2 canais), spo2, etco2 e temperatura (2 canais) para
uso em pacientes neonatal a adultos.
1. Características gerais:
1.1 para uso geral em pacientes neonatais e adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros:
1.1.1 monitoração de ecg/respiração;
1.1.2 monitoração de temperatura (2 canais);
1.1.3 monitoração de pressão não-invasiva;
1.1.4 monitoração de pressão invasiva (2 canais)
1.1.5 oximetria de pulso;
1.1.6 capnografia(etco2) por método "sidestream" ou "micro stream";
1.2 deve apresentar monitor integrado ou modular,colorido com touchscreen, visor lcd ou led,de 15
polegadas,no mínimo;
1.3 deve permitir a visualização simultânea de pelo menos 08 curvas e valores numéricos no vídeo, sendo
o operador o responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados assim como escolher as
cores de cada curva monitorada;
1.4 deve possuir oxicardiorespirograma;
1.5 as entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação;
1.6 deve possuir possibilidade de comunicação com central de monitoração via cabo da rede e/ou
wireless;
1.7 deve possuir software em português.;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1016 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
1.8 deve possuir bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos;
2. Indicações
2.1 em forma de gráficos:
2.1.1 curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de ondas) escolhidas pelo
operador, sendo elas:
2.1.1.1 ECG e respiração
2.1.1.2 pletismograma;
2.1.1.3 capnograma;
2.1.1.4 pressão invasiva
2.1.2 tendências
2.1.2.1 o monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados;
2.2 numéricas:
2.2.1 dos parâmetros monitorados:
2.2.1.1. o monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos
pelo operador;
2.2.1.2 a frequência cardíaca;
2.2.1.3 a frequência respiratória;
2.2.1.4 a saturação de oxigênio;
2.2.1.5 taxa de co2 expirado;
2.2.1.6 temperatura;
2.2.1.7 as pressões diastólica, sistólica e média;
2.2.1.8 pressões invasivas, pressão arterial média, pressão venosa central, pressão atrial esquerda,
pressão atrial direita, pressão arterial pulmonar, no mínimo;
2.3 visuais:
2.3.1. o monitor deve permitir a visualização de:
2.3.2 tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
2.3.3 curvas e valores numéricos,monitorados simultaneamente
2.3.4 alarmes:
2.3.5 as falhas ocorridas com o sistema;
2.4 sonoras:
2.4.1 a sístole (batimento cardíaco);
2.4.2 alarmes:e (batimento cardíaco);
3. Alarmes: os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir:
3.1 alarme de bradicardia e taquicardia;
3.2 alarme para eletrodo de ECG solto;
3.3 alarme para frequência respiratória;
3.4 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
3.5 alarme de sensor de spo2 desconectado;
3.6 alarme para nível de etco2 máximo e mínimo;
3.7 alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica;
3.8 alarme para valores de temperatura máximo e mínima;
4. Monitoração de ECG´s de temperatura máximo e mínima;
4.1 seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador;  (i,ii,iii,avr,avl,avf,v);
4.2 faixa mínima de frequência cardíaca: 30 a 280bpm;
4.3 incerteza da medição: + ou - 3bpm(entre 30 a 250bpm);
4.4 deve apresentar amplitudes selecionáveis: (5mm/mv(n/2) 10mm/mv (n) e 20mm/mv(2n));
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4.5 análise de arritmias e tendência;
4.6 análise de segmento st;
5. Monitoração de pressão não-invasiva;
5.1 medir as pressões diastólica e média, através de método oscilométrico;
5.2 deve operar em modo manual e automático com programação;
5.3 faixa mínina de medição para pressão;
5.3.1 sistólica: 40 a 245mmhg
5.3.2 diastólica: 10 a 200mmhg;
5.4 máxima pressão admissível no manguito: 300mmhg +/- 10%;
5.5 deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programadas entre 2 a 30 minutos.
6. Monitoração de pressão invasiva:
6.1 medir pressão arterial pam, pressão venosa central PVC, no mínimo;
7. Oximetria de pulso;
7.1 faixa de medição para spo2: 70 a 99%.
7.2 incerteza de medição (spo2); 3% (de 80 a 99%)
7.3 deve apresentar o pletismograma;
7.4 resolução:1%
7.5 tecnologia de oximetria para baixa perfuração
8. Temperatura
8.1 deve possuir dois canais de temperatura;
8.2 faixa de medição: 34 a 45 graus celsius;
8.3 incerteza da medição: + ou - 0,2 graus celsius;
9. Capnometria por método "microstream ou sidestream"
9.1 deve medir concentrações expiradas de co2;
9.2 deve possuir compensação automática para pressão atmosférica;
9.3 deve mostrar capnograma em tempo real;
9.4 medições de concentração: 0 a 99mmhg - erro máximo +/- 3mmhg de 0 a 40mmhg e + ou - 10% de
41 a 99 mmhg;
10. Acessórios:
10.1 gerais:
10.1.1 (01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p + t), segundo padrão ABNT;
10.2 monitoração de ECG:
10.2.1 (02) dois cabos(cabo e pré-cabo) de ECG com 05 vias, padrão de cores iec1(europeu), padrão
UTI;
10.2.2 (01) um cabo (cabo e pré-cabo) de ECG com 03 vias, padrão de cores iec1 (europeu), padrão UTI;
10.3 monitoração de pressão não-invasiva:
10.3.1 (02) duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o
manguito;
10.3.2 (03) três manguitos reutilizáveis para uso em paciente adulto;
10.3.3 (15) quinze manguitos para uso neonatal para cada um dos seguintes tamanhos: nº2, 3, 4, 5;
10.3.4 (02) dois manguitos reutilizáveis para uso em pacientes pediátrico;
10.4 oximetria de pulso;
10.4.1 (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso em paciente adulto, tipo clip;
10.4.2 (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso em paciente neonatal, tipo "y"
10.5 pressão invasiva (2 canais)
10.6 capnometria;
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10.6.1 um (01) kit de calibração, se necessário calibração
10.6.2 dez (10) retentores de água (water-trap), se necessário
10.6.3 cem (100) linhas de amostragem (sample line)
10.6.4 dez (10) cotovelos com conexão para a linha de amostra para adaptação no conector y;
10.7 temperatura (2 canais);
10.7.1 (02) dois sensores de pele, reutilizáveis;
10.7.2 (02) dois sensores esofágicos, reutilizáveis:
11 Alimentação:
11.1 alimentação elétrica:220v/60hz
12. Garantia:
Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo
fabricante, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a
administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço,
em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos
usuários e de serviço á equipe técnica, sem ônus para a administração.

037389060 Monitor multiparâmetro com ECG/respiração, pni,pi (2canais), spo2 , débito cardíaco e temperatura (2
canais) para uso em pacientes neonatal a adultos.
1. Características gerais:
1.1 para uso em pacientes neonatais e adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros:
1.1.1 monitoração de ECG/respiração;
1.1.2 monitoração de temperatura (2 canais);
1.1.3 monitoração de pressão não-invasiva;
1.1.4 monitoração de pressa invasiva (2 canais).
1.1.5 oximetria de pulso;
1.1.6 débito cardíaco contínuo através de técnologia própria ou possibilidade de conexão/comunicação a
monitor externo com exibição destes dados no monitor multiparâmetro;
1.2 deve apresentar monitor integrado ou modular colorido com touchscreen,visor LCD ou LED,de 15
polegadas, no mínimo;
1.3 deve permitir a visualização simultânea de pelo menos 08 curvas e valores numéricos no vídeo, sendo
o operador o responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados assim como escolher as
cores de cada curva monitorada;
1.4 deve possuir oxicardiorespirograma;
1.5 as entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfribilação;
1.6 deve possuir possibilidade de comunicação com central de monitoração via cabo e/ou rede wireless;
1.7 deve possuir software e indicações em português.
1.8 deve possuir bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos;
2. Indicações:
2.1 em forma de gráficos:
2.1.1 curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo
operador, sendo elas:
2.1.1.1 ecg e respiração;
2.1.1.2 plestimograma;
2.1.1.3 pressão invasiva;
2.1.2. tendências
2.1.2.1 o monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados.
2.2 numéricas:
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2.2.1 dos parâmetros monitorados:
2.2.1.1. o monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos
pelo operador:
2.2.1.2 a frequência cardíaca;
2.2.1.3 a frequência respiratória;
2.2.1.4 a saturação de oxigênio;
2.2.1.5 a temperatura;
2.2.1.6 as pressões diastólica, sistólica e média;
2.2.1.7 pressões invasivas, pressão arterial média, pressão venosa central, pressão atrial esquerda,
pressão atrial direita, pressão arterial pulmonar, no mínimo;
2.3. visuais:
2.3.1. o monitor deve permitir a visualização de:
2.3.2 tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
2.3.3 curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente;
2.3.4 alarmes:
2.3.5 as falhas ocorridas com o sistema;
2.4. Sonoras:
2.4.1 sístole (batimento cardíaco);
3. alarmes: os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir:
3.1 alarme de bradicardia e taquicardia;
3.2 alarme para eletrodo de ECG solto;
3.3 alarme de frequência respiratória;
3.4 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
3.5 alarme de sensor de spo2 desconectado;
3.6 alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica;
3.7 alarme para valores de temperatura máxima e mínima;
4. Monitoração de ECG
4.1 seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador  (i, ii, iii, avr, avl, avf, v);
4.2 faixa mínima de medição da freqüência cardíaca: 30 a 280 bpm;
4.3 incerteza da medição: + ou - 3bpm (entre 30 a 250bpm);
4.4 deve apresentar amplitudes selecionáveis: (5mm/mv(n/2) 10mm/mv (n) e 20mm/mv(2n))
4.5 análise de arritmias e tendência;
4.6 análise de segmento st;
5. Monitoração de pressão não-invasiva
5.1 medir as pressões diastólica e média, através de método oscilométrico;
5.2 deve operar em modo manual e automático com programação;
5.3 faixa mínima de medição para pressão:
 5.3.1 sistólica: 40 a 245mmhg;
5.3.2 diastólica: 10 a 200mmhg;
5.4 máxima pressão admissível no manguito: 300 mmhg +/-10%;
5.5 deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programados entre 2 a 30 minutos.
6. Monitoração de pressão invasiva:
6.1 medir a pressão arterial pam, pressão venosa central PVC, no mínimo;
7. Oximetria de pulso;
7.1 faixa de medição para spo2: 70 a 99 %;
7.2 incerteza de medição (spo2): 3 % ( de 80 a 99 %);
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7.3 deve apresentar o plestimograma; ( de 80 a 99 %);
7.4 resolução: 1 %;
7.5 tecnologia de oximetria para baixa perfusão.
8. Temperatura
8.1 deve apresentar dois canais para temperatura;
8.2 faixa de medição: 34 a 45 graus celsius;
8.3 incerteza da medição: + ou - 0,2 graus celsius.
9. Módulo de débito cardíaco contínuo próprio ou possibilidade de conexão/comunicação com monitor de
débito cardíaco contínuo externo.
10. Acessórios:
10.1. gerais:
10.1.1. (01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p + t) segundo padrões ABNT.
10.2. monitoração de ECG:
10.2.1. (02) dois cabos (cabo e pré-cabo) de ecg com 05 vias, padrão de cones iec1 (europeu), padrão
UTI;
10.2.2. (01) um cabo (cabo e pré-cabo) de ECG com 03 vias, padrão de cores iec1 (europeu), padrão UTI;
10.3. monitorização de pressão não-invasiva:
10.3.1. (02) duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o
manguito);
10.3.2. (03) três manguitos para uso em paciente adulto.
10.3.3 (15) quinze manguitos para uso neonatal para cada um dos seguintes tamanhos: nº 2, 3, 4, 5;
10.3.4 (02) dois manguitos reutilizáveis para uso em paciente pediátrico;
10.4. oximetria de pulso
10.4.1. (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso em paciente adulto, tipo "clip";
10.4.2. (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso em paciente neonatal, tipo "y";
10.5. pressão invasiva (2 canais)
10.6 débito cardíaco contínuo com todos os acessórios necessários para o pleno funcionamento ou um
(01) cabo de conexão com monitor de débito cardíaco contínuo externo;
10.7 temperatura (2 canais);
10.7.1 (02) dois sensores de pele, reutilizáveis;
10.7.2 (02) dois sensores esofágicos, reutilizáveis;
11. Alimentação elétrica: 220 v/60 hz;
12. Garantia:
Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo
fabricante, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus para a
administração. o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua
portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado
aos usuários e de serviço à
equipe técnica, sem ônus para a administração.

037389061 Monitor multiparametro (PNI, PI, ECG/RESP, SPO2, TEMPERATURA, FC)
Monitor multiparâmetro com ECG/respiração, PNI, PI (2 canais), oximetria de pulso, temperatura,
respiração, para uso em pacientes adultos. Para uso geral em pacientes adultos. Onitor de vídeo de
cristal liquido colorido de 12", no mínimo. Compacto, não devendo possuir monitor de vídeo separado.
Permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo,sendo o operador
responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados. As entradas dos circuitos devem ser
isoladas da rede elétrica e possuir circuito de proteção contra desfibrilação (até 360j); funcionar com
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bateria interna recarregável com duração mínima de 50 minutos; funcionar com umidade relativa na faixa
30 a 80%,no mínimo; peso total deve ser menor do que 5 kg; deve possuir software e indicações em
português; indicações: em forma de gráficos: deverá apresentar graficamente curvas (formas de onda)
escolhidas pelo operador sendo elas: ECG; pletismograma; respiração; pressão invasiva (2 canais).
Tendências: o monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados.  o
monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo
operador: freqüência cardíaca; saturação de oxigênio; freqüência respiratória; temperatura; pressões
diastólica, sistólica e média; visuais: monitor deve permitir a visualização de: tabelas e gráficos de
tendências dos parâmetros monitorados; curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente;
alarmes; as falhas ocorridas com o sistema; alimentação da rede elétrica/bateria; sonoras: a sístole
(batimento cardíaco); alarmes; os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. o monitor
deve possuir: alarme de bradicardia e taquicardia; alarme para eletrodo de ECG solto; alarme para
saturação de oxigênio máxima e mínima; alarme de sensor de spo2 desconectado; alarme para pressão
não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; alarme para respiração máxima e mínima; alarme
para temperatura máxima e mínima; alarme para apnéia; monitoração de ECG: seleção de, no mínimo,
sete derivações pelo operador ; sensibilidade: 5 mm/mv (N/2), 10 mm/mv (n), 20 mm/mv(2n); velocidade:
25 mm/s e 50 mm/s; faixa mínima da freqüência cardíaca: 30 a 280 BPM; erro máximo (exatidão): <=5
BPM; análise de arritmias e tendência; análise do segmento ST. monitoração de respiração: a detecção
da respiração através de ECG; monitoração de pressão não-invasiva: medir as pressões tólica, sistólica e
média, através de método oscilométrico; deve operar em modo manual e automático com programação;
faixa de medição para pressão: 30 a 250 MMHG: erro máximo da pressão arterial: ± 5 MMHG; máxima
pressão admissível no manguito: 300 MMHG (+/-10%) oximetria de pulso: faixa de medição para spo2: 70
a 100 %; erro máximo(spo2): 3 % ( de 80 a 100 %); tempo de resposta inferior a 13 segundos; deve
apresentar o pletismograma; resolução: 1 %; deve possuir tecnologia para leitura em baixa perfusão e
movimentação do paciente; temperatura:apresentar dois canais para temperatura; faixa de
medição:mínima de 15 a 45 °c; erro máximo: ± 0.2 °c  medir a pressão arterial media - pam e pressão
venosa central - PVC, PAP, AD e AE através de cateter; faixa mínima de medição para pressão: adultos:
0 a 250 MMHG; acessórios: gerais:
(01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p + t) segundo ABNT;
(02) monitoração ECG:(01) um cabo (incluindo pré cabo e rabichos) de ECG com 5 vias para uso adulto;
(03) monitoração de pressão não-invasiva:(02) mangueiras para medição de pressão não invasiva (para
conexão entre o monitor e o manguito);
(04) (02) manguitos para uso em paciente adulto, tipo látex free;
(05) (02) manguitos para uso em paciente obeso, tipo látex free;
(06) (02) sensores de oximetria reutilizável (incluindo cabo), para uso em paciente tipo clip;
(07)temperatura: (01) sensor de pele, reutilizável; (01) osensor retal/esofágico reutilizável; alimentação:
bivolt automática: 110/230 v/60 hz.

037389062  Monitor multiparametros com ecg/respiração,pni,spo2 e temperatura(2 canais) para uso em pacientes
adultos e infantis
1.Características gerais:
1.1 para uso geral em pacientes adultos,devendo apresentar os seguintes parâmetros:
1.1.1 monitoração de ecg/respiração;
1.1.2 monitoração de temperatura(2 canais);
1.1.3 monitoração de pressão não-invasiva;
1.1.4 oximetria de pulso;
1.2 deve apresentar monitor integrado ao equipamento,colorido,visor LCD,de 10 polegadas,no mínimo;
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1.3 deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no video,sendo o operador
responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados;
          1.4 as entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação (ate 360j);
1.5 deve funcionar com umidade relativa na faixa de 30 a 80% no mínimo;
1.6 peso total deve ser igual ou menor do que 4,5kg;
1.7 deve possuir software e indicações em português;
2. Indicações:
2.1 em forma de gráficos:
2.1.1 curvas - o monitor devera apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo
operador. Sendo elas:
2.1.1.1 ECG e respiração;idas pelo operador.sendo elas:
2.1.1.2 plestimograma;
2.1.2 tendências:
2.1.2.1 o monitor devera apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados.
2.2 numéricas:
2.2.1 dos parâmetros monitorados:o monitor devera apresentar numericamente os seguintes
parâmetros,sendo estes escolhidos pelo operador:
2.2.1.1 a frequência cardíaca;
2.2.1.2 a frequência respiratória;
2.2.1.3 a saturação de oxigênio;
2.2.1.4 temperatura;e oxigênio;
2.2.1.5 as pressões diastólica,sistólica e media;
2.3 visuais: o monitor deve permitir a visualização de:
2.3.1 tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
2.3.2 curvas e valores numéricos,monitorados simultaneamente
2.3.3 alarmes;
2.3.4 as falhas ocorridas com o sistema;
2.4 sonoras:
2.4.1 a sístole (batimento cardíaco);
2.4.2 alarmes;
3. Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. o monitor deve possuir:
3.1 alarme de bradicardia e taquicardia;
3.2 alarme para eletrodo de ECG solto;
3.3 alarme para freqüência respiratória;
3.4 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
3.5 alarme de sensor de spo2 desconectado;
3.6 alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima:diastólica e sistólica;
3.7 alarme para valores de temperatura máximo e mínimo;
4 Monitoração de ECG:
4.1 seleção de, no mínimo,sete derivações pelo operador(i,ii iii,avr,avl,avf,vi);
4.2 faixa mínima da frequência cardíaca:30 a 280 bpm;
4.3 incerteza da medição:+/- 5bpm;
4.4 deve apresentar amplitudes selecionáveis: (5mm/mv(n/2) 10mm/mv(n) e 20mm/mv(2n);
4.5 analise de arritmias e tendência;
4.6 analise do segmento st;
5 Monitoração de pressão não invasiva:
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5.1 medir as pressões diastólica, sistólica e media, através de método oscilométrico;
5.2 deve operar em modo manual e automático com programação
5.3 faixa de medição da pressão para paciente adulto;
5.4 máxima pressão admissível no manguito:300mmhg(+/-10%)
5.5 deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré - programados entre 1 a 180 minutos;
6 Oximetria de pulso:
6.1 faixa de medição para spo2:80 a 100%;
6.2 incerteza de medição(spo2):3%(de 80 a 100%)
6.3 deve apresentar o pletismograma;
6.4 resolução:1%
6.5 deve possuir tecnologia para leitura em baixa perfusão e movimentação do paciente;
7 Temperatura:
7.1 deve possuir dois canais de temperatura;
7.2 faixa de medição:15 a 45ºc;
7.3 incerteza da medição:+/-0,2ºc;
8 Acessórios:
8.1 gerais:
8.1.1 (01) um cabo de alimentação para rede eletrica(tipo 2p + t) segundo padrões ABNT;
8.2 monitoração de ECG: ABNT;
8.2.1(02) dois cabos de ECG com 5 vias;
8.3 monitoração de pressão não - invasiva;
8.3.1(02) duas mangueiras para medição de pressão não - invasiva (para conexão entre monitor e
manguito);
8.3.2 (02) dois manguitos para uso em paciente adulto;
8.3.3 (02) dois manguitos para uso em paciente obeso;
8.4 oximetria de pulso:
8.4.1 (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso em adulto tipo clip;
8.5 temperatura (2 canais);
8.5.1 (01) sensor de pele reutilizável;
8.5.2 (01) um sensor retal/esofágico reutilizável;
9 Alimentação:
9.1 alimentação elétrica: elétrica automática:110/220v/60hz;
10. bateria recarregável com duração mínima 60 minutos;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação
e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus
para a administração

037389063 Monitor multiparâmetros.
Generalidades: monitor multiparâmetros com ECG, PNI,PI (4 canais), spo2 e temperatura (2 canais) para
uso em pacientes adultos
1 - Características gerais:
1.1 - para uso geral em pacientes adultos,devendo apresentar os seguintes parâmetros:
1.1.1 - monitoração de ecg/respiração;
1.1.2 - monitoração de ECG (2 canais);
1.1.3 - monitoração de pressão não-invasiva;
1.1.4 - monitoração de pressão invasiva (4 canais);
1.1.5 - oximetria de pulso;
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1.2 - deve apresentar monitor integrado ao equipamento, colorido,visor LCD, de 12 pol., no mínimo;
1.3 - deve permitir a visualização simultânea de pelo menos (06) seis curvas e valores numéricos no
vídeo, sendo o operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados;
1.4 - as entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação com carga
máxima (360 joules);
1.5 - deve funcionar com bateria interna recarregável com duração mínima de 15 minutos;
1.6 - deve permitir a monitoração de pressão intracraniana pci (epidural, intraparenquimatoso e
intraventricular);
1.7 - deve possuir oxicardiorespirograma; ventricular);
1.8 - deve funcionar com umidade relativa na faixa 30 a 80%, no mínimo;
2 - Indicações:
2.1 - em forma de gráficos:
2.1.1 - curvas - o monitor devera apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo
operador.sendo elas:
2.1.1.1 - ECG e respiração;
2.1.1.2 - pletismograma;
2.1.1.3 - pressão invasiva (4 canais);
2.1.2 - tendências:
2.1.2.1 - o monitor devera apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados.
2.2 - numéricas:
2.2.1 - dos parâmetros monitorados: o monitor deverá apresentar numericamente os seguintes
parâmetros,sendo estes escolhidos pelo operador:
2.2.1.1 - a frequência cardíaca;
2.2.1.2 - a saturação de oxigênio;
2.2.1.3 - temperatura;
2.2.1.4 - as pressões diastólica, sistólica e media;
2.2.1.5 - a freqüência respiratória;
2.3 - visuais o monitor deve permitir a visualização de:
2.3.1 - tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
2.3.2 - curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente;
2.3.3 - alarmes;
2.3.4 - as falhas ocorridas com o sistema;
2.4 - sonoras:
2.4.1 - a sístole (batimento cardíaco);
2.4.2 - alarmes;
3 - Alarmes: os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. o monitor deve possuir:
3.1 - alarme de bradicardia e taquicardia;
3.2 - alarme para eletrodo de ECG solto;
3.3 - alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
3.4 - alarme de sensor de spo2 desconectado;
3.5 - alarme para pressão nao-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica;
3.6 - alarme para valores de temperatura máximo e mínimo;
3.7 - alarme para freqüência respiratória;
4 - Monitoração de ECG:
4.1 - seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador  (i, ii, iii, avr, avl, avf e v);
4.2 - deve apresentar amplitudes selecionáveis: 5 mm/mv
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(n/2), 10 mm/mv (n), 20 mm/mv (2n);
4.3 - velocidade: 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50 mm/s;
4.4 - faixa mínima da freqüência cardíaca: 30 a 280 bpm;
4.5 - incerteza da medição: (maior,igual) 5bpm
4.6 - analise de arritmia e tendência;
4.7 - analise do segmento st.
5 - monitoração de pressão não-invasiva:
5.1 - medir as pressões diastólica, sistólica e media, através de método oscilométrico;
5.2 - deve operar em modo manual e automático com programação;
5.3 - faixa mínima de medição para pressão:
5.3.1 - sistólica: 60 a 250 mmhg;
5.3.2 - diastólica: 10 a 200 mmhg;
5.4 - máxima pressão admissível no manguito: 300 mmhg±10%;
5.5 - deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré programados entre 1 e 30 minutos.
5.6 - deve apresentar na tela o horário da ultima medida realizada e o tempo restante para a próxima
medida.
6 - Monitoração de pressão invasiva (4 canais):
6.1 - medir pressão arterial media-pam e pressão venosa central- pvc através de cateter;
7 - Oximetria de pulso:
7.5 - resolução: 3 %;
8 - temperatura:
8.1 - deve possuir dois canais de temperatura;
8.2 - faixa de medição: 34 a 41 ºc;
8.3 - incerteza de medição: ± 0.2 ºc;
9 - Acessórios:
9.1 - gerais:
9.1.1 - (01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p + t) segundo padrões ABNT
9.2 - monitoração de ECG:
9.2.1 - (02) dois cabos reutilizáveis (cabo + pre cabo, se pertinente) de ECG com 5 vias, padrão UTI;
9.3 - monitoração de pressão não-invasiva:
9.3.1 - (02) duas mangueira para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o
manguito);
9.3.2 - (03) três manguitos reutilizáveis para uso em pacientes adulto;
9.3.3 - (02) dois manguitos reutilizáveis para uso em pacientes obeso;
9.4 - oximetria de pulso:
9.4.1 - (03) três sensores originais reutilizáveis  (incluindo cabo) para uso em paciente adulto, tipo clip;
9.5 - temperatura (02 canais):
9.5.1 - (03) três sensores de pele, reutilizáveis;
9.5.2 - (02) dois sensores esofágicos reutilizáveis
10 - Alimentação:
10.1 - alimentação elétrica: 220 v / 60 hz;
10.2 - bateria interna recarregável com duração mínima de 15 minutos em pleno funcionamento;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais  impressos de operação e serviço em língua
portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a
equipe técnica,sem ônus para a administração.

037389064          Suporte para tela/monitor de led ate 26´´ com sistema vesa de fixação,acoplados a braços PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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tri-articulados de mesmo material constituinte e na mesma ancoragem da estativa do anestesista. Possuir
01 x braço duplo (tri articulado)cujo alcance de um dos seus braços deve ser de 0,90m e o do outro braço
deve ser de 0,90 totalizando assim 1,8m(distancia entre eixos), contendo duas tomadas de 220v e dois
pontos de lógica rj45.

Materiais de Uso Médico (67)

037389065 Monitor multiparâmetro com ECG/respiração, PNI, PI (2 canais), oximetria de pulso, temperatura,
respiração, para uso em pacientes adultos.
1. Características gerais:
1.1. Para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros:
1.1.1. Monitoração de ECG/respiração;
1.1.2. Monitoração de temperatura;
1.1.3. Monitoração de pressão não invasiva;
1.1.4. Pressão invasiva(2 canais);
1.1.5. oximetria de pulso;
1.2.o equipamento deve possuir monitor de vídeo de cristal líquido colorido de 12 polegadas, no mínimo.O
monitor multiparâmetro deve ser compacto, não devendo possuir monitor de vídeo separado.Deve permitir
a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador responsável pela
escolha dos parâmetros a serem visualizados.
1.3. As entradas dos circuitos devem ser isoladas da rede elétrica (flutuantes) e possuir circuito de
proteção contra desfibrilação (até 360j);
1.4. Deve funcionar com bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos;
1.5. Deve funcionar com umidade relativa na faixa de 30 a 80 %, no mínimo;
1.6. Peso total deve ser menor do que 10kg;
1.7. Deve possuir software e indicações em português;
2. Indicações:
2.1. Em forma de gráficos;
2.1.1. Curvas - o monitor devera apresentar graficamente curvas(forma de onda) escolhidas pelo operador
sendo elas:
2.1.1.1. ECG;
2.1.1.2. pletismograma;
2.1.1.3. Respiração;
2.1.1.4. Pressão invasiva(2 canais);
2.1.2. Tendências:
2.1.2.1.o monitor devera apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados.
2.2. Numéricas:
2.2.1. Dos parâmetros monitorados:
O monitor devera apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo
operador:
2.2.1.1. A frequência cardíaca;
2.2.1.2. A saturação de oxigênio;
2.2.1.3. A frequência respiratória;
2.2.1.4. Temperatura;
2.2.1.5. As pressões diastólica, sistólica e media;
2.3. Visuais:
O monitor deve permitir a visualização de:
2.3.1. Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
2.3.2.curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente
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2.3.3. Alarmes;
2.3.4. As falhas ocorridas com o sistema;
2.3.5. Alimentação da rede elétrica/bateria;
2.4. Sonoras;
2.4.1. A sístole (batimento cardíaco);
2.4.2. Alarmes;
3. Alarmes:
Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir:
3.1. Alarme de bradicardia e taquicardia;
3.2. Alarme para eletrodo ECG solto;
3.3. Alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
3.4. Alarme de sensor de spo2 desconectado;
3.5. Alarme para pressão não invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica;
3.6. Alarme para respiração máxima e mínima;
3.7. Alarme para temperatura máxima e mínima;
3.8. Alarme para apnéia;
4. Monitoração de ECG:
4.1. Seleção de, no mínimo,sete derivações pelo operador (I,II,III,AVR,AVL,AVF e V)
4.2. Sensibilidade: 5mm/mv(n/2), 10 mm/mv(n), 20mm/mv(2n);
4.3. Velocidade: 25mm/s e 50mm/s;
4.4. Faixa mínima da frequência cardíaca:30 a 280 bpm;
4.5. Erro maximo (exatidão):<5bpm;
4.6. Analise de arritmias e tendência;
4.7. Analise do segmento st.
5. Monitoração de respiração:
5.1. a detecção da respiração através de ECG;
6. Monitoração de pressão não invasiva:
6.1. Medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilometrico;
6.2. Deve operar em modo manual e automático com programação
6.3. Faixa de medição para pressão: 30 a 250mmhg:erro máximo da pressão arterial: +- 5mmhg;
6.4. Máxima pressão admissível no manguito: 300mmhg +-10%;
7. oximetria de pulso:
7.1.faixa de medição para spo2: 70 a 99%;
7.2. Erro máximo (spo2): 3%(de 80 a 99%);
7.3. Tempo de resposta inferior a 13 segundos;
7.4. Deve apresentar o pletismograma;
7.5. Resolução: 1%;
7.6. Deve possuir tecnologia para leitura em baixa perfusão e movimentação do paciente;
8. Temperatura:
2. Faixa de medição: 34 a 41ºc;
8.3. Erro máximo: +-0,2ºc;
9. monitoração de pressão invasiva(2 canais):
9.1. Medir a pressão arterial média - pam e pressão venosa central - pvc,pap,ad e ae através do cateter;
9.2. Faixa mínima de medição para pressão;
9.2.1.adultos: 0 a 250mmhg.
10. Acessórios:
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10.1.gerais:
10.1.1.(01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p+t) segundo ABNT;
10.2. Monitoração ECG:
10.2.1. (01) um cabo (incluindo pre cabo e rabichos) de ECG com 5 vias para uso adulto;
10.3. Monitoração de pressão nao-invasiva:
10.3.1. Duas(02) mangueiras para medição de pressão não invasiva(para conexão entre monitor e o
manguito);
10.3.2. Dois (02) manguitos para uso em paciente adulto, tipo latex free;
10.3.3. Dois(02) manguitos para uso em paciente obeso, tipo latex free;
10.4.1. Dois(02) sensores reutilizável (incluindo cabo), para uso em paciente tipo clip.
10.5. Temperatura:
10.5.1. Um(01) sensor de pele, reutilizável;
10.5.2. Um(01) sensor retal/esofagico reutilizável;
11. Alimentação:
11.1. Alimentação elétrica: 220v/60hz;
11.2. Bateria recarregável com duração mínima de 30 minutos;
O equipamento deve apresentar registro no MS, não sendo aceito autorizações de modelo. O
equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

037389066          Monitor multiparâmetros com ecg/resp.,pni,pi (2 canais),
          Spo2 e temperatura (2 canais) para uso em pacientes neonatal a adultos.
          1. Características gerais:
          1.1 para uso geral em pacientes neonatais e adultos, devendo
          Apresentar os seguintes parâmetros:
          1.1.1 monitoração de ecg/respiração;
          1.1.2 monitoração de temperatura (2 canais);
          1.1.3 monitoração de pressão não-invasiva;
          1.1.4 monitoração de pressão invasiva (2 canais)
          1.1.5 oximetria de pulso;
          1.2 deve apresentar monitor integrado ou modular colorido Com touchscreen,visor lcd ou led,de 15
polegadas,no mínimo;
          1.3 deve permitir a visualização simultânea de pelo menos  08 curvas e valores numéricos no
vídeo, sendo o operador o responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados assim como
escolher as cores de cada curva monitorada;
          1.5 as entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação;
          1.6 deve possuir possibilidade de comunicação com central de monitoração via da rede cabo e/ou
wireless;
          1.7 deve possuir software em português.;
          1.8 deve possuir bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos; 2.
Indicaçõesminutos;
          2.1 em forma de gráficos:
          2.1.1 curvas - o monitor deverá apresentar graficamente cur-vas (formas de ondas) escolhidas pelo
operador, sendo elas:
          2.1.1.1 ecg e respiração
          2.1.1.2 pletismograma;
          2.1.1.3 capnograma;
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          2.1.1.4 pressão invasiva
          2.1.2 tendências
          2.1.2.1 o monitor deverá apresentar graficamente as tendênCias dos parâmetros monitorados;
          2.2 numéricas: 2.2.1 dos parâmetros monitorados:
          2.2.1.1. O monitor deverá apresentar numericamente os  Seguintes parâmetros, sendo estes
escolhidos pelo operador;
          2.2.1.2 a frequência cardíaca;
          2.2.1.3 a frequência respiratória;
          2.2.1.4 a saturação de oxigênio;
          2.2.1.5 taxa de co2 expirado;
          2.3 visuais:
          2.3.1. O monitor deve permitir a visualização de:
          2.3.2 tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros Monitorados;
          2.3.3 curvas e valores numéricos,monitorados simultaneamente
          2.3.4 alarmes:
          2.3.5 as falhas ocorridas com o sistema;
          2.4 sonoras:
          2.4.1 a sístole (batimento cardíaco);
          2.4.2 alarmes:e (batimento cardíaco);
          3. Alarmes: os limites de alarmes devem ser selecionados Pelo operador. O monitor deve possuir:
          2.2.1.6 temperatura;
          2.2.1.7 as pressões diastólica, sistólica e média;
          2.2.1.8 pressões invasivas, pressão arterial média, pressão Venosa central, pressão atrial
esquerda, pressão atrial Direita, pressão arterial pulmonar, no mínimo; 3.1 alarme de bradicardia e
taquicardia;
          3.2 alarme para eletrodo de ecg solto;
          3.3 alarme para frequência respiratória;
          3.4 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
          3.5 alarme de sensor de spo2 desconectado;
          3.6 alarme para nível de etco2 máximo e mínimo;
          3.7 alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: Diastólica e sistólica;
          3.8 alarme para valores de temperatura máximo e mínima;
          4. Monitoração de ecg´s de temperatura máximo e mínima;
          4.1 seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador;(i,ii,iii,avr,avl,avf,v); 4.2 faixa mínima de
frequência cardíaca: 30 a 280bpm;
          4.3 incerteza da medição: + ou - 3bpm(entre 30 a 250bpm);
          4.4 deve apresentar amplitudes selecionáveis: (5mm/mv(n/2)  10mm/mv (n) e 20mm/mv(2n));
          4.5 análise de arritmias e tendência;
          4.6 análise de segmento st;
          5. Monitoração de pressão não-invasiva;
          5.1 medir as pressões diastólica e média, através de método Oscilométrico;
          5.2 deve operar em modo manual e automático com programação;
          5.3 faixa mínina de medição para pressão;
          5.3.1 sistólica: 40 a 245mmhg 5.3.2 diastólica: 10 a 200mmhg;
          5.4 máxima pressão admissível no manguito: 300mmhg +/- 10%;
          5.5 deve permitir medidas automáticas realizadas em  Intervalos pré-programadas entre 2 a 30

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1030 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
minutos.
          6. Monitoração de pressão invasiva:
          6.1 medir pressão arterial pam, pressão venosa central pvc, No mínimo;
          7. Oximetria de pulso;
          7.1 faixa de medição para spo2: 70 a 99%.
          7.2 incerteza de medição (spo2); 3% (de 80 a 99%)
          7.3 deve apresentar o pletismograma;
          7.4 resolução:1% 7.5 tecnologia de oximetria para baixa perfuração
          8. Temperatura
          8.1 deve possuir dois canais de temperatura;
          8.2 faixa de medição: 34 a 45 graus celsius;
          8.3 incerteza da medição: + ou - 0,2 graus celsius;
          9. Acessórios:
          9.1 gerais:
          9.1.1 (01) um cabo de alimentação para rede elétrica Tipo 2p+ t), segundo padrão abnt;
          9.2 monitoração de ecg:
          9.2.1 (02) dois cabos(cabo e pré-cabo) de ecg com 05 vias,
          Padrão de cores iec1(europeu), padrão uti;  9.2.2 (01) um cabo (cabo e pré-cabo) de ecg com 03
vias, Padrão de cores iec1 (europeu), padrão uti;
          9.3 monitoração de pressão não-invasiva:
          9.3.1 (02) duas mangueiras para medição de pressão Não-invasiva (para conexão entre o monitor e
o manguito;
          9.3.2 (03) três manguitos reutilizáveis para uso em paciente Adulto;
          9.3.3 (30) trinta manguitos para uso neonatal para cada um Dos seguintes tamanhos: nº2, 3, 4, 5;
          9.3.4 (05) cinco manguitos reutilizáveis para uso em Pacientes pediátrico;
          9.4 oximetria de pulso; 9.4.1 (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para Uso em paciente
adulto, tipo clip;
          9.4.2 (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para Uso em paciente neonatal, tipo "y"
          9.5 pressão invasiva (2 canais)
          9.7 temperatura (2 canais);
          9.7.1 (02) dois sensores de pele, reutilizáveis;
          9.7.2 (02) dois sensores esofágicos, reutilizáveis:
          10 alimentação:
          11.1 alimentação elétrica:220v/60hz
          12. Garantia:
          Durante o período de garantia devem ser realizadas as  as manutenções preventivas
recomendadas pelo fabricante,Inclusive com a substituição de peças necessárias para a Execução, sem
ônus para a administração. O equipamento deve Ser acompanhado pelos manuais impressos de
operação e Serviço, em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deveFornecer treinamento operacional
adequado aos usuários e de Serviço á equipe técnica, sem ônus para a administração.

037389067  Central de monitorização de leitos com 10 monitores multi-parâmetros para uso em UTI.
 1. características gerais:
 1.1 da central de monitorização:
 1.1.1 baseado em microcomputador,software em português e
 rede padrão ethernet,com protocolo tcp/ip para interligação
 entre os monitores e a central, através de cabeamento especial(par trançado);
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 1.1.2 (02)dois monitores coloridos em lcd de 19",no mínimo. Dispositivo, se necessário, para
espelhamento de duas telas adicionais.
1.1.3 entrada de dados do paciente para controle de admissao
e alta;
1.1.4 sistema de alarme com indicação visual e sonora para
cada leito, dos principais parametros;
1.1.5 ajustes dos limites e reconhecimento remoto de alarmes
dos monitores;
1.2 teclado para inserção de dados e operação atraves de
mouse;
1.3 evolução de ate 24 horas de todos os parametros, para
todos os leitos com registros;
1.4 cadastro de dados do paciente;
1.5 possibilidade de armazenar no minimo 72 horas de tendencia de cada paciente;
1.6 sistemas de janelas possibilitando inumeras configurações de tela;
1.7 a central deve ser bidirecional, enviando e recebendo
informações dos monitores.
1.8 a empresa deve se responsabilizar pela instalação completa na unidade;
2. do microcomputador:
2.1 computador com as seguintes características técnicas
mínimas:
2.1.1 processador de, no mínimo, 2.8hgz; 2.1.2 memória RAM,no mínimo, 2 GB DDRII;
 2.1.3 HD,com no mínimo, 40GB de memória;
 2.1.4 placa de rede 10/100 mbps;
 2.1.5 placa de vídeo de 256 MB,no mínimo.
 2.1.6 teclado compatível com língua portuguesa,com mouse;
 2.1.7 estabilizador 220v/110v - 60hz;
 3. dos monitores multiparâmetros:
 3.1 os 10(dez)monitores devem ter as seguintes configurações
 3.1.1 monitores com ECG,respiração,SPO2,PNI,PI(2 CANAIS),
 temperatura e capnografia;
 3.1.2 o equipamento deve possuir monitor de vídeo colorida de 12", no mínimo. O monitor
multiparâmetros deve ser compacto, não devendo possuir monitor de vídeo separado, as entradas devem
ser isoladas da rede elétrica (flutuantes) e possuir cirucuito de proteção contra desfibrilização;
3.1.3 deve possuir bateria interna recarregável com duração
mínima de 30 minutos;
3.1.4 deve possuir software em português;
4. indicações:
4.1 em forma de gráficos:
4.1.1 curvas-deverá apresentar graficamente curvas(formas de onda)escolhidas pelo operador,sendo elas
de acordo com o tipo de monitor;
 4.1.2 ECG;
 4.1.3 plestimograma
 4.1.4 respiração;
 4.1.5 pressão invasiva;
 4.1.6 pressão não-invasiva;
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 4.2 tendências:
 4.2.1 o monitor deverá apresentar graficamente as tendências
 dos parâmetros monitorados;
 4.3 numéricas:
 4.3.1 dos parâmetros monitorados:de acordo com o tipo de monitor,este deverá apresentar
numericamente os seguintes parâmetros,sendo estes escolhidos pelo operador:
4.3.2 a frequencia cardíaca;
4.3.3 a saturação de oxigênio;
4.3.4 a frequencia respiratória;
4.3.5 temperatura;
4.3.6 as pressões diastólicas,sistólicas e média;
4.3.7 o CO2 expirado;
4.3.8 pressão invasiva (02 canais)
4.4 visuais:o monitor deve apresentar a visualização de:
4.4.1 tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
4.4.2 curvas e valores numéricos,monitorados simultaneamente
4.4.3 alarmes -as falhas ocorridas com o sistema;
4.5 sonoras;
4.5.1 sístole(batimento cardíaco);
4.5.2 alarmes:
4.6 alarmes: os limites de alarmes devem ser selecionados
pelo operador.o monitor deve possuir:
4.6.1 alarme de braquicardia,taquicardia e arritmias;
4.6.2 alarme para eletrodo solto;
4.6.3 alarme para saturação de oxigênio,máxima e mínima;
4.6.4 alarme de sensor de co2 desconectado;
4.6.5 alarme para valores de pressão não-invasiva máxima e
mínima: diastólica e sistólica;
4.6.6 alarme para apnéia;
4.6.7 alarme para nível de etco2 máximo e mínimo;
4.6.8 alarme para sensor de etco2 solto;
5. características:
5.1 monitoração de ecg:
5.1.1 seleção de,no mínimo,sete derivações pelo operador
(I,II,III,AVR,AVL,AVF E V);
5.1.2 análise de arritmias e tendências;
5.1.3 análise do segmento ST;
6. monitoração de respiração:
6.1 a detecção de respiração através de ecg,no mínimo;
7. monitoração de pressão não-invasiva;
7.1 medir as pressões diastólicas,sistólica e média,através de método oscilométrico;
7.2 deve operar em modo manual e automático com programação;
8. oximetria de pulso tecnologia NELLCOR/OXIMAX ou MASIMO ou Tru Trak ou BluPro
9. temperatura:
9.1 faixa de medição: 34 a 41 graus centígrados
10. capnografia:
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10.1 deve medir concentrações expiradas e inspiradas de co2;
10.2 deve possuir compensação automática para pressão atmosférica;
10.3 deve mostrar capnograma em tempo real ;
11. monitoração de pressão invasiva(2 canais);
11.1 medir a pressão arterial média-PAM e pressão venosa
central -PVC, no mínimo através de catéter;
12. com no minimo 01 configuração pré-programada e gravada
de tela, e possibilidade de configurar no minimo 03 programações pelo proprio usuario e armazenalas no
equipamento simultaneamente.
13. armazenamento de tendencias de forma grafica e numerica do paciente no minimo 24 horas.
14. alarmes sonoros e visuais dos principais parametros,com no minimo 3 niveis de criticidade.
15. acessórios:
15.1 gerais:
15.1.1 (01)um cabo de alimentação para rede elétrica(tipo 2p+t),segundo padrão abnt;
 15.1.2 (01)uma impressora a laser;
 15.1.3 (01)um no-break para funcionamento da unidade central por até 60 minutos,na falta de energia
elétrica;
 15.1.4 cabos para interligação e instalação com os monitores
 15.2 para cada monitor:
 15.2.1 monitoração de ecg;
 15.2.1.1 (02)dois cabos de ecg, 05 vias;
 15.3 monitoração de pressão não-invasiva:
15.3.1 (02)duas mangueiras para medição de pressão não-inva-siva(para conexão entre o monitor e o
manguito);
15.3.2 (02)dois manguitos para uso em paciente adulto;
15.4 oximetria de pulso:
15.4.1 (03)tres sensores reutilizáveis(incluindo pré-cabo)
para uso em paciente adulto,"tipo clip";
15.5 capnometria:
15.5.1 (50)cinquenta unidades de sample line, se sidestream;
15.5.2 (10)dez unidades de water trap, se sidestream;
15.5.3 (01)um kit de calibração, se sidestream;
15.5.4 (01)um cabo sensor, com adaptador adulto/pediátrico,
se mainstream;
15.6 temperatura:
15.6.1 (03)três sensores de pele;
 18.os equipamentos devem possuir integração com sistema TASY
 19. alimentação:
 19.1 alimentação elétrica: 220v/60hz;
20. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas
recomendadas pelo fabricante, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem
ônus para a administração.
O equipamento dever ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em lingua
portuguesa ou inglesa.
O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica,
sem ônus para a administração.

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1034 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
037389068 Monitor multiparâmetros com ECG/respiração, pni, pi (1 canal), spo2 e temperatura(1 canal) para uso em

pacientes neonatal a adultos.
1.Características gerais:
1.1para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros:
1.1.1 monitoração de ECG/respiração;
1.1.2 monitoração de temperatura (1 canal);
1.1.3 monitoração de pressão não-invasiva;
1.1.4 monitoração de pressão invasiva (1 canal);
1.1.5 oximetria de pulso;
1.2 deve apresentar monitor integrado ou modular, colorido com touchscreen, visor LCD ou LED, de 10
polegadas, no mínimo;
1.3 deve permitir a visualização simultânea de pelo menos 04 curvas e valores numéricos no vídeo, sendo
o operador o responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados assim como escolher as
cores de cada curva monitorada;
1.4 deve possuir oxicardiorespirograma;
1.5 as entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação;
1.6 deve possuir possibilidade de comunicação com central de monitoração via cabo de rede e wireless;
1.7 deve apresentar tendências numéricas e gráficas por no mínimo 72 horas;
1.8 deve possibilitar a expansão de parâmetros, no mínimo, ETCO2, Pressão Invasiva e Débito Cardíaco
Contínuo;
1.9 deve possuir bateria interna com autonomia mínima de 120 minutos;
2. Indicações
2.1 em forma de gráficos:
2.1.1 curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas(formas de ondas)escolhidas pelo
operador, sendo elas:
2.1.1.1 ECG e respiração;
2.1.1.2 pletismograma;
2.1.1.3 pressão invasiva;
2.1.2 tendências
2.1.2.1 o monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados;
2.2 numéricas:
2.2.1 dos parâmetros monitorados:
2.2.1.1. o monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos
pelo operador;
2.2.1.2 a frequência cardíaca;
2.2.1.3 a frequência respiratória;
2.2.1.4 a saturação de oxigênio;
2.2.1.5 temperatura;
2.2.1.6 as pressões diastólica, sistólica e média;
2.2.1.7 pressões Invasivas: pressão arterial média, pressão intracraniana, pressão venosa central,
pressão atrial esquerda, pressão atrial direita, pressão arterial pulmonar, no mínimo;
2.3 visuais:
2.3.1 o monitor deve permitir a visualização de:
2.3.2 tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
2.3.3 curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente;
2.3.4 alarmes:
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2.3.5 as falhas ocorridas com o sistema;
2.4 sonoras:
2.4.1 a sístole (batimento cardíaco);
2.4.2 alarmes:
3. alarmes: os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir:
3.1 alarme de bradicardia e taquicardia;
3.2 alarme para eletrodo de ECG solto;
3.3 alarme para frequência respiratória;
3.4 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
3.5 alarme de sensor de spo2 desconectado;
3.6 alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; alarme para valores de
temperatura máximo e mínima;
3.7 alarme para temperatura máxima e mínima;
4. Monitoração de ECG;
4.1 seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador; (i,ii,iii,avr,avl,avf,v)
4.2 faixa mínima de frequência cardíaca: 30 a 280bpm;
4.3 incerteza da medição: + ou - 1bpm(entre 30 a 250bpm);
4.4 deve apresentar amplitudes selecionáveis: (2,5mm/mv(n/4), 5mm/mv(n/2), 10mm/mv (n),
20mm/mv(2n) e 40mm/mv(4n));
4.5 deve apresentar velocidade de varreduras selecionáveis: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50 mm/s;
4.6 análise de arritmias e tendência;
4.7 análise de segmento st;
5. Monitoração de pressão não-invasiva
5.1 medir as pressões diastólica e média, através de método oscilométrico;
5.2 deve operar em modo manual e automático com programação;
5.3 faixa mínima de medição para pressão;
5.3.1 sistólica: 40 a 245mmhg
5.3.2 diastólica: 15 a 200mmhg;
5.5 máxima pressão admissível no manguito: 300 ±10% mmhg;
5.5 deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programadas entre 1 a 30 minutos.
6. Monitoração de pressão invasiva:
6.1 Medir pressão arterial média-PAM, Pressão Venosa Central-PVC e PIC (Pressão Intra-Craniana), no
mínimo, através de cateter;
7. Oximetria de pulso:
7.1 faixa de medição para spo2: 70 a 99%;
7.2 incerteza de medição (spo2); 2% (de 80 a 99%);
7.3 deve apresentar o pletismograma;
7.4 resolução:1%;
7.5 tecnologia: masimo set ou oximax ou blupro ou fast-spo2;
8. Temperatura
8.1 deve possuir dois canais de temperatura;
8.2 faixa de medição: 34 a 45ºC;
8.3 incerteza da medição: + ou - 0,2ºC;
9. Acessórios:
9.1 gerais:
9.1.1 (01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p + t), segundo padrão ABNT;
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9.2 monitoração de ECG:
9.2.1 (02) dois cabos(cabo e pré-cabo) de ECG com 05 vias, padrão de cores iec1(europeu), padrão UTI;
9.3 monitoração de pressão não-invasiva:
9.3.1 (01) duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o
manguito;
11.3.2 (02) três manguitos reutilizáveis para uso em paciente adulto;
11.3.3 (01) um manguito reutilizável para uso em paciente obeso;
11.4 oximetria de pulso;
11.4.1 (02) dois sensores reutilizáveis(incluindo cabo) para uso em paciente adulto, tipo clip
11.4.2 (01) um sensor reutilizáveis (incluindo cabo) para uso em paciente pediátrico/neonatal, tipo "y"
11.5 temperatura (1 canal)
11.5.1 (01) um sensor de pele, reutilizável;
11.5.2 (01) um sensor esofágico, reutilizável;
12. alimentação
12.1 alimentação elétrica:220v/60hz.

O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e
serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos
usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.

037389070 Monitor multiparâmetros com ECG/respiração, PNI, PI (2 canais) SPO2, ETCO2 e temperatura (2 canais,
análise de gases para uso em pacientes neonatal a adultos.
1. Características gerais:
1.1 para uso em centro cirúrgico em paciente neonatal, pediátrico e adulto, devendo apresentar os
seguintes parâmetros:
1.1.1 monitoração de ECG/respiração;
1.1.2 monitoração de temperatura (2 canais);
1.1.3 monitoração de pressão não-invasiva;
1.1.4 monitoração de pressão invasiva (2 canais)
1.1.5 oximetria de pulso;
1.1.6 capnografia (etco2) por método "sidestream" ou "micro stream";
1.1.7 análise de gases;
1.2 deve apresentar monitor integrado ou modular, colorido com touchscreen, visor LCD ou LED, de 15
polegadas, no mínimo;
1.3 deve permitir a visualização simultânea de pelo menos 08 curvas e valores numéricos no vídeo, sendo
o operador o responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados assim como escolher as
cores de cada curva monitorada;
1.4 deve possuir oxicardiorespirograma;
1.5 as entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação;
1.6 deve possuir possibilidade de comunicação com central de monitoração via cabo de rede e wireless.
2. Indicações
2.1 em forma de gráficos:
2.1.1 curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de ondas) escolhidas pelo
operador, sendo elas:
2.1.1.1 ECG e respiração;
2.1.1.2 pletismograma;
2.1.1.3 capnograma;
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2.1.1.4 pressão invasiva;
2.1.1.5 CO2 ou N2O ou O2 ou agente;
2.1.2 tendências:
2.1.2.1 o monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados;
2.2 numéricas:
2.2.1 dos parâmetros monitorados:
2.2.1.1. o monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos
pelo operador;
2.2.1.2 a frequência cardíaca;
2.2.1.3 a frequência respiratória;
2.2.1.4 a saturação de oxigênio;
2.2.1.5 taxa de co2 expirado;
2.2.1.6 temperatura;
2.2.1.7 as pressões diastólica, sistólica e média
2.2.1.8 pressões invasivas, pressão arterial média, pressão intracraniana, pressão venosa central,
pressão atrial esquerda, pressão atrial direita, pressão arterial pulmonar, no mínimo;
2.2.1.9 análise de gases anestésicos;
2.2.1.10. CO2/N20/O2;
2.3 visuais:
2.3.1. o monitor deve permitir a visualização de:
2.3.2 tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
2.3.3 curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente
2.3.4 alarmes:
2.3.5 as falhas ocorridas com o sistema;
2.4 sonoras:
2.4.1 a sístole (batimento cardíaco)
2.4.2 alarmes:
3. alarmes: os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir:
3.1 alarme de bradicardia e taquicardia
3.2 alarme para eletrodo de ECG solto;
3.3 alarme para frequência respiratória;
3.4 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
3.5 alarme de sensor de spo2 desconectado;
3.6 alarme para nível de etco2 máximo e mínimo;
3.7 alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; alarme para valores de
temperatura máximo e mínima;
3.8 alarmes de concentração máxima e mínima de N2O, O2 e agentes anestésicos;
3.9 alarme para apnéia;
4. Monitoração de ECG;
4.1 seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador; (i, ii, iii, avr, avl, avf, v);
4.2 faixa mínima de frequência cardíaca: 30 a 280 bpm;
4.3 incerteza da medição: + ou - 1bpm(entre 30 a 250 bpm);
4.4 deve apresentar amplitudes selecionáveis: (5mm/mv(n/2) 10mm/mv (n) e 20mm/mv(2n));
4.5 análise de arritmias e tendência;
4.6 análise de segmento ST;
5. Monitoração de pressão não-invasiva
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5.1 medir as pressões diastólica e média, através de método oscilométrico;
5.2 deve operar em modo manual e automático com programação;
5.3 faixa mínina de medição para pressão;
5.3.1 sistólica: 40 a 245 mmHg;
5.3.2 diastólica: 10 a 200 mmHg;
5.4 máxima pressão admissível no manguito: 300mmHg ± 10%;
5.5 deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programadas entre 1 a 30 minutos.
6.monitoração de pressão invasiva:
6.1 medir pressão arterial média-pam, pressão venosa central PVC e pic (pressão intra-craniana),no
mínimo, através de cateter.
7. Oximetria de pulso;
7.1 faixa de medição para spo2: 70 a 99%.
7.2 incerteza de medição (spo2); 3% (de 70 a 99%)
7.3 deve apresentar o pletismograma;
7.4 resolução:1%
7.5 tecnologia: masimo set ou oximax ou blupro ou fast-spo2
8. Temperatura
8.1 deve possuir dois canais de temperatura;
8.2 faixa de medição: 34 a 45°C;
8.3 incerteza da medição: + ou - 0,2°C;
9. Capnometria por método "microstream ou sidestream"
9.1 deve medir concentrações expiradas de CO2;
9.2 deve possuir compensação automática para pressão atmosférica
9.3 deve mostrar capnograma em tempo real;
9.4 medições de concentração: 0 a 99 mmHg - erro máximo + ou - 3mmHg de 0 a 40mmHg e + ou - 10%
de 41 a 99 mmHg;
10. O2:
10.1. faixa de medição: 0 a 99%;
10.2. erro máximo: ± 3%;
11. Agentes anestésicos:
Tipos de agentes:
11.1. sevoflurano
11.2. isoflurano
12. Acessórios:
12.1 gerais:
12.1.1 (01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p + t), segundo padrão ABNT;
12.2 monitoração de ECG:
12.2.1 (02) dois cabos(cabo e pré-cabo) de ECG com 05 vias, padrão de cores iec1(europeu), padrão
UTI;
12.2.2 (01) um cabo (cabo e pré-cabo) de ECG com 03 vias, padrão de cores iec1 (europeu), padrão UTI;
12.3 monitoração de pressão não-invasiva:
12.3.1 (02) duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o
manguito;
12.3.2 (03) três manguitos reutilizáveis para uso em paciente adulto;
12.3.3 (02) dois manguitos reutilizáveis para uso em paciente obeso;
12.3.4 (02) dois manguitos reutilizáveis para uso em pacientes pediátrico;
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12.3.5 (10) dez manguitos descartáveis para uso em pacientes neonatais nº 01;
12.3.6 (10) dez manguitos descartáveis para uso em pacientes neonatais nº 02;
12.3.7 (10) dez manguitos descartáveis para uso em pacientes neonatais nº 03;
12.3.8 (10) dez manguitos descartáveis para uso em pacientes neonatais nº 04;12.4 oximetria de pulso;
12.4.1 (02) dois sensores reutilizáveis(incluindo cabo) para uso em paciente adulto, tipo clip
12.4.2 (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso em paciente neonatal, tipo "y"
12.5 pressão invasiva (2 canais)
12.6 capnometria;
12.6.1 um (01) kit de calibração, se necessário calibração
12.6.2 dez( 10) retentores de água (water-trap),se necessário
12.6.3 cem (100) linhas de amostragem (sample line)
12.6.4 dez (10) cotovelos com conexão para a linha de amostra para adaptação no conector y;
12.7. temperatura (2 canais)
12.7.1 (02) dois sensores de pele, reutilizáveis
12.7.2 (02) dois sensores esofágicos, reutilizáveis:
12.8. gases anestésicos:
12.8.1. 01 (um) kit de calibração, se necessário;
13. alimentação
13.1 alimentação elétrica: 220V/60Hz
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em língua
portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de
serviço á equipe técnica, sem ônus para a administração.

037389071 Objeto: Monitor Multiparâmetros
Generalidades:
Monitor multiparâmetros com ECG/Respiração, PNI, PI (4 canais), SPO2, Transmissão Neuro Muscular
ou BIS (Índice Bi Espectral) e Temperatura (2 canais) para uso em procedimentos anestésicos.
1. Características gerais:
1.1. Para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros:
1.1.1. Monitoração de ECG/Respiração;
1.1.2. Monitoração de temperatura (2 canais);
1.1.3. Monitoração de pressão não-invasiva;
1.1.4. Monitoração de pressão invasiva (4 canais), com possibilidade de expansão para no mínimo 6
canais de PI;
1.1.5. Oximetria de pulso;
1.1.6. Transmissão Neuro Muscular ou BIS (Índice Bi Espectral);
1.2. Deve apresentar monitor integrado ou modular, colorido com touchscreen, visor LCD ou LED, de 15
pol., no mínimo;
1.3. Deve permitir a visualização simultânea de pelo menos (12) doze curvas e valores numéricos no
vídeo, sendo o operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados, assim como
escolher as cores de cada curva monitorada;
1.4. Deve possuir oxicardiorespirograma;
1.5. As entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação;
1.6. Deve funcionar com bateria interna recarregável com duração mínima de 60 minutos;
1.7. Deve possuir possibilidade de comunicação com central de monitoração via cabo de rede e Wireless.
2. Indicações:
2.1. Em forma de gráficos:
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2.1.1.  Curvas - O monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo
operador. Sendo elas:
2.1.1.1. ECG e respiração;
2.1.1.2. Pletismograma;
2.1.1.3. Pressão invasiva;
2.1.1.4. Transmissão Neuro Muscular ou Curva de EEG do BIS;
2.1.2.  Tendências:
2.1.2.1. O monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados.
2.2. Numéricas:
2.2.1. Dos Parâmetros Monitorados:
2.2.1.1.1. O monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos
pelo operador:
2.2.1.2. A freqüência cardíaca;
2.2.1.3. A freqüência respiratória;
2.2.1.4. A saturação de Oxigênio;
2.2.1.5. Temperatura;
2.2.1.6. As pressões diastólica, sistólica e média;
2.2.1.7. Pressões Invasivas: pressão arterial média, pressão intracraniana, pressão venosa central,
pressão atrial esquerda, pressão atrial direita, pressão arterial pulmonar, no mínimo;
2.3. Visuais:
2.3.1.1. O monitor deve permitir a visualização de:
2.3.2.  Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
2.3.3.  Curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente;
2.3.4.  Alarmes;
2.3.5.  As falhas ocorridas com o sistema;
2.4. Sonoras:
2.4.1.  A Sístole (batimento cardíaco);
2.4.2.  Alarmes;
3. Alarmes: Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir:
3.1. Alarme de bradicardia e taquicardia;
3.2. Alarme para eletrodo de ECG solto;
3.3. Alarme para freqüência respiratória;
3.4. Alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
3.5. Alarme de sensor de SpO2 desconectado;
3.6. Alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica;
3.7. Alarme para valores de temperatura máximo e mínimo;
4. Monitoração de ECG:
4.1. Seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V);
4.2. Faixa mínima da freqüência cardíaca: 30 a 280 bpm;
4.3. Incerteza da medição: ? 1 bpm (entre 30 a 250 bpm);
4.4. Deve apresentar amplitudes selecionáveis: (5mm/mv (N/2), 10mm/mv (N) e 20mm/mv (2N));
4.5. Análise de arritmias e tendência;
4.6. Análise do segmento ST.
5. Monitoração de Pressão Não-Invasiva:
5.1. Medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilométrico;
5.2. Deve operar em modo manual e automático com programação;
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5.3. Faixa mínima de medição para pressão:
5.3.1. Sistólica: 40 a 270 mmHg
5.3.2. Diastólica: 15 a 200 mmHg
5.4. Máxima pressão admissível no manguito: 300 ±10% mmHg;
5.5. Deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programados entre 1 e 30 minutos.
6. Monitoração de pressão invasiva:
6.1. Medir pressão arterial média-PAM, Pressão Venosa Central-PVC e PIC (Pressão Intra-Craniana), no
mínimo, através de cateter;
7. Oximetria De Pulso:
7.1. Faixa de medição para SpO2: 70 a 99 %;
7.2. Incerteza da medição (SpO2): 2 % ( de 80 a 99 %);
7.3. Deve apresentar o pletismograma;
7.4. Resolução: 1 %;
7.5. Tecnologia: Masimo Set ou Oximax ou Blupro;
8. Temperatura:
8.1. Deve possuir dois canais de temperatura;
8.2. Faixa de medição: 34 a 45 ?C;
8.3. Incerteza da medição: ? 0.2 ?C;
9. Módulo de Transmissão Neuro Muscular;
10. Módulo de Índice Biespectral (BIS) com as seguintes características:
10.1. Deve apresentar curva de EEG;
10.2. Valor numérico do Índice biespectral (BIS);
10.3. Monitoração da impedância do sensor;
10.4. Limites de alarmes do BIS;
11. Acessórios:
11.1. Gerais:
11.1.1. (01) Um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2P + T) segundo padrões ABNT
11.2. Monitoração de ECG:
11.2.1. (02) Dois cabos (cabo e pré-cabo) de ECG com 5 vias, padrão de cores IEC1 (europeu), padrão
UTI;
11.3. Monitoração de Pressão Não-Invasiva:
11.3.1. (02) Duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o
manguito);
11.3.2. (03) Três manguitos reutilizáveis para uso em paciente adulto;
11.3.3. (02) Dois manguitos reutilizáveis para uso em paciente obeso;
11.3.4. (02) Dois manguitos reutilizáveis para uso em paciente pediátrico;
11.4. Oximetria de Pulso:
11.4.1. (02) Dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso em paciente adulto, “tipo clip”;
11.4.2. (01) Um sensor reutilizável (incluindo cabo) para uso em paciente adulto, tipo “orelha”.
11.5. Pressão invasiva (4 canais):
11.5.1. (04) Quatro cabos de ligação do monitor com o transdutor compatível com o fabricante a ser
indicado pela unidade;
11.5.2. Todos os acessórios necessários para o funcionamento da PI e da PIC.
11.6. Em caso de fornecimento do Índice Biespectral (BIS):
11.6.1. Todos os acessórios necessários para o funcionamento do BIS;
11.6.2. (50) Cinquenta sensores de BIS descartáveis para uso adulto;
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11.6.3. (10) Dez sensores de BIS descartáveis para uso pediátrico;
11.7. Em caso de fornecimento da Neuro Transmissão Muscular:
11.7.1. (02) Dois cabos de transmissão neuro muscular completos;
11.8. Temperatura (2 canais):
11.8.1. (03) Três sensores de pele, reutilizáveis;
11.8.2. (02) Dois sensores esofágicos, reutilizáveis;
12. Alimentação:
12.1. Alimentação elétrica: 220 V / 60 Hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e
serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos
usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.

037389072 Monitor multiparâmetros com ECG/respiração, pni, pi (2 canal), spo2 e temperatura(2 canais) para uso em
pacientes neonatal a adultos.
1.Características gerais:
1.1para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros:
1.1.1 monitoração de ECG/respiração;
1.1.2 monitoração de temperatura (2 canais);
1.1.3 monitoração de pressão não-invasiva;
1.1.4 monitoração de pressão invasiva (2 canais);
1.1.5 oximetria de pulso;
1.2 deve apresentar monitor integrado ou modular, colorido com touchscreen, visor LCD ou LED, de 15
polegadas, no mínimo;
1.3 deve permitir a visualização simultânea de pelo menos 06 curvas e valores numéricos no vídeo, sendo
o operador o responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados assim como escolher as
cores de cada curva monitorada;
1.4 deve possuir oxicardiorespirograma;
1.5 as entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação;
1.6 deve possuir possibilidade de comunicação com central de monitoração via cabo de rede e wireless;
1.7 deve apresentar tendências numéricas e gráficas por no mínimo 24 horas;
1.8 deve possibilitar a expansão de parâmetros, no mínimo, ETCO2, Pressão Invasiva, Débito Cardíaco
Contínuo, BIS (índice biespectral);
1.9 deve possuir bateria interna com autonomia mínima de 60 minutos;
2. Indicações
2.1 em forma de gráficos:
2.1.1 curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas(formas de ondas)escolhidas pelo
operador, sendo elas:
2.1.1.1 ECG e respiração;
2.1.1.2 pletismograma;
2.1.1.3 pressão invasiva;
2.1.2 tendências
2.1.2.1 o monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados;
2.2 numéricas:
2.2.1 dos parâmetros monitorados:
2.2.1.1. o monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos
pelo operador;
2.2.1.2 a frequência cardíaca;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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2.2.1.3 a frequência respiratória;
2.2.1.4 a saturação de oxigênio;
2.2.1.5 temperatura;
2.2.1.6 as pressões diastólica, sistólica e média;
2.2.1.7 pressões Invasivas: pressão arterial média, pressão intracraniana, pressão venosa central,
pressão atrial esquerda, pressão atrial direita, pressão arterial pulmonar, no mínimo;
2.3 visuais:
2.3.1 o monitor deve permitir a visualização de:
2.3.2 tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
2.3.3 curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente;
2.3.4 alarmes:
2.3.5 as falhas ocorridas com o sistema;
2.4 sonoras:
2.4.1 a sístole (batimento cardíaco);
2.4.2 alarmes:
3. alarmes: os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir:
3.1 alarme de bradicardia e taquicardia;
3.2 alarme para eletrodo de ECG solto;
3.3 alarme para frequência respiratória;
3.4 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
3.5 alarme de sensor de spo2 desconectado;
3.6 alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; alarme para valores de
temperatura máximo e mínima;
3.7 alarme para temperatura máxima e mínima;
4. Monitoração de ECG;
4.1 seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador; (i,ii,iii,avr,avl,avf,v)
4.2 faixa mínima de frequência cardíaca: 30 a 280bpm;
4.3 incerteza da medição: + ou - 1bpm(entre 30 a 250bpm);
4.4 deve apresentar amplitudes selecionáveis: (2,5mm/mv(n/4), 5mm/mv(n/2), 10mm/mv (n),
20mm/mv(2n) e 40mm/mv(4n));
4.5 deve apresentar velocidade de varreduras selecionáveis: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50 mm/s;
4.6 análise de arritmias e tendência;
4.7 análise de segmento st;
5. Monitoração de pressão não-invasiva
5.1 medir as pressões diastólica e média, através de método oscilométrico;
5.2 deve operar em modo manual e automático com programação;
5.3 faixa mínima de medição para pressão;
5.3.1 sistólica: 40 a 270mmhg
5.3.2 diastólica: 15 a 200mmhg;
5.5 máxima pressão admissível no manguito: 300 ±10% mmhg;
5.5 deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programadas entre 1 a 30 minutos.
6. Monitoração de pressão invasiva:
6.1 Medir pressão arterial média-PAM, Pressão Venosa Central-PVC e PIC (Pressão Intra-Craniana), no
mínimo, através de cateter;
7. Oximetria de pulso:
7.1 faixa de medição para spo2: 70 a 99%;
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7.2 incerteza de medição (spo2); 2% (de 80 a 99%);
7.3 deve apresentar o pletismograma;
7.4 resolução:1%;
7.5 tecnologia: masimo set ou oximax ou blupro ou fast-spo2;
8. Temperatura
8.1 deve possuir dois canais de temperatura;
8.2 faixa de medição: 34 a 45ºC;
8.3 incerteza da medição: + ou - 0,2ºC;
9. Acessórios:
9.1 gerais:
9.1.1 (01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p + t), segundo padrão ABNT;
9.2 monitoração de ECG:
9.2.1 (02) dois cabos(cabo e pré-cabo) de ECG com 05 vias, padrão de cores iec1(europeu), padrão UTI;
9.3 monitoração de pressão não-invasiva:
9.3.1 (01) duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o
manguito;
11.3.2 (02) três manguitos reutilizáveis para uso em paciente adulto;
11.3.3 (01) um manguito reutilizável para uso em paciente obeso;
11.4 oximetria de pulso;
11.4.1 (02) dois sensores reutilizáveis(incluindo cabo) para uso em paciente adulto, tipo clip
11.4.2 (01) um sensor reutilizáveis (incluindo cabo) para uso em paciente pediátrico/neonatal, tipo "y"
11.5 temperatura (2 canais)
11.5.1 (01) um sensor de pele, reutilizável;
11.5.2 (01) um sensor esofágico, reutilizável;
12. alimentação
12.1 alimentação elétrica:220v/60hz.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e
serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos
usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.

037486001 Regulador de vácuo para aspiração toráxica com ajuste de 0 a 25cm H2O. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037516001 Suporte diversos para prateleiras PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
037516002 Suporte diversos para prateleiras 50cm PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
037516003 Suporte diversos para prateleiras 40cm PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
037516005 SUPORTE(GANCHO) PARA PENDURAR ROUPAS (VESTIARIO) PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
037516006  Suporte para condicionador de ar PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
037516010 SUPORTE DIVERSOS PARA ETIQUETAS INDICADORAS DE ESTANTES PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
037532001 Vacuômetro em material autoclavável, reservatório com capacidade de 500ml, e inquebrável, com válvula

de retenção
PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

037532003 Vacuômetro 0-30 pol.hg, com cabeçote em material plástico com dois orings, válvula reguladora de
pressão desmontável para possibilitar limpeza, duas bóias de segurança, frasco de 500ml.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

037532004 VACUÔMETRO
SISTEMA DE ASPIRAÇÃO

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

037532006 Generalidades:
Vacuometro para uso na rede de vácuo.
Características técnicas mínimas:

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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construído em corpo de metal cromado, desmontável para possibilitar a limpeza; manômetro de 0 a 30
mm hg;
botão de regulagem de aspiração;
frasco de vidro graduado 500 ml (autoclavável) com bóia de de segurança que impede a passagem de
secreção para canalização;
- 01 o-ring sobressalente.
- 01 boia de segurança sobressalente.

037540001 Valvula redutora para cilindro de oxigênio com fluxometro, umidificador e saída simples PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
037540002 Válvula redutora para cilindro de ar comprimido. PECA 76 Equipamentos de Uso

Médico/Hospitalar
ativo

037540004 Válvula redutora para cilindro de oxigênio
1. Generalidades:
Válvula redutora para cilindro de oxigênio com fluxômetro.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 Saída única e frontal;
2.2 Deve possuir corpo confeccionado em latão cromado;
2.3 Deve possuir manômetro para indicar a pressão no cilindro;
2.4 Deve possuir pressão de trabalho pré-calibrada de 3,5 kgf/cm2;
2.5 Deve possuir conexões padrão ABNT;
2.6 Acessórios:
2.6.1 Fluxômetro:
2.6.1.1 Coluna única;
2.6.1.2 Faixa de indicação: 0 a 15 l/min.

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

037540005 Válvula redutora para cilindro de oxigênio, sem fluxômetro saída simples.
1. Válvula reguladora para cilindro de oxigênio, sem fluxômetro.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 Saída única e frontal;
2.2 Deve possuir corpo confeccionado em latão cromado ou material equivalente;
2.3 Deve possuir manômetro para indicar a pressão no cilindro;
2.4 Deve possuir conexões padrão ABNT;
2.5 Pressão de saída fixa em:3,5+-0,5kgf/cm2;
2.6 Sistema de segurança contra sobrepressão.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

037540007 Valvula conica para extintor de co2. PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

037540008 Válvula redutora de pressão para cilindro com fluxômetro de oxigênio PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
037540009 Válvula redutora globo, 1' para água quente PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
037540010 Válvula redutora globo, 1' 1/2 para água quente PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
037540011 Válvula redutora tipo portinhola, bronze, 28mm PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
037540012 Válvula redutora de esfera, metálica, 1.1/2', água fria PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
037540013 Válvula redutora esfera, 1' para água quente PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
037540014 Válvula redutora esfera, 1.1/2' para água quente PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
037540015 Válvula redutora tipo portinhola, de retenção, 1.1/2' PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
037540016 Válvula de segurança com mola PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
037540017 Válvula quebra vácuo PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
037567003 Sonda de ultrassom (B), compatível com equipamento marca Sonomed, modelo 5500 A/B. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo
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037567004 Sonda de biometria (a), compatível com equipamento marca Sonomed, modelo 5500 A/B. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

037621001 Removedor de depósitos de calcários em equipamentos como máquinas de lavar louças. Apresentar
registro no MS e o número da autorização de funcionamento da empresa (AFE).

LITRO 26 Conservação e limpeza (18) ativo

037745001 Servidor de impressão com porta para internet PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

037745007 Servidor de impressão interface paralela PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

037753001 Tampa para copo descartável,compatível com copos, capacidade de 120 e 200 ml;embalagem com 100
unidades.

CENTO 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

037761001 Descartável em plástico virgem, atóxico, espessura homogênea, isento de rebarbas, com 05 (cinco)
divisões; compatível com a bandeja isotérmica compacta da marca Alban.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

037761003 DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO VIRGEM, ATÓXICO, DE EXPESSURA HOMOGÊNEA, ISENTO DE
REBARBAS, COM DUAS DIVISÕES, COMPATÍVEL COM PRATO TÉRMICO, MARCA ALBAN,
MODELO PR0 1.

Sem requisição desde 10/2009.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo (bloqueado)

037761004 Descartável em plástico virgem, atóxico, de espessura homogênea, isento de rebarbas, com 4 divisões,
compatível com prato térmico marca Albam modelo pro 1.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

037770001 Sabão glicerinado em barra para uso em cozinha, peça c/ 200 gr aprox., em pacotes c/ 5 unidades no
máximo.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

037842001 Pano descartável em fibra de viscose absorvente, em bobinas com 30 cm de largura, picotado a cada 45
cm, com no mínimo 0,40 mm de espessura, para limpeza pesada, em bobinas com 25 metros.

Sem requisição desde 09/2011.

BOBINA 26 Conservação e limpeza (18) ativo (bloqueado)

037842007 Pano descartável absorvente para limpeza pesada, em rolo c/150m, picotado. ROLO 26 Conservação e limpeza (18) ativo
037842012 Pano descartável em fibra de viscose absorvente, em bobinas com 30 cm de largura, picotado a cada 45

cm, com no mínimo 0,40mm de espessura, para limpeza pesada, em bobinas com 150m.
PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

037842013 Pano descartável em fibra de viscose absorvente, em bobinas com 30cm de largura, picotado a cada
45cm, para limpeza pesada, com no mínimo 65g/m2, em bobinas de 150 metros.

ROLO 26 Conservação e limpeza (18) ativo

037850001 Saco de polietileno para coleta de roupa hospitalar com alto teor de secreções,sangue e líquidos
orgânicos (de quartos de isolamento e salas de cirurgia);símbolo de acordo com NBR 13853,fechamento
com cordão em nylon fixado  com  abas  solda das;capacidade de  50 a  60 litros; medindo
aproximadamente 63x80cm. Apresentar declaração do fabricante, assinado pelo responsável técnico,
informando que o produto passou pelos testes da ABNT em laboratório.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

037850002 Saco de polietileno para coleta de roupa hospitalar com alto teor de secreções, sangue e líquidos
orgânicos (de quartos de isolamento e salas de cirurgia). Símbolo de acordo com NBR 7500, fechamento
com cordão em nylon fixado em abas soldadas. Capacidade 100 a 120 litros, medindo aproximadamente
90x110 cm. Expessura 0,12 microns medidas 0,90 x 1,10mts, com cordão chato de 0,05mm.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

037869001 Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum;
cor preta;
capacidade nominal para 100 litros (20Kg);
dimensões planas de 75cm de largura x 105cm de altura;
espessura de 0,07 a 0,08mm;
confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada;
deve apresentar solda contínua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não

PACOTE 128 Acondicionadores e embalagens ativo
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permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio. Embalados em pacotes com 05 unidades e
acondicionados em fardo resistente com, no máximo, 50 pacotes, conforme normas da ABNT.
O material não pode expelir odor desagradável.

A empresa vencedora deve apresentar os laudos de ensaios técnicos previstos na NBR 9191:2008). O
Ensaio Técnico deve ser realizado em laboratório certificado pelo INMETRO (Instituto de Metrologia de
Santa
Catarina) ou IPT (Instituto de Pesquisa Tecnológica). 

037869002 Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum;
cor preta;
capacidade nominal para 30 litros (06 Kg);
dimensões planas de 59cm de largura x 62cm de altura; espessura de 0,05 a 0,06mm;
confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada;
apresentar solda contínua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo
a perda do conteúdo durante o manuseio. Embalados em pacotes com 10 unidades e acondicionados em
fardo
resistente com, no máximo, 50 pacotes, conforme normas da ABNT.
O material não pode expelir odor desagradável;

A empresa vencedora deverá apresentar os ensaios previstos na NBR 9191:2008 .O Ensaio Técnico deve
ser
realizado em laboratório certificado pelo INMETRO (Instituto de Metrologia de Santa Catarina) ou IPT
(Instituto de Pesquisa Tecnológica). 

PACOTE 128 Acondicionadores e embalagens ativo

037869003 Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum;
cor preta;
capacidade para 50 litros (10 kg);
dimensões planas de 63cm de largura x 80cm de altura; espessura de 0,06 a 0,07mm;
confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada;
apresentar solda contínua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo
a perda do conteúdo durante o manuseio;
Embalados em pacotes com 10 unidades e acondicionados em fardo resistente com, no máximo, 50
pacotes, conforme normas da ABNT. O material não pode expelir odor desagradável;

A empresa vencedora deverá apresentar os ensaios previstos na NBR 9191:2008. O Ensaio Técnico deve
ser
realizado em laboratório certificado pelo INMETRO (Instituto de Metrologia de Santa Catarina) ou IPT
(Instituto de Pesquisa Tecnológica).

PACOTE 128 Acondicionadores e embalagens ativo

037869004 Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Infectante; cor branco-leitoso; capacidade nominal para
50 litros (15 Kg);  dimensões planas de 63 cm de largura x 80 cm de altura; espessura de 0,08 mm
(reforçado); confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda contínua,
homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo
durante o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ,
a capacidade nominal em litros e quilogramas equivalente e  o “Símbolo de Substância Infectante”, com a
inscrição  “INFECTANTE”. O símbolo deve ser centralizado a 1/3 da altura de baixo para cima, ocupando
uma área mínima equivalente a 5% daquela face do saco. Embalados em pacotes com 100 unidades e
acondicionados em fardo resistente com, no máximo, 10 pacotes. Apresentar AFE de funcionamento da

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
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empresa e laudo de ensaio técnico do produto na abertura do certame e no fornecimento do lote. No caso
do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Mostrar registro no Ministério da
Saúde ou ANVISA. Unidade: saco.

037869005 Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Infectante; cor branco-leitoso; capacidade nominal para
30 litros (09 kg); dimensões planas de 59 cm de largura x 62 cm de altura; espessura de 0,07 mm
(reforçado); confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda contínua,
homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo
durante o manuseio;
constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal
em litros e quilogramas equivalente e o “Símbolo de Substância Infectante”, com a inscrição
“INFECTANTE”. O símbolo deve ser centralizado a 1/3 da altura de baixo para cima, ocupando uma área
mínima equivalente a 5% daquela face do saco. Embalados em pacotes com 100 unidades e
acondicionados em fardo resistente com, no máximo, 10 pacotes. Apresentar AFE de funcionamento da
empresa e laudo de ensaio técnico do produto na abertura do certame e no fornecimento do lote. No caso
do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Mostrar registro no Ministério da
Saúde ou ANVISA. Unidade: saco.

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

037869006 Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Infectante; cor branco-leitoso; capacidade nominal para
100 litros (30 Kg);  dimensões planas de 75 cm de largura x 105 cm de altura; espessura de 0,09 mm
(reforçado); confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda contínua,
homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo
durante o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ,
capacidade nominal em litros e quilogramas equivalente e o “Símbolo de Substância Infectante”, com a
inscrição “INFECTANTE”. O símbolo deve ser centralizado a 1/3 da altura de baixo para cima, ocupando
uma área mínima equivalente a 5% daquela face do saco. Embalados em pacotes com 100 unidades e
acondicionados em fardo resistente com, no máximo, 10 pacotes. Apresentar AFE de funcionamento da
empresa e laudo de ensaio técnico do produto na abertura do certame e no fornecimento do lote. No caso
do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Mostrar registro no Ministério da
Saúde ou ANVISA. Unidade: saco.

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

037869007 Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Infectante; cor branco-leitoso; capacidade nominal para
15 litros (4,5 Kg);  dimensões planas de 39 cm de largura x 58 cm de altura; espessura de 0,05 mm;
confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda contínua, homogênea e
uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o
manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ, a
capacidade nominal em litros e quilogramas equivalente e o “Símbolo de Substância Infectante”, com a
inscrição  “INFECTANTE”. O símbolo deve ser centralizado a 1/3 da altura de baixo para cima, ocupando
uma área mínima equivalente a 5% daquela face do saco.Embalados em pacotes com 100 unidades e
acondicionados em fardo resistente com, no máximo, 10 pacotes. ApresentarAFE de funcionamento da
empresa e laudo de ensaio técnico do produto na abertura do certame e no fornecimento do lote. No caso
do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Mostrar registro no Ministério da
Saúde ou ANVISA. Unidade: saco.

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

037869015 Saco plástico para acondicionamento de Peça Anatômica; cor vermelha; capacidade nominal para 30
litros (09 Kg); dimensões plana de 59 cm de largura x 62 cm de altura; espessura de 0,05 ou 0,06 mm;
confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda contínua, homogênea e
uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o
manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ, a
capacidade nominal em litros e quilogramas equivalente e o “Símbolo de Substância Infectante”, com a

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
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inscrição “PEÇA ANATÔMICA”. O símbolo deve ser centralizado a 1/3 da altura de baixo para cima,
ocupando uma área mínima equivalente a 5% daquela face do saco. Embalados em pacotes com 100
unidades e acondicionados em fardo resistente com no máximo 10 pacotes. Apresentar AFE de
funcionamento da empresa e laudo de ensaio técnico do produto na abertura do certame e no
fornecimento do lote. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor.
Mostrar registro no Ministério da Saúde ou ANVISA. Unidade: saco.

037869017 Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Reciclável; cor verde; capacidade nominal para 100
litros (30Kg); dimensões planas de 75 cm de largura x 105 cm de altura; espessura de 0,07 ou 0,08 mm;
confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda contínua, homogênea e
uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o
manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ e a
capacidade nominal em litros e quilogramas equivalentes. Embalados em pacotes com 100 unidades e
acondicionados em fardo resistente com, no máximo, 10 pacotes. Apresentar AFE de funcionamento da
empresa e laudo de ensaio técnico do produto na abertura do certame e no fornecimento do lote. No caso
do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Unidade: saco.

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

037869018 Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Reciclável; cor verde; capacidade nominal para 50 litros
(15 Kg); dimensões planas de 63 cm de largura x 80 cm de altura; espessura de 0,06 ou 0,07 mm;
confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda contínua, homogênea e
uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o
manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ e a
capacidade nominal em litros e quilogramas equivalentes. Embalados em pacotes com 100 unidades e
acondicionados em fardo resistente com, no máximo, 10 pacotes. Apresentar AFE de funcionamento da
empresa e laudo de ensaio técnico do produto na abertura do certame e no fornecimento do lote. No caso
do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor.  Unidade: saco.

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

037869019 Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Infectante (Grupo A); cor vermelha; capacidade nominal
para 100 litros (30 Kg); dimensões planas de 75 cm de largura x 105 cm de altura; espessura de 0,07 ou
0,08 mm; confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda contínua,
homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo
durante o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ,
a capacidade nominal em litros e quilogramas equivalente e o “Símbolo de Substância Infectante”, com a
inscrição “INFECTANTE”. O símbolo deve ser centralizado a 1/3 da altura de baixo para cima, ocupando
uma área mínima equivalente a 5% daquela face do saco. Embalados em pacotes com 100 unidades e
acondicionados em fardo resistente com, no máximo, 10 pacotes.Apresentar AFE de funcionamento da
empresa e laudo de ensaio técnico do produto na abertura do certame e no fornecimento do lote. No caso
do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Unidade: saco.

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

037869020 Saco plástico para acondicionamento de Peça Anatômica; cor vermelha; capacidade nominal para 50
litros (15 Kg);  dimensões planas de 63 cm de largura x 80 cm de altura; espessura de 0,06 ou 0,07 mm;
confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada;  apresentar solda contínua, homogênea e
uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o
manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ, a
capacidade nominal em litros e quilogramas equivalente e o “Símbolo de Substância Infectante”, com a
inscrição “PEÇA ANATÔMICA”. O símbolo deve ser centralizado a 1/3 da altura de baixo para cima,
ocupando uma área mínima equivalente a 5% daquela face do saco. Embalados em pacotes com100
unidades e acondicionados em fardo resistente com, no máximo, 10 pacotes. Apresentar AFE de
funcionamento da empresa e laudo de ensaio técnico do produto na abertura do certame e no
fornecimento do lote. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor.

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
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Mostrar registro no Ministério da Saúde ou ANVISA. Unidade: saco.

037885001 Purificador de ar desodorizante em spray, frasco com aproximadamente 350 ml FRASCO 26 Conservação e limpeza (18) ativo
037893001 Desengraxante e desencrostante para remoção de gorduras carbonizadas em cozinhas industriais

composto de tenso ativo aniônicos, agentes alcalinos e solubilizantes, de efeito rápido, para uso em
fogões, fornos, grelhas e fritadeiras. Embalagem com máximo 5 litros. Apresentar cópia de registro no MS
e o número da autorização de funcionamento da empresa (afe).

LITRO 26 Conservação e limpeza (18) ativo

037893005 Desencrostante e removedor de gordura para a higienização de forno combinado em cozinhas industriais.
Líquido concentrado a base de amônia ou hidróxido de sódio, acondicionado em bombonas de 05 litros.
Apresentar cópia do registro no MS e o número da autorização de funcionamento da empresa (AFE).

LITRO 26 Conservação e limpeza (18) ativo

037915001 Shampoo, frasco entre 350 a 400 ml. Para cabelos normais, fragrância suave. Apresentar a notificação do
produto a ANVISA.

FRASCO 25 Higiene Pessoal ativo

037915002 Shampoo p/ cabelos normais, fragrância suave, tampa não removível frasco 350 ml. Apresentar a
notificação do produto na ANVISA e número de autorização de funcionamento da empresa (AFE) no MS.

FRASCO 25 Higiene Pessoal ativo

037923001 DESUMIDIFICADOR DE AR PARA USO EM AMBIENTE LABORATORIAL, 220 V, CAPACIDADE PARA
200 M2

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

037923002 desumidificador compacto elétrico/eletrônico,automático,controlador da umidade ambiental,com
capacidade para retirar ate 18 litros de água por dia (24hs) do ar, próprio para ambientes de ate 300
metros cúbicos. com umidostato incorporado para regulagem da umidade relativa,chave liga-desliga,
compressor hermético e motor ventilador.com alças e rodízios para transporte, reservatório de água com
capacidade de 3,0 litros, gás ecológico, luz indicativa de reservatório cheio. estrutura interna em alumínio,
com acabamento em chapa revestida com pintura epóxi na cor branca com as seguintes dimensões
máximas aproximadas: 500 x 350 x 350mm (alt.x larg. x prof.). com dreno para funcionamento continuo
características técnicas mínimas: alimentação 220v 60hz com fio terra, capacidade do compressor:
potencia de 390 w, volume de ar/hora: 600 metros cúbicos/hora, com garantia de no mínimo 1 ano contra
defeitos de fabricação.

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

037923009 Desumidificador compacto elétrico/eletrônico,controlador da umidade ambiental,com capacidade para
retirar ate 12 litros de água por dia(24hs) do ar, próprio para ambientes de ate 150 metros cúbicos. Com
umidostato incorporado para regulagem da umidade relativa,chave liga-desliga, compressor hermético e
motor ventilador. Com alças e rodízios para transporte,reservatório de água com capacidade de 3,0 litros
,gás ecológico, luz indicativa de reservatório cheio.estrutura interna em alumínio,com acabamento em
chapa revestida com pintura epóxi na cor branca com as seguintes dimensões máximas aproximadas:
450x350x350mm (alt.x larg.x
 prof.). Com dreno para funcionamento continuo. Características técnicas mínimas: alimentação 220v
60hz com
 fio terra,capacidade do compressor: potencia de 290w,volume de ar/hora: 500 metros cúbicos/h, com
garantia de no mínimo 1 ano contra defeitos de fabricação.

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

037958002 Capacete de proteção na cor branca (tipo construção civil) PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
037958005 CAPACETE DE PROTEÇÃO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, CARNEIRA REGULÁVEL,

CASCO PROTEGENDO A CABEÇA, NUCA E ORELHAS, COR BRANCA, COM LOGOMARGA DO
SAMU FOSFORESCENTE EM LARANJA. CERTIFICAÇÃO BRASILEIRA CA

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

037958006 Capacete de proteção de segurança com jugular, tipo jockey com dupla suspensão, verde. PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
037958010 Capacete com jugular em polietileno, utilizado em escalada, rapel, canyoning, espeleo, entre outros.

ajustável para cabeça de 50 a 58cm de circunferência. acompanha suporte para lanternas de cabeça, que
mantem a lanterna presa ao capacete.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

037966001 Campainha sonora com sensor de movimentos, marca centry everypring. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo
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037990004 Elemento filtrante de cartucho 01 micras PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

038008001 Limpa sistemas para processadora  de raio  X - Kodak M6 - RPX - OMAT - processor. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

038016001 Garfo para rolo de lã para pintura PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

038024001 Peças de chumbo, no formato de números (algarismos arábicos de 0 (zero) a 9 (nove), nos tamanhos 05,
07, 08 e 10mm, contendo 50 unidades (jogo).

JOGO 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

038067001 Estufa bacteriológica (usada p/ eliminação de bactérias) modelo dl-cb. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

038067002 Estufa de secagem e esterilização, com temperatura variável de ambiente + 15ºc a 300ºc
aproximadamente, com painel de controle frontal, indicação digital - display led, de quatro dígitos, sensor
de temperatura tipo pt 100, resolução de 0,1ºc;  lâmpada piloto indicadora de funcionamento, chave liga e
desliga, sistema de aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas, isolamento com lã de
vidro. Estrutura interna: chapa de aço inox aisi 430, estrutura externa: chapa de aço carbono sae 1020
com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, com suportes para acomodação de 2 prateleiras,
porta:
Chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, guarnição de
silicone em todo perímetro e puxador injetado e trinco de pressão.   Certificado de calibração de
temperatura pela RBC. Capacidade aproximada de 81 litros. 200 volts. Deve acompanhar duas prateleiras
tipo grelha e manual de operação em português.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

038067008 Estufa para secagem e esterilização, temperatura programável de 50°C até 250°C. Construída
externamente em chapa de aço tratado, pintada com tinta epóxi eletrostática texturizada e internamente
em aço inoxidável 304-18-8. Com isolação térmica feita com mantas de lã de vidro e sistema de
aquecimento do tipo modular de fácil substituição. Suporte pata três prateleiras tipo grelha, acompanhada
de 01 prateleira tipo grelha. Porta com isolação tipo almofada e fecho magnético, com guarnição de
silicone em todo o perímetro e porta externa com trinco magnético. Dispositivo giratório na parte superior
em aço inox, sendo possível utilizar com porta termômetro e também como sistema de regulagem para
saída dos vapores. Controlador de temperatura microprocessador PID com sensor PT-100. Programação
do tempo de secagem e esterilização, contando a partir do instante que a temperatura atingir o valor
ajustado. Painel de controle em policarbonato com chave liga/desliga, display numérico de alta
visibilidade, temperatura de ajuste e tempo em minutos, LED'S de indicação de ligado geral, alta
temperatura, ciclo em processo, final de ciclo e aquecimento, com alarme sonoro para alta temperatura.
Teclas tipo membrana para funções de partida/parada, programação de temperatura e tempo, aumento e
diminuição dos valores de ajuste. Termostato de segurança com atuação independente, montado em
painel em policarbonato, contendo botão de ajuste de temperatura e lâmpada piloto de indicação de alta
temperatura. Estufa fabricada conforme norma NBR 8166. Temperatura programável de 50°C até 250°C,
precisão termostática mais ou menos 1,0°C, capacida de volumétrica aproximada de 81 litros, dimensões
externas aproximadas (L X A X P): 71,0 x 60,5 x 53,5cm e dimensões internas aproximadas (L X A X P):
45,0 x 45,0 x 40,0cm. Potência de 1000watts, voltagem de 220 v e freqüência de 50/60 Hz. Manual de
operação em português.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

038067015 ESTUFA PARA ESTRELIZAÇÃO A SECO DE INSTRUMENTAIS PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

038067016 Estufa de incubação, medindo 60x60x80 cm, com medidor de robusta, controlador microprocessado do
PID com leitura digital, porta interna de vidro, caixa interna e externa em aço 1020 com tratamento

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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anticorrosivo com pintura eletrostática em epóxi e prateleiras em aço inox AISI 304. Alcance máximo de
temperatura 100º c, isolação em la de vidro, perfil de vedação nas portas em borracha de silicone.
Dispositivo superior para convenção do ar e porta termômetro 100-240 v. manual em português.

038067019 Estufa de cultura com circulação de ar forcado microprocessada; com capacidade volumétrica interna de
230 litros.
Equipamento em disposição vertical. Construção em chapa de aço com pintura eletrostática na parte
externa e câmara interna em aco inox; circulação de ar forcado no sentido vertical; porta de vidro, com
trinco magnético duplo e guarnição de vedação em silicone; iluminação interna acionada
automaticamente quando da abertura da porta ou por interrupção instalado no painel; painel de controle
composto por: controlador de temperatura microprocessado,com ponto de ajuste e leitura em display
digital, termostato de segurança com ajuste externo;
Alarme audiovisual para alta temperatura; teclado tipo membrana para ajustes da programação; precisão
termostática de +- 0,5 graus centigrados e resolução de 0,1 graus centigrados; chave geral e fusível;
controlador de temperatura microprocessado, com sensor pt100, tipo pid com ajuste de temperatura entre
ambiente + 5 graus centigrados ate 70 graus centigrados; isolação térmica em manta de la de vidro em
todas as paredes; termostato de segurança com atuação independente. 220 volts.
Deve acompanhar 04 prateleiras tipo grelha;
Controlador de temperatura com certificado de calibração RBC. Manual em português e registro no
Ministério da Saúde.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

038067022 Estufa incubadora bod com circulação de ar forçado capacidade 370 lts -6º +60ºc com controlador de
temperatura microprocessado, 220v 60hz.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

038067023 Estufa elétrica ortopédica, com controle de temperatura eletrônico, de alta precisão, com indicador digital,
portas com vidros temperados e sistema de segurança, potencia de aquecimento de 8000 w (utilizado em
reabilitação, confecção de órteses e próteses).

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

038067024 Estufa para secagem e esterilização por convecção natural. Construção em chapa de aço, pintada
externamente com tinta epóxi texturizada e internamente com tinta resistente a alta temperatura. guia
para 5 prateleiras. Acompanha 4 prateleiras tipo grelha. duas portas com guarnição de vedação em
silicone. Dispositivo giratório na parte superior para saída de vapor e porta termômetro. Painel de controle
contendo termostato, lâmpada piloto, chave geral e trinco rolete. Termostato hidráulico. Temperatura
regulável entre 50 e 200ºc e precisão termostática de ± 10ºc. Isolação térmica em lâ de vidro com 8 cm de
espessura em todas as paredes inclusive na porta. Resistências de fio cromo-níquel superpostas em
material de longa durabilidade do tipo blindado, dispostas em série nas paredes e piso entre câmara
interna e isolação. fusível de proteção de vidro. Capacidade volumétrica de 630 litros com dimensões
externas de 1260 mm(larg.) x 860 mm (prof.) x 1680mm (alt.) e dimensões internas de 1000 mm(larg.) x
700mm (prof.) x 900mm (alt.). 220 volts/ 60 hz / 3960 w.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

038067025 Estufa de cultura bacteriológica digital até 80ºc com calibração RBC.
Estufa para cultura bacteriológica; digital; estrutura externa e interna em chapa de aço revestida com
pintura epóxi eletrostática; isolação térmica em lã de vidro e resistência de aquecimento modulares; porta
interna de vidro temperado para permitir visualização interna da câmara; porta com fecho magnético;
vedação em perfil de silicone e suspiro giratório na parte superior . Controlador eletrônico micro
processado tipo pid com resolução de 0,1ºc com certificado de calibração RBC. Que permita o ajuste de
temperatura de ambiente + 5ºc até 80ºc. Alarme de alta temperatura, com ajuste preestabelecido pelo
usuário; termostato de segurança independente para desligar automaticamente o aquecimento, caso a
temperatura ultrapasse os parâmetros preestabelecidos e com indicação luminosa quando acionado;
painel de controle com chave liga/desliga e display digital de quatro dígitos para indicar temperatura
interna, alarme e temperatura de ajuste; sistema para as funções de início/parada, programação de

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1053 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
temperatura, alarme, aumento e diminuição dos valores de ajuste através de teclas tipo membrana, 220
volts. Medidas internas aproximadas (l x a x p): 60 x 50 x 50 cm com capacidade aproximada de 150 litros.
Deve vir acompanhado de 2 prateleiras.

038067026 Estufa de secagem e esterilização com circulação mecânica de ar. Construção em chapa de aço, pintada
externamente com tinta epóxi texturizada e câmara interna em aço inox, circulação de ar forçado no
sentido horizontal através de sistema eletrônico de ventoinha turbinada. Guia para 5 prateleiras.
Acompanha 4 prateleiras tipo grelha, duas portas com guarnição de vedação em silicone, dispositivo
giratório na parte superior para saída de vapor e porta termômetro, controlador de temperatura com ponto
de ajuste e leitura digital, alarme de alta temperatura, termostato de segurança com ajuste externo,
indicador de aquecimento por led's, teclas de membrana para ajustes de tempo e temperatura, ajuste
automático de potência, chave geral, chave de controle e fusíveis, controlador de temperatura
microprocessado com sensor PT-100 tipo pid, aquecimento por resistência tubular blindada inox em
formato espiral, isolamento térmico em lã de vidro em todas as paredes e na porta, temperatura
programável de 50 até 200ºc, precisão termostática ± 2º c. capacidade  volumétrica de 480 litros, com
dimensões externas de 1050 mm(larg.) x 800mm (prof.) x 1660mm (alt.) e dimensões internas de 800
mm(larg.) x 600mm (prof.) x 1000mm (alt.). 220 volts/ 60 Hz / 5.000 w.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

038067027 Estufa bacteriológica microprocessada digital pid, porta com visor de vidro, gabinete construído em aço
1020 com pintura eletrostática anticorrosiva, câmara interna construída em aço 1020 com pintura
eletrostatica anticorrosiva, câmara interna com sistema de aquecimento por radiações laterais e fundo,
assim proporciona uma homogeneização térmica perfeita, porta termômetro, isolação da caixa interna em
la de vidro (espessura 4cm); Porta de vidro duplo, 3 suportes para prateleiras, com 3 prateleiras,
resistência em níquel cromo, controle de temperatura microprocessada digital pid, sensor de temperatura
pt 100, alimentação: 110 ou 220volts, temperatura de trabalho: 35 +- 1 grau centigrado, resolução 0,1
grau centigrado;
Capacidade: 280 litros;
Manual de instrução em português.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

038156001 Mamadeira em policarbonato resistente a esterilização em autoclave a 110° por 10 minutos, com
superfície interna lisa, gargalo liso internamente, com acessórios (bico em silicone, arruela e capuz),
capacidade de 240 ml, para uso hospitalar, embalagem individual. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

038156002 Mamadeira em policarbonato resistente a esterilização, lisa, com acessórios (bico em silicone, arruela e
capuz), gargalo liso internamente, capacidade entre 50 e 80 ml, para uso hospitalar, embalagem
individual. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

038164001 Desodorante spray,  frasco com 90 ml. Apresentar a notificação do produto na ANVISA e número de
autorização de funcionamento (AFE) da empresa ao MS.

FRASCO 25 Higiene Pessoal ativo

038172001 Aparelho de DVD para reprodução de filmes PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

038172002 APARELHO DVD/ VÍDEO CASSETE CONJUGADO PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

038172004 Aparelho de dvd video disc dvd, com karaoke. PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

038172005 Aparelho de dvd PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

038180082 Ração de peixe de aquário, água doce, pote com 50g POTE 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
038202001 Acqua (produto que atua como dispersante) d 14s para caldeiras KG 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos

para Secagem de Fornos
ativo

038202002 Acqua (produto que atua como dispersante) s 20 - para caldeiras KG 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos ativo
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para Secagem de Fornos

038202003  ACQUA (PRODUTO QUE ATUA COMO DISPERSANTE) U 100, PARA CALDEIRAS. LITRO 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

038202004 Dispersante para caldeira aquatubular tipo U-100 KG 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

038237001 Índice telefônico comercial tilibra. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

038245001 CITRATO DE GALIO GA-67 PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

038253001 BOBINA PARA FAX MEDINDO 216 X 30 CM PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

038261001 Adesivo dentário FRASCO 124 Medicamentos e produtos
químicos de uso em odontologia.

ativo

038296006 Fio de sutura agulhado categute simples n°. 1 CAIXA 64 Odontológicos ativo
038300004 Espelho de timpano regensburg PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

038326002 Lente fotografica e filmografica para maquina fotografica PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

038342001 ABRIDOR ODONTOLÓGICO DE BOCA, TAMANHO MÉDIO EM BORRACHA PECA 64 Odontológicos ativo
038342002 ABRIDOR ODONTOLÓGICO DE BOCA, TAMANHO GRANDE EM BORRACHA PECA 64 Odontológicos ativo
038342003 Suporte para abridor de boca PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso

Médico
ativo

038377002 MODELO PELVICO APARELHO REPROD. FEMININO TRIDIMENS.DEMOS.DIAFR.E CAMISINHA PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

038393001 Máscara odontológica descartável, caixa com 50 unidades. CAIXA 64 Odontológicos ativo
038393002 PARA PROCEDIMENTOS, COM 3 CAMADAS DE FIBRAS SINTÉTICA, EM TECIDO

HIPOALERGÊNICO, PERMEÁVEL AO AR, DE FORMATO RETANGULAR, COM CLIP NASAL DE
ALUMÍNIO TEMPERADO FLEXÍVEL, TIRAS ELÁSTICAS. CAIXA COM 50 UN.

CAIXA 64 Odontológicos ativo

038423001 PASTA ODONTOLÓGICA PROFILÁTICA       PECA 64 Odontológicos ativo
038431001 Pincel odontológico banda bruch (micro) k65 CAIXA 64 Odontológicos ativo
038431002 PINCEL ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE SELANTE PECA 64 Odontológicos ativo
038440001 Pote plástico/recipiente plástico p/ freezer e microondas multi uso. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
038440005 POTE PLÁSTICO/ RECIPIENTE PLÁSTICO PARA FREEZER E MICROONDAS, RETANGULAR, COM

TAMPA, CAP. 400ML
PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

038440006 Pote plástico para freezer e microondas redondo com tampa medindo 12 cm de diâmetro e 22 cm de
altura aprox.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

038440008 Pote plastico transparente redondo, com tampa, medindo 12cm de diametro e 5cm de altura
aproximadamente.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

038440010 POTE PLÁSTICO/RECIPIENTE PLÁSTICO P/FREEZER E MICROONDAS COM TAMPA HERMÉTICA,
ALTO, CAPACIDADE 1 LITRO.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

038440012 Pote plástico/recipiente plástico para freezer e microondas com tampa hermética,  retangular raso,
capacidade de 3 litros.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

038440015 Pote plástico/recipiente plástico para freezer e microondas, capacidade para 120 ml. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
038440022 Pote plástico na cor preta, altura de 10,5cm, diâmetro superior de 13cm, diâmetro inferior de 9,8cm e

volume de 1000ml.
PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

038466003 Eletrodo de ph ref. 945-383,g707,comp/gasômetro radiom.-abl 5 PECA 93 Laboratório, Equipamentos e ativo
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Instrumentação (61)

038466006 Eletrodo combinado de ph do tipo escoamento, com sistema de referência ag/agcl mais barreira iônica,
comprimento do corpo de 108mm e diâmetro de 12mm. com cabeçote reforçado com proteção para
esgarço do cabo, eletrólito de kcl 3m, faixa de ph de 0 a 14 e faixa de temperatura de 0 a 100°c. Vidr o do
bulbo reforçado azul, conector bnc e cabo de 1 metro. Deve vir acompanhado de manual de instruções
em português. Com certificado de garantia. Compatível com phmetro Digimed modelo DM-21.

PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo

038466008 Eletrodo combinado ph 0-14 e temperatura 0 a 80 °c, compatível com phmetro micronal haste de vidro,
para uso em laboratório e medições de soluções aquosas e alimentos em geral, eletrólito de referência:
kcl 3m, saturado com agcl. Referência interna: ag/agcl. faixa de pressão: atmosférica comprimento:
120mm. Diâmetro: 12mm diafragma: cerâmica membrana: cilindrica, ha. Com orifício superior para
entrada de eletrólito. cabo: coaxial, 1 metro de comprimento, com conexão fixa e plug bnc. Deve vir
acompanhado de manual de instruções em português. Com certificado de garantia

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

038466009 Eletrodo de ph/temperatura combinado. Deve possuir histórico da calibração armazenado na memória da
sonda, sistema de medição digital, enchimento em gel. Eletrodo com 1 m de cabo. Especificações: faixa
de ph: 2 a 14, acuracidade: mais ou menos 0.002. Faixa de temperatura: 0,0 a 80,0°C, acuracidade: mais
ou menos 0,3°C

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

038474002 ELETRODO DE PO2 REF.945-376, E909, COMPATÍVEL COM GASÔMETRO RADIOMETER - ABL5 PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
038482002 ELETRODO DE PCO2 REF. 945-375, E808, COMPATÍVEL COM GASOÔMETRO RADIOMETER - ABL5 PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
038504002 SISTEMA DE POLIMENTO E ACABAMENTO ODONTOLÓGICO DENTAL DISCO 3/4 PECA 64 Odontológicos ativo
038504003 SISTEMA DE POLIMENTO E ACABAMENTO ODONTOLÓGICO DENTAL DISCO 1/2                    PECA 64 Odontológicos ativo
038504004 SISTEMA DE POLIMENTO E ACABAMENTO ODONTOLÓGICO DENTAL DISCO 7/8 PECA 64 Odontológicos ativo
038539002 Membrana eletrodo de referência, código 942-067, D115, compativel com gasômetro Radiometer - ABL 5. CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

038539003 Membrana eletrodo de pco2, código 942-043, d888, compatível com gasômetro Radiometer - ABL 5. CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

038539004 Membrana eletrodo de po2, código 942-042, d999, compatível com gasômetro Radiometer - ABL 5. CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

038580003 Solução eletrolítica para calibrar PH - metros FRASCO 26 Conservação e limpeza (18) ativo
038580007 Solução eletrolitica de preenchimento; de KCl, 3m saturada com AgCL. MILILITRO 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

038598001 Toca odontologica para profilaxia. PECA 124 Medicamentos e produtos
químicos de uso em odontologia.

ativo

038628001 BICARBONATO ODONTOLÓGICO DE SÓDIO EM PÓ ENVEL.(40GR) ENVELOPE 64 Odontológicos ativo
038652001 Vaso sanitário de louça, cor branco neve PECA 47 Equipamentos e aparelhos

hidráulico-Sanitários (46)
ativo

038687001 Lustre modelo plafon, simples, de plástico, com receptáculo de porcelana, para 1 lâmpada de base e-27.
-Garantia de um ano.

PECA 33 Iluminação ativo

038741001 Fecho chato Biehl 6. PECA 33 Iluminação ativo
038768001 Cabo de força triplo METRO 86 Transmissão e Distribuição de

Energia Elétrica
ativo

038768004 Cabo de força para telefone PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

038768005 Cabo de força flexivel 1mm METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

038768006 CABO DE FORÇA TIPO CHUPETA PARA BATERIA PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo
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038768011 Cabo de interconexão do sistema de gerador de alta tensão ao tubo de raio-x de tomógrafo compatível

com a marca tishiba modelo tct 600s.
PECA 86 Transmissão e Distribuição de

Energia Elétrica
ativo

038768015 Cabo de forca Desktop PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

038776002 placa mk-11-1, para eletrocardiografo da marca schiller e modelo at-1 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

038806001 Fluxômetro para rede de oxigênio com régua graduada.
MATERIAL EM DUPLICIDADE UTILIZAR 038806005.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo (bloqueado)

038806002 Fluxômetro de ar comprimido com régua graduada. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

038806003 Fluxômetro

1. Generalidades:
    Fluxômetro para rede de Oxigênio.

2 Características técnicas mínimas:
2.1 Tipo: Oxigênio;
2.2 Escala mínima de 0 a 15 l/min.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

038806004 Fluxometro para rede de ar comprimido
1. caracteristicas tecnicas minimas
1.1 tipo: ar comprimido;
1.2 escala minima de 0 a 15l/min;

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

038806005 Fluxômetro para oxigênio (0-15 L/min), com bilha longa PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

038806006 Fluxômetro
1. Generalidades
Fluxômetro para rede de oxigênio.
2. Características técnicas mínimas
2.1 tipo: oxigênio
2.2 escalam mínima de 0 a 15 l/min.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

038806007 Fluxômetro
1.Generalidades:
Fluxômetro para rede de ar comprimido.
2.Características técnicas mínimas:
2.1 Tipo: ar comprimido
2.2 Escala mínima de 0 a 15 l/min.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

038814001 Oliva para estetoscópio (par), confeccionada em material flexivel (silicone/siliconizado). PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

038822001 Umidificador de oxigênio, plástico, frasco com 250 ml, com tampa. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

038822005 Umidificador para uso em rede de oxigênio.
Características técnicas mínimas:
Tampa e reservatório constituído em nylon;
Frasco plástico de 250 ml com escala (níveis mínimos e máximos);
Conexão de entrada padrão que seja adaptável em válvula reguladora e fluxômetros;
Extensão e máscara tamanho adulto;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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038830001 Válvula para equipamento hospitalar para aparelho de pressão PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
038830004 Válvula reguladora para gás de calibração - equipamento Datex-Ohmeda. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

038830005 VÁLVULA DE FECHAMENO TIPO BI

GENERALIDADES:
VÁLVULA DE FECHAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM PONTO DE AR COMPRIMIDO TIPO BI

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
- CONEXÃO DE ENTRADA PADRÃO;
- SAÍDA FRONTAL HORIZONTAL, ADAPTÁVEL EM UMIDIFICADOR E FLUXÔMETRO

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

038830006 Válvula de fechamento tipo bi

Generalidades:
Válvula de fechamento para utilização em ponto de oxigênio tipo bi
Características técnicas mínimas:
- conexão de entrada padrão;
- saída frontal horizontal, adaptável em umidificador e fluxômetro.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

038830007 VÁLVULA DE FECHAMENO TIPO BI

GENERALIDADES:
VÁLVULA DE FECHAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM PONTO DE VÁCUO TIPO BI

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
- CONEXÃO DE ENTRADA PADRÃO;
- SAÍDA FRONTAL HORIZONTAL, ADAPTÁVEL EM VACUÔMETRO

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

038830008 Válvula reguladora para cilindro de oxigênio.
1. Generalidades: válvula reguladora para cilindro de oxigênio com tomada dupla e fluxometro.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 saída única e frontal;
2.2 deve possuir corpo confeccionado em latão cromado ou material equivalente;
2.3 deve possuir manômetro para indicar a pressão no cilindro; 2.4 deve possuir conexões padrão ABNT;
2.5 pressão de saída fixa em: 3,5+-0,5kgf/cm2;
2.6 sistema de segurança contra sobrepressão
3. Acessórios:
3.1 fluxômetro;
3.1.1 coluna única;
3.1.2 faixa de indicação: 0 a 15 l/min;
3.1.3 bilha longa;
3.2 tomada dupla;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

038830011 Válvula de ventilação compatível com ventilador pulmonar da marca Drager, modelo Oxylog 3000. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

038849002 Curva para eletroduto medindo 3/4" x 90 graus PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

038849008 Luva Eletroduto 1 X 90 Graus PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo
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038849010 Curva eletroduto maxi eletroduto 3/4" em PVC PECA 66 Prestação de Serviços de: ativo
038849013 Curva eletroduto de PVC 1 1/2"de 90 graus PECA 66 Prestação de Serviços de: ativo
038865002 Roldana plástica medindo 30 x 30 PECA 86 Transmissão e Distribuição de

Energia Elétrica
ativo

038865003 Roldana plástica para porta de correr. PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

038881001 Armação monofásica 02 pólos. PECA 66 Prestação de Serviços de: ativo
038890001 Borracha silicone 300g - vid. alumínio. PECA 86 Transmissão e Distribuição de

Energia Elétrica
ativo

038903001 Caixa para luz medindo 4 x 2 - plástica PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

038920001 Pino para computador. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

038946001 Auscutador para estetoscópio tipo unisom bic.         PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

038946004 AUSCUTADOR PARA ESTETOSCÓPIO ADULTO UNISSOM                 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

038946005 Auscutador para estetoscópio infantil unissom. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

038962001 REMOVEDOR DE MANCHAS ODONTOLÓGICO DE MANCHAS HERP                  PECA 64 Odontológicos ativo
038970001 SOLUÇÃO ODONTOLÓGICA P/ REMINERALIZAÇÃO DO ESMALTE PECA 64 Odontológicos ativo
038970002 SOLUÇÃO ODONTOLÓGICA TERGENSOL           PECA 64 Odontológicos ativo
038970004 SOLUÇÃO ODONTOLÓGICA TRICRESOL           PECA 64 Odontológicos ativo
038970005 SOLUÇÃO ODONTOLÓGICA EDTA (ÓXIDO ETILENODIAMINOTETRACETICO) ÁCIDO NÍTRICO PECA 64 Odontológicos ativo
038970006 SOLUÇÃO ODONTOLÓGICA EUCALIPTOL ANTISSÉPTICO PARA CAVIDADE DENTÁRIA FRASCO 64 Odontológicos ativo
038997001 Colchão de água medindo 1,90m de comp. x 0,90m largura. PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
038997002 Colchão de água medindo 1,80m de comp. x 0,80 m largura PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
039098001 Base para rele rm-10 ref. b 10 p. PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
039101001 CAIXA SISTEMA MEDINDO 75 X 65 X 35 MM PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
039101002 CAIXA SISTEMA MEDINDO 75 X 75 X 31MM, SISTEMA X PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos

e Eletrônicos
ativo

039110003 Manometro para pressao d'agua PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

039110010 Manometro para aparelho de pressão PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

039110012 MANÔMETRO PARA CILINDRO DE NITROGÊNIO PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

039110014 Manometro para extintor de incendio. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

039110016 Manômetro de linha PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

039110017 Manômetro para instalação no tanque, visor 4' PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

039110018 Manômetro de linha, visor de 4' PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

039110019 Manômetro para cilindro de hidrogênio PECA 93 Laboratório, Equipamentos e ativo
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Instrumentação (61)

039136004 Pinça hartmann 75mm p/ pólipos nasais. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

039136005 Pinça Hartmann com dente curva 10cm. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

039136006 PINÇA HARTMANN COM DENTE RETA 10CM PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

039136007 Pinça Hartmann curva 10cm. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

039136008 PINÇA HARTMANN RETA 10CM PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

039136009 Pinça Hartmann 16cm. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

039136011 Pinça hartmann 13cm curva PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

039136012 Pinça Hartmann 11cm, delgada. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

039144002 Afastador de minessota. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

039152005 Tesoura  odontologica cirurgica ponta reta e fina. PECA 124 Medicamentos e produtos
químicos de uso em odontologia.

ativo

039152007 TESOURA ODONTOLÓGICA IRIS RETA 11,5CM PECA 64 Odontológicos ativo
039152008 Tesoura  odontológica Iris curva,medindo 11,5 cm. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e

materiais odontológicos (68)
ativo

039152009 Tesoura  odontologica iris curva,medindo 12 cm. PECA 124 Medicamentos e produtos
químicos de uso em odontologia.

ativo

039152012 Tesoura  odontológica Iris,reta medindo 12 cm. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

039217001 Pinça Maguil 18 cm. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

039217002 Pinça Maguil pediátrica. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

039225001 Pinca mosquito curva, medindo 12 cm. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

039225002 Pinca mosquito (micro) reta 12 cm em aco inox PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

039225003 Mosquitinho Hartmann micro 10 cm. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

039225004 Pinça micro-mosquito reta 12.5cm PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

039225005 Pinça micro-mosquito curva 12.5cm PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

039225006 Pinça micro mosquito reto 12.5cm. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

039225007 Pinça baby-mosquito reta 10cm. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo
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039225008 Pinça baby-mosquito curva 10cm. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e

materiais odontológicos (68)
ativo

039241001 Porta agulha barraquear (odontologia) microcirurgia cornea reto PECA 64 Odontológicos ativo
039250001 Manopla esterilizável p/ f-450 para foco cirúrgico. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

039250005 Manopla autoclavável, compátivel com foco cirúrgico fixo marca Maquet modelo Blue 80 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

039250006 Manopla esterilizável (autoclavavel) compatível com foco cirúrgico fixo da marca medical illumination
modelo system one.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

039250007 Manopla esterilizável para foco cirúrgico compatível com a marca  Baumer,modelo Quanta - series
1335000033 e 1335000035.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

039268002 DISCO DE USO ODONTOLÓGICO DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESTAURAÇÃO JOGO 64 Odontológicos ativo
039268003 DISCO DE USO ODONTOLÓGICO DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESTAURAÇÃO N. 3/4 JOGO 64 Odontológicos ativo
039268004 DISCO DE USO ODONTOLÓGICO DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESTAURAÇÃO N. 5/8 JOGO 64 Odontológicos ativo
039268007  DISCO DE USO ODONTOLOGICO DISCO ESFERICO DIAMANTADO SU 080 15MM

 
PECA 64 Odontológicos ativo

039268008  DISCO DE USO ODONTOLOGICO DISCO ESFERICO DIAMANTADO SU LENT PECA 64 Odontológicos ativo
039284001 Saponáceo cremoso para limpeza pesada de superfícies hospitalares, em frasco com aproximadamente

300 ml. Apresentar notificação do produto , junto ao MS.

Duplicidade, usar código 039284002.

FRASCO 26 Conservação e limpeza (18) ativo (bloqueado)

039284002 Saponáceo cremoso para limpeza pesada de superfícies hospitalares, em frasco com aproximadamente
300 ml. Apresentar notificação do produto na ANVISA.

FRASCO 26 Conservação e limpeza (18) ativo

039306001 Rolo dental de algodão c/ 100 ROLO 64 Odontológicos ativo
039330001 Copo de Becker (copo de Berzelius), forma alta, graduado, 1000ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

039330002  COPO DE BECKER (COPO DE BERZELIUS),FORMA ALTA,FRADUADO,600ML PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

039330003 Copo de Becker (copo Griffin) forma baixa, graduado - 4000ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

039330004 Copo de Becker (copo de Berzelius), forma alta, graduado, 500ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

039330005 Copo de Becker (copo Griffin), forma baixa, graduado - 2000ml. PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
039330006 Copo de Becker (copo Griffin), forma baixa, graduado, 250ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

039330007 Copo de becker capacidade 200mL c/ graduação permanente. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

039330009 Copo de Becker (copo de Griffin), forma baixa, graduado, 5ml. PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
039330010 Copo de Becker (copo de Griffin),forma baixa,graduado,10ml. PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
039330012 Copo de Becker (copo Griffin), forma baixa,graduado - 20ml. PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
039330013 Copo de becker (copo griffin) forma baixa, graduado - 25mL. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

039330015 Copo de becker (copo griffin), forma baixa, graduado - 100mL. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

039330016 Copo de Becker, (copo Griftin) forma baixa graduado 150ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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039330017 Copo de Becker (copo Griffin),forma baixa,graduado - 400ml PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
039330018 Copo de Becker (copo Griffin), forma baixa, graduado - 600ml. PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
039330019 Copo de Becker (copo Griffin),forma baixa,graduado - 1000ml PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
039330020 Copo de Becker (copo Griffin), forma baixa, graduado - 3000ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

039330021 Copo de Becker (copo Berzelius),forma alta,graduado - 100ml PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
039330022 Copo de Becker (Berzelius), forma alta,graduado - 300ml PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

039330023 Copo de Becker (Berzelius), forma alta, graduado - 400 ml PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

039330024 Copo de Becker (copo Griffin), forma baixa, graduado-50ml intervalo de graduação.10/40ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

039330026 Copo de Becker de vidro graduado, forma baixa, capacidade 50ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

039330028 Copo de Becker em polipropileno, forma baixa. Capacidade 50ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

039330034 Copo de Becker de polipropileno, forma baixa, autoclavável, graduado, 500 ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

039330035 Copo de Becker de polipropileno, forma baixa, autoclavável, graduado,1000 ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

039330036 Copo de Becker de polipropileno, forma baixa, autoclavável, graduado, 2000 ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

039330051 Copo de Becker plástico graduado de 50ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

039349001 ESPELHO BUCAL NÚMERO 5     PECA 64 Odontológicos ativo
039357001 Funil analítico de vidro, ângulo de 60 graus, liso, haste longa, tamanho 150 mm. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

039357002 Funil de Buchner em porcelana, capacidade de 950ml, com diâmetro de 150mm, para uso em
temperatura ambiente. Vitrificado, com placa perfurada totalmente fixa.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

039357004 FUNIL P/ LABORATÓRIO ANALÍTICO DE VIDRO, ÂNGULO 60º, LISO, HASTE CURTA, COM 75MM DE
DIAMETRO.

PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo

039357005 Funil para laboratório analítico de vidro, angulo de 60g.liso,haste curta,tam.100mm PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
039357007 Funil analítico de vidro, ângulo de 60 graus, liso, haste longa, tamanho 50 mm PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

039357009 Funil analítico de vidro, ângulo de 60 graus, liso, haste longa, tamanho 75 mm PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

039357010 FUNIL ANALÍTICO DE VIDRO, ÂNGULO DE 60 GRAUS, LISO, HASTE LONGA TAMANHO 100MM PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

039357012 FUNIL PARA LABORATÓRIO ANALÍTICO DE VIDRO, ÂNGULO 60º, LISO, HASTE LONGA, COM
180MM DE DIÂMETRO

PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo

039357013 FUNIL ANALÍTICO DE VIDRO, ÂNGULO DE 60º, LISO, HASTE CURTA, DIÂMETRO DE 200MM PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

039357014 Funil analítico de vidro, ângulo de 60 graus, liso, haste curta, tamanho 50 mm PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

039357015 Funil para laboratório analítico de vidro, angulo 60g.,liso, haste curta,tam.65mm PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
039357021 Funil de vidro reforçado, capacidade para 1000ml PECA 93 Laboratório, Equipamentos e ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1062 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
Instrumentação (61)

039357022 Funil de vidro reforçado, capacidade para 2000 ml PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

039357023 Funil de vidro reforçado capacidade para 4000 ml PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

039357031 Funil de dessecção, formato pera, c/ tampa e torneira - 60 ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

039357039 Funil analítico de vidro com ângulo 60, haste curta, capacidade 100 ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

039357055 Funil em plástico com dimensão de 11cm - 250ml PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

039365002 POTE PARA USO ODONTOLÓGICO DAPPEN DE PLÁSTICO         PECA 64 Odontológicos ativo
039381001 Alavanca para apical infantil, reta n° 1 PECA 64 Odontológicos ativo
039381002 Alavanca odontológica,apical infantil, direita, n. 02 PECA 123 Equipamentos, instrumentos e

materiais odontológicos (68)
ativo

039381003 Alavanca para apical infantil, esquerda, n° 03 PECA 64 Odontológicos ativo
039381004 Alavanca para raizes tipo seldin, n° 01l PECA 64 Odontológicos ativo
039381005 Alavanca para raizes tipo seldin, n° 01r PECA 64 Odontológicos ativo
039381006 ALAVANCA PARA USO ODONTOLÓGICO ANGULADA                      PECA 64 Odontológicos ativo
039381008 ALAVANCA PARA USO ODONTOLOGICO APICAL ADULTO RETA Nº 1 PECA 64 Odontológicos ativo
039381009 ALAVANCA PARA USO ODONTOLOGICO APICAL ADULTO DIREITA Nº 2 PECA 64 Odontológicos ativo
039381010 ALAVANCA PARA USO ODONTOLOGICO APICAL ADULTO ESQUERDA Nº 3 PECA 64 Odontológicos ativo
039381014 Alavanca odontológica, seldin esquerda PECA 123 Equipamentos, instrumentos e

materiais odontológicos (68)
ativo

039381015 Alavanca odontológica, seldin direita PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

039381016 Alavanca odontológica, cryen esquerda PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

039381017 Alavanca odontológica, cryen direita PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

039381018 Alavanca seldin kit com 03 peças. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

039403001 LIMALHA DE PRATA PARA USO ODONTOLÓGICO COM TEOR DE 68% DE PRATA - FRASCO C/ 30
GR  

FRASCO 64 Odontológicos ativo

039420001 Dessensibilize para uso odontologico dessensibilize. FRASCO 64 Odontológicos ativo
039438001 REMINER INODON PARA USO ODONTOLÓGICO KIT COM 4 FRASCO                    CAIXA 64 Odontológicos ativo
039446001 Extirpa nervos para uso odontológico de metal, sortido, tipo standard PECA 124 Medicamentos e produtos

químicos de uso em odontologia.
ativo

039454001 DEDAL PARA USO ODONTOLÓGICO DE BORRACHA PARA AMALGAMA  PECA 64 Odontológicos ativo
039462001 PORTA DETRITOS PARA USO ODONTOLÓGICO PARA ARTIGOS BUCAIS                 PECA 64 Odontológicos ativo
039470001 TIRAS DE USO ODONTOLÓGICO LIXAS DE POLIESTER

       
CAIXA 64 Odontológicos ativo

039489001 Cunha para uso odontológico de madeira para tratamento cervical das matrizes. CAIXA 124 Medicamentos e produtos
químicos de uso em odontologia.

ativo

039497001 PONTAS PARA ACABAMENTO ODONTOLÓGICO DE RESINA FOTOPOL - TIPO CHAMA     PECA 64 Odontológicos ativo
039497002 PONTAS PARA ACABAMENTO ODONTOLÓGICO DE RESINA FOTOPOL, TIPO ESFÉRICA   PECA 64 Odontológicos ativo
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039497003 PONTAS PARA ACABAMENTO ODONTOLÓGICO DE RESINA FOTOPOL, TIPO CILÍNDRICA PECA 64 Odontológicos ativo
039497004  PONTA RETA CIRURGICA, DE ENCAIXE UNIVERSAL, COM SISTEMA BLINDADO CONTRA SORO,

COM EXTENSAO FINA DE 5MM, COM ATIVADOR FLEXÍVEL DE 20MM, COMPATÍVEL COM A MARCA
AESCULAP, PARA CIRURGIAS DE BUCO-MAXILO FACIAL.

PECA 64 Odontológicos ativo

039500001 MANGUEIRA PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO DUPLA PARA AR COMPRIMIDO - METRO   METRO 64 Odontológicos ativo
039500002 MANGUEIRA PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO DE GARGANTILHA CORTUGADA - METRO  METRO 64 Odontológicos ativo
039500003 MANGUEIRA PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO TRIPLICE PARA LIGAR CANETAS - METRO METRO 64 Odontológicos ativo
039527004 Sensor de temperatura de pele, compatível com monitor Nihon Kohden, modelo Life Scope PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

039527005 Sensor de temperatura esofágico para pacientes neonatais, compatível com monitor Nihon Kohden,
modelo Life Scope

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

039527006 Sensor de temperatura esofágico para pacientes adultos, compatível com monitor Nihon Kohden, modelo
Life Scope

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

039535001 Implante de mulles nº18, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com
informações técnicas em português.

PECA 64 Odontológicos ativo

039535002 Implante de mulles nº16, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com
informações técnicas em português.

PECA 64 Odontológicos ativo

039535003 Implante de mulles nº12, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com
informações técnicas em português.

PECA 64 Odontológicos ativo

039535004 Implante de mulles nº13, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com
informações técnicas em português.

PECA 64 Odontológicos ativo

039535005 Implante de mulles nº14, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com
informações técnicas em português.

PECA 64 Odontológicos ativo

039535006 Implante de mulles nº15, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com
informações técnicas em português.

PECA 64 Odontológicos ativo

039535007 Implante de mulles nº17, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com
informações técnicas em português.

PECA 64 Odontológicos ativo

039543001 Lente para moldagem de cavidade, tamanho G - com 6 orifícios, a embalagem deve permitir a retirada
fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de
esterilização, procedência, validade, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto,
o produto deverá vir com informações técnicas em português.

PECA 64 Odontológicos ativo

039543002 Lente para moldagem de cavidade, tamanho M -com 6 orifícios, a embalagem deve permitir a retirada PECA 64 Odontológicos ativo
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fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de
esterilização, procedência, validade,  acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto,
o produto deverá vir com informações técnicas em português.

039543003 Lente para moldagem de cavidade, tamanho P - com 6 orifícios, a embalagem deve permitir a retirada
fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de
esterilização, procedência, validade, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto,
o produto deverá vir com informações técnicas em português.

PECA 64 Odontológicos ativo

039608011 Divisórias com portas e vidros completas METRO 2 46 Materiais para Construção Civil ativo
039608035 Divisorias para estacao de trabalho PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
039608037 Parede divisoria em eucatex METRO 2 46 Materiais para Construção Civil ativo
039624001 Manta asfaltica drico 3mm METRO 125 Terraplenagem, pavimentação e

perfuração
ativo

039632008 Fluoresceína, pureza mínima 95,0%, fórmula molecular C20H12O5, peso molecular 332,31 g/mol, CAS n°
2321-07-5.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

039632009 Corante para laboratório crisoidina P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

039632010 Corante para laboratório nigrosina p.a. solúvel em água GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

039667001 Caixa d'água com capacidade para 1.000 litros. PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

039667002 Caixa d'agua com capacidade para 500 litros PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

039675001 Calha de alumínio para telhado 30cm METRO 46 Materiais para Construção Civil ativo
039705001 Acido muriatico para limpeza LITRO 26 Conservação e limpeza (18) ativo
039896004 Tinta spray embalagem com 360ml, cor preto. PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
039896005 Tinta spray embalagem com 200ml, cor branca. PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
039900001 Catalizador para esmalte sintetico,para tinta emb. 0,15l. PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
039926002 Barro para aterro METRO 3 46 Materiais para Construção Civil ativo
039942001 Pino adaptador, preto. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos

e Eletrônicos
ativo

039942002 Pino adaptador 15 AP PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

039950001 Moldura para válvula de descarga PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

039969001 Tecla para válvula de descarga. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
039985001 Extensor para torneira PECA 47 Equipamentos e aparelhos

hidráulico-Sanitários (46)
ativo

039985003 Extensor para chuveiro PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

039993002  Misturador PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

040010005 Cinta de alumínio para tubulação. KG 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
040029001 Presilha de alumínio para uso em tubulação. PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
040045001 TE para canaleta do sistema X. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos

e Eletrônicos
ativo

040070001 CAPAS PARA FITAS DE VÍDEO CASSETE PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e ativo
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fonografia

040096001 Porta agulha medindo 15 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040096002 Porta agulha micro vascular com ponta de widea, medindo 18 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040096004 Porta agulha para fio de aço de 20 cm. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

040096005 Porta agulha microvascular de 20 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040096006 Porta agulha para coronária de 17 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040096007 Porta agulha para coronária com 20 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040096009 Porta agulha quinelato microvascular delicado 18 cm em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040096010 Porta agulha quinelato micro vascular delicado 20 cm em aço inox PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040096011 Porta agulha quinelato microvascular delicado 23 cm em aço inox . PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040096012 Porta agulha quinelato para coronária com widea 17 cm em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040096013 Porta agulha para coronária com widea 20 cm em aço. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040096014 Porta agulha quinelato para fio aço 20 cm em aço inox.  PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040096015 Porta agulha Castroviejo com widea 14 cm em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040096016 Porta agulha castroviejo com widea 18 cm em aço inox PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040096017 PORTA AGULHA CASTROVIEJO COM WIDEA 21 CM EM AÇO INOX PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

040096018 Porta agulha delicado ryder, médio 20cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040096019 Porta agulha delicado ryder, longo 23cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040096020 Porta agulha wangesteen 0,5 x 27,5mm com widia. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040096021 Porta agulha 18cm classic plus microvascular. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040096022 PORTA AGULHA 20CM CLASSIC PLUS MAYO HEGAR PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040096023 Porta agulha 18cm classic plus mayo hegar. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040096028 Porta agulha micro rider 13cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040096029  PORTA AGULHA MICROVASCULAR 18CM SOROT PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Materiais de Uso Médico (67)

040096030 Porta agulha medindo 14cm, em aço inoxidável. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040096032 Porta agulha Crile-Wood 18cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040096035 Porta agulha com widea Mayo Hegar forte 25 cm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

040096036 Porta agulha com widia mayo hegar c/ widia 20 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040096037 Porta agulha com widia p/fio de aço 20 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040096038 Porta agulha heaney, 26cm c/videa eg PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040096039 Porta agulha longitudinal, reto ou curvo PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040096040 Porta agulha castroviejo médio curvo, cabo chato PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040096041 Porta agulha castroviejo forte curvo, cabo chato PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040096042 Porta agulha para fio de aco, sem videa, 16cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040096043 Porta agulha de ryder, com videa, 16cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040096045 Porta agulha c/ tungstênio halsey 13cm c/ ponta de videa PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040096046 Porta agulha sarot 18cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040096047 Porta agulha Crile-Wood 15cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040096048 Porta agulha c/ tungstênio mayo-hegar 30cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040096050 Micro porta agulha barraquer curvo 120mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040096051 Micro porta agulha yasargil 200mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040096052 Porta agulha em titânio curvo fio 10.0 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040096054 Porta agulha de vídea 18 cm. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

040096055 Porta-agulha de Hegar Mayo curvo com wídea 20cm ou 18cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040118002 Saco de papel para pipoca. PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
040134001 Fio para telefone  drop preto METRO 86 Transmissão e Distribuição de

Energia Elétrica
ativo

040134002 FIOS PARA TELEFONE USO EXTERNO METRO 42 Telecomunicações ativo
040134005 Rolo fio para telefone PECA 86 Transmissão e Distribuição de ativo
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Energia Elétrica

040134006 FIO PARA TELEFONE INTERNO CCI 1 PAR PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

040134008 Fio para telefone, fio CCI 2 pares 50x 002 no consumo. PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

040177001 Conjunto de instalação com tomada e disjuntor preto 20A PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

040193001 Braçadeira para esfignomanômetro com manguito, adulto. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040193003 Braçadeira de uso médico/ hospitalar adulto em tecido (fecho em metal). PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040193004 Braçadeira adulto em tecido (fecho em velcro) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040193006 Braçadeira de uso médico/hospitalar de injeção.
1. Generalidades
Braçadeira de injeção com haste regulável.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 base em material metálico esmaltado ou cromado ou inox;
2.2 haste regulável em aço inoxidável;
2.3 pés em borracha;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040193008 Braçadeira de pni, para uso hospitalar adulto, duas vias em latex free. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040193009 Bracadeira de pni para uso hospitalar, uma via em latex free tamanho pediatrico. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040193010 Braçadeira para obeso compatível com o monitor multiparâmetros da marca Dixtal, modelo Dx 2010-
tamanho adulto.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040193011 Braçadeira adulto grande (34 - 44 cm) - compatível com monitor da marca Dixtal, modelo AP-020131. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040193012 Braçadeira de uso medico/hospitalar, braçadeira com manguito, para uso em MMP, Datascope,
Spectrum. Braçadeira adulto com manguito 01 via, livre de látex, tamanho de braço de 25 a 35cm
compatível com monitores multiparâmetros marca Datascope modelo Spectrum.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040193013 Braçadeira adulto 1 via, 21-33cm, reutilizável, compatível com monitor Drager. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040193014 Braçadeira obeso 1 via, 31-40cm, reutilizável, compatível com monitor Drager. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040207001 Engate de alumínio flexível para torneira PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

040207002 Engate de alumínio para lavatório, 40cm PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

040215001 Espuma expansor spray, embalagem com 340 gr PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

040240001 Bateria sobressalente para coletor de dados apresentado com capacidade mínima de 2200ma/h. PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

040240008 BATERIA PARA FILMADORA MODELO NP-F330 PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e ativo
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fonografia

040274001 Disco limpador para enceradeira,com diâmetro de 350 mm - branco. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
040274002 Disco para enceradeira para enceradeira "verde" 510 mm

Sem requisição desde 11/2008.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo (bloqueado)

040274003 Disco preto removedor com 35cm de diâmetro por 2,5cm de espessura para uso em enceradeira, para
limpeza de pisos.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

040274007 Disco para enceradeira com 350 mm de diâmetro - verde. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
040274012 Disco para enceradeira 410mm de diâmetro - verde. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
040274016 Disco para enceradeira 510mm de diâmetro - preto PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
040274017 Disco para enceradeira 510mm de diâmetro - branco. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
040290003 Lavador de vidro limpador completo - Guia+Cabo, 35cm. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
040290006 Luva para lavador de vidros 45 cm PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
040290007 Lâmina de borracha para lavador de vidros 45 cm PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
040312001 Ratoeira tamanho pequeno. PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
040320001 Roda de borracha para carro de transporte. PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
040320004 RODA DE BORRACHA COM SUPORTE DE 08 POLEGADAS DE PNEU PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
040320005 Roda de borracha com suporte de 8 polegadas de pneu fixa (pneumático) PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
040339002 Fixo c/ roda de polietileno de 12 cm de diâmetro PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
040339003 Rodizio para hamper giratorio c/roda de polietileno de 12cm de diametro. PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
040347001 Rodizios (multiuso) para cama com freio PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
040347002 Rodízio gl 514 bfn - na cor preta. PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
040347005 Rodizios (multiuso) para cama sem freio PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
040371002 Genérico (40371) Unidade - peca

Maquina de lavar louca industrial capacidade 300 refeições com 1 tanque, com 3 portas, podendo ser
operada de ambos os lados. Tanque, cobertura, portas, estrutura, braços e painel de comando em aço
inoxidável, termômetro para controle de temperatura, lavagem automática a quente com temperatura
entre 55 e 65°c e enxágüe automático entre 80 e 90° c, controle automático de ciclo, temperatura e nível
da água, com 2 gavetas para pratos, 2 bandejas estampadas, 2 lisas para utensílios diversos.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

040371003 Máquina de lavar louça industrial com tanque e painéis em aço inoxidável aisi 304, liga 18/10, capacidade
40 gavetas/hora, uma porta, painel de comando eletrônico frontal com termômetro digital, lavagem e
enxágue automáticos a quente com temperatura controlada, controle automático de ciclos e nível de
água, com dispositivo de segurança na abertura da porta, sapatas de nivelamento, tendo com acessórios:
duas gavetas para pratos, duas gavetas lisas e uma gaveta para talheres.
Tensão de alimentação: 220v/60hz. A instalação deverá ser realizada pela contratada.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

040380001 GRAL DE PLÁSTICO PARA USO ODONTOLÓGICO PARA AMALGAMA                         PECA 64 Odontológicos ativo
040398001 COLGADURA DE USO ODONTOLÓGICO DE METAL PARA 10 FILMES ODONTOLÓGICOS (HASTE) PECA 64 Odontológicos ativo
040401001 HEMOSTATO PARA USO ODONTOLÓGICO CURVO P1120, DESCARTÁVEL E ESTERILIZADO PECA 64 Odontológicos ativo
040428001 PAVIO PARA USO ODONTOLÓGICO PARA LAMPARINA, TORCIDO     PECA 64 Odontológicos ativo
040436001 Bandeja de aço inox, cirúrgica, medindo aproximadamente 42 x 30cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

040436002 Bandeja de aço inox (cirúrgica) média altura 4cm, comprimento 32cm, largura 24cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040436003 Bandeja de aço inox (cirúrgica) pequena altura 4 cm, comprimento 31cm, largura 20cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040436004 Bandeja de aço inox, cirúrgica, para anestesia, drenagem, sutura, medindo 22 x 12cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Materiais de Uso Médico (67)

040436006 Bandeja inox 42 x 28 x 04 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040436007    Bandeja em aço inox, medindo 32x25x4cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040436008 Bandeja em aço inox, medindo 22x17x4cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040436009 Bandeja em aço inox, medindo 38x28x4cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040436010 Bandeja de dissecção de veia:
01 Pinça Rochester Ochsner com dente (Assepsia) 16 cm
02 Afastadores Farabeuf delicados 0,7 x 10 cm
01 Cabo de bisturi nº 03
02 Pinça Backaus 13 cm
01 Pinça Anatômica com dente 16 cm
01 Pinça Anatômica sem dente 16 cm
01 Pinça Adson com dente 12 cm
01 Pinça Anatômica delicada com dente 16 cm
01 Pinça Anatômica delicada sem dente 16 cm
01 Pinça Kelly 14 cm
01 Porta-agulhas Mayou-Hegar 16 cm
02 Pinças Halstead Mosquito curvas 12 cm
01 Pinça Halstead Mosquito reta 12 cm
01 Pinça Halstead Mosquito curva delicada 10 cm
01 Tesoura Metzembaum curva 15 cm
01 Tesoura Íris reta 11,5 cm

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040436011 Bandeja de dissecção de veia de RN:
01 Pinça Rochester Ochsner com dente (Assepsia) 16 cm
01 Cabo de bisturi nº 03
02 Pinça Adson sem dente 12 cm
01 Pinça Adson com dente 12 cm
01 Porta-agulhas Mayou-Hegar 12 cm
03 Pinças Halstead Mosquito curvas baby 10 cm
02 Pinça Halstead Mosquito reta baby 10 cm
01 Pinça Baioneta Baby  10 cm
01 Tesoura Íris reta 11,5 cm
01 Tesoura Íris Baby 10 cm

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040452002 Pipeta com graduação permanente, com bocal para algodão, intervalo de graduação 1/10, capacidade
20ml,com esgotamento total (TD). Diâmetro máximo do bocal 8 mm.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452003 Pipeta, graduação permanente, com bocal para algodão, intervalo 1/10, 5mL (TD). PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452004 Pipeta graduação permanente, com bocal para algodão, intervalo. 1/100, 1ml (TC). PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452006 Pipeta com graduação permanente,com bocal para algodão, intervalo de graduação 1/100, capacidade
2ml,com esgotamento total (td).

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452007 Pipeta volumétrica com graduação permanente, classe A, capacidade 3 ml, com esvaziamento total (TD). PECA 93 Laboratório, Equipamentos e ativo
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Instrumentação (61)

040452011 Pipeta graduação permanente, c/ bocal p/ algodão, int.1/10,10ml(tc) PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
040452012 PIPETA GRADUACAO PERMANENTE,COM BOCAL PARA ALGODÃO, INTERVALO DE GRADUAÇÃO

DE 1/10,CAP.1ML
PECA 76 Equipamentos de Uso

Médico/Hospitalar
ativo

040452013 PIPETA GRADUACAO PERMANENTE,COM BOCAL PARA ALGODÃO, INTERVALO DE GRADUAÇÃO
DE 1/10,CAP.2ML

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

040452014 Pipeta graduação permanente, c/ bocal p/ algodão, int.1/100,2ml(tc) PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
040452015 Pipeta com graduação permanente, com bocal para algodão, intervalo de graduação 1/10, capacidade 5

ml, com esvaziamento parcial (tc).
PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

040452016 Pipeta graduação permanente, c/ bocal p/ algodão, int. 1/10, 20mL (TC). PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452017 Pipeta com graduação permanente,com bocal para algodão, intervalo de graduação 1/10,capacidade
25ml,com esvaziamento parcial (tc).

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452021 Pipeta com graduação permanente, com bocal para algodão, intervala de graduação 1 /10, capacidade 2
ml, com esgotamento total (TD)

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452023 PIPETA GRADUAÇÃO PERMANENTE, COM BOCAL PARA ALGODÃO, DIÂMETRO MÁXIMO DO
BOCAL 8MM, INTERVALO 1/10, 25ML (TD)

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452024 Pipeta com graduação permanente, com bocal para algodão, intervalo de graduação 1/10, capacidade
10ml, com esgotamento total (TD), diâmetro máximo do bocal 8mm.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452025 PIPETA GRADUAÇÃO PERMANENTE, C/ BOCAL P/ ALGODÃO, INT. 1/5, 50ML (TD). PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452035 Pipeta volumétrica com graduação permanente, classe A, capacidade 1 ml, com esvaziamento total (TD) PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452039 Pipeta volumétrica com graduação permanente, classe A, capacidade 5 ml, com esvaziamento total (TD) PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452044 Pipeta volumétrica com graduação permanente, classe A, capacidade 10 ml, com esvaziamento total
(TD).

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452046 Pipeta volumétrica de sopro; em vidro borossilicato, classe A; capacidade de 20 mL; pipeta
calibrada a 20 graus, devera vir acompanhada de certificado de calibração individual, com selo RBC
(Rede
Brasileira de calibração) emitido por empresa credenciada pelo INMETRO. Limite de erro + ou – 0,03mL

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452047 Pipeta volumétrica de sopro; em vidro borossilicato, classe A; capacidade de 25 ml; pipeta calibrada a 20
graus, deverá vir acompanhada de certificado de calibração individual, com selo RBC (rede brasileira de
calibração) emitido por empresa credenciada pelo IMETRO. Limite de erro + ou - 0,03 ml.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452050 Pipeta volumétrica de sopro; em vidro borossilicato, classe A; capacidade de 50 mL; pipeta
calibrada a 20 graus, devera vir acompanhada de certificado de calibração individual, com selo RBC
(Rede
Brasileira de calibração) emitido por empresa credenciada pelo INMETRO. Limite de erro + ou – 0,05mL

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452051 Pipeta volumétrica de sopro, vidro borossicalato, classe A, 100mL (TD). PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452062 Pipeta de Pasteur graduada de plástico, com capacidade de aspiração de 3 ml e diâmetro da ponta de 2,5
mm, descartável, estéril, embalada individualmente.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452063 Pipeta de Pasteur graduada de plástico, com capacidade de aspiração de 3,5 ml e diâmetro da ponta de
3,0 mm, descartável, estéril, embalada individualmente.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452064 Pipeta de Pasteur de plástico, com capacidade de aspiração de 3,5 ml e diâmetro da ponta de 1,0 mm,
descartável, estéril, embalada individualmente.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1071 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
040452065 Pipeta Pasteur, de plástico, com capacidade de aspiração de 10ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

040452067 Pipeta sorologica, com graduação permanente, com bocal, intervalo 1/100, 0,5ml PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452069 Pipeta descartável apirogenica, capacidade 10ml. Embalada individualmente. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452072 Pipeta automática, mono canal regulável, vol. variável 10 a 100UL PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452076 Pipeta automática, monocanal, regulável, vol. variável, 50 a 200 microl. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452077 pipeta automatica, monocanal, regulavel, com ejetor automatico de ponteiras r totalmente autoclavavel,
volume selecionavel e ajuste continuo para pipeta de volume variavel de 200 a 1000 microlitros.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452080 PIPETA GRADUADA, CLASSE A, COM CAPACIDADE DE 5ML PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
040452083 Pipeta volumétrica, classe A, com certificado de calibração expedido por laboratório pertencente a rede

brasileira de laboratórios de calibração, capacidade 10ml.
PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

040452084 PIPETA VOLUMÉTRICA CLASSE A DE 5,0ML COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452088 Pipeta volumétrica, classe A; calibrada a 20 graus Celsius, com certificado de calibração RBC,
capacidade 11 ml.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452090 Pipeta com graduação permanente com bocal para algodão, intervalo de graduação 1/10, capacidade 2
ml, com esgotamento total (TD).

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452092 Pipeta volumétrica, classe a (TC), calibrada, com certificado de calibração rastreável pela RBC, 5ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452094 PIPETA VOLUMÉTRICA CLASSE A DE 4,0ML COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452096 Pipeta volumétrica, classe A, certificado de calibração expedido por laboratório pertencente a rede
brasileira de laboratórios de calibração, capacidade de 2,0 ml, com um traço.             

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452097 PIPETA VOLUMÉTRICA CLASSE A DE 0,5ML COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452098 Pipeta volumétrica em vidro de Borosilicato, classe A, capacidade de 10ml, limite de erro (tolerância) de
cerca de 0,02 ml, segundo norma iso 648, código de cor (vermelho), bocal e bico temperado, com
certificado de calibração expedido por empresa pertencente a rede brasileira de calibração.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452099 Pipeta volumétrica em vidro Borossilicato classe "A", capacidade de 5 ml, limite de erro (tolerância) cerca
de 0,015ml segundo norma iso 648, código de cor (branco), bocal e bico temperado, com certificado de
calibração expedido por empresa pertencente a rede brasileira de calibração - rbc

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452103 PIPETA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, GRADUADA E COM
CAPACIDADE TOTAL DE 5ML.

PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo

040452104 Pipeta de plástico transparente, graduada com 10ml, descartável, estéril, embalada individualmente. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452105 PIPETA VOLUMÉTRICA CLASSE A DE 25ML COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452108 Pipeta de plástico transparente, graduada com 2ml, descartavel, esteril, embalada individualmente. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452110 Pipeta sorológica descartável, graduada, estéril, de 10 ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452111 Pipeta sorológica descartável, graduada, esteril, de 20 ml PECA 93 Laboratório, Equipamentos e ativo
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Instrumentação (61)

040452112 Pipeta pasteur graduada, de plastico, descartavel, com capacidade de aspiracao de 3ml, comprimento
aproximado de 15cm composta de bulbo de mais ou menos 3,5cm, canula mais ou menos 10cm e ponta
capilar. Esteril embalada individualmente.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452119 Pipeta de Pasteur de vidro haste 150mm. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040452140 Pipeta Pasteur de polietileno, graduada, capacidade 3ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040460001 Pipeta motorizada, tipo pippet-aid, bateria recarregavel, 110/220v (bivolt), adaptador 9vcd, que permita
acoplamento de pipetas de vidro ou de plastico com volumes variaveis de 1 a 100ml, bocal para
acoplamento das pipetas autoclavavel, filtro hidrofobico de 0,2 micras, velocidade de trabalho regulavel.
modelo anatomico. garantia minima de 1 ano. Manual de instruções em portugues.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

040460005 Auxiliar de pipetagem ou controlador de pipetagem motorizado 220 volts sem fio, com bateria recarregável
110/220v (voltagem de alimentação autodetectável).
controlador de pipetagem motorizado sem fio, para pipetas de plástico ou vidro comvolumes entre 0,1 a
100 ml;
- com bateria recarregável de nimh (hidreto de metal níquel) acompanhado de carregador de bateria
110/220 volts;
- com unidade de acoplamento de pipetas autoclavável;
- com dispositivo de proteção contra corrosão;
- com válvula antiretorno e com filtro de membrana hidrofóbico de 0,2 micras;
-velocidade de trabalho regulável (pelo dedo polegar)através de botão giratório localizado na parte
superior central
suporte de manuseio;
- com adaptador 9vcd, de silicone que permita acoplamento das pipetas;
- adaptável a qualquer tamanho de mãos, modelo anatômico;
- com led indicador de bateria fraca, funcionamento por no mínimo 6 horas após recarga completa da
bateria;
- com um botão para aspiração e outro para descarga que funcionem com pressionamento suave pelos
dedos indicador e medio, para aspiração e descarga depequenos a grandes volu-
mes;
- a válvula de silicone e a base de acoplamento para as pipetas deve ser autoclavável (121ºc);
- soquete do carregador localizado no fundo da base do controlador, para manter ofio do carregador fora
do espaço de uso quando da necessidade de recarga da bateria durante o          uso.
devem acompanhar o controlador:
- suporte rígido de bancada para o controlador de pipetagem para manutenção ecarregamento do
instrumento;
manual de uso em português.
- um conjunto de 10 filtros de membrana hidrofóbicos para troca em caso aspiração de material no filtro.;
o modelo cotado deve ser testado pelo setor requisitante antes da conclusão da aquisição e pagamento.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040479003 Costotomo de stille, dupla art, 27 cm, reta PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040479007 Costotomo de Collin, 20 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040479008 Costótomo modelo simples 22 Cmts. com mola. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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040487001 PLACA DE VIDRO PARA USO ODONTOLÓGICO MEDINDO 15 X 7,5CM 10MM DE ESPESSURA PECA 64 Odontológicos ativo
040495001 PORTA ALGODÃO P/ USO ODONTOLÓGICO RESINA OPALINA PARA ALGODÃO LIMPO PECA 64 Odontológicos ativo
040509001 POSICIONADOR PARA USO ODONTOLÓGICO PARA FILME TIPO HAN-SHIN PARA ADULTO PECA 64 Odontológicos ativo
040517001 Proveta graduada, classe A, com certificado de calibração, com base hexagonal de vidro, gravação

permanente, capacidade 2000 ml.
PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

040517002 Proveta graduada, classe A, com certificado de calibração, com base hexagonal de vidro, gravação
permanente, capacidade 1000 ml.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040517003 Proveta graduada,c/ base hexagonal vidro, gravação permanente,50ml PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
040517004 Proveta graduada, classe A, com certificado de calibração, com base hexagonal de vidro, gravação

permanente, capacidade 100ml.
PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

040517005 Proveta graduada, classe a, com certificado de calibração, com base hexagonal de polietileno (ou similar),
gravação permanente, capacidade 1000ml.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040517006 Proveta graduada, classe a, com certificado de calibração, com base hexagonal de vidro, gravação
permanente, capacidade 25 ml.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040517007 Proveta graduada, classe A, com certificado de calibração, com base hexagonal de vidro, gravação
permanente, capacidade 250 ml.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040517008 Proveta graduada, classe A, com certificado de calibração, com base hexagonal de vidro, gravação
permanente, capacidade de 500 ml.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040517009 Proveta graduada, classe a, com certificado de calibração, com base hexagonal de polietileno (ou similar),
gravação permanente, capacidade 10 ml.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040517010 Proveta graduada, classe A, com certificado de calibração, com base hexagonal de polietileno (ou
similar), gravação permanente, capacidade 25 ml.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040517011 Proveta graduada, classe a, com certificado de calibração, com base hexagonal de polietileno (ou similar),
gravação permanente, capacidade 50ml.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040517012 Proveta graduada, classe a, com certificado de calibração, com base hexagonal de polietileno (ou similar),
gravação permanente, capacidade 100 ml.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040517013 PROVETA GRADUADA, CLASSE A, COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO, COM BASE HEXAGONAL
DE POLIETILENO (OU SIMILAR), GRAVAÇÃO PERMANENTE, CAPACIDADE 250 ML

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040517014 Proveta graduada, classe a, com certificado de calibração, com base hexagonal de polietileno (ou similar),
gravação permanente, capacidade 500 ml.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040517021 Proveta graduada, classe A, com certificado de calibração, com PE hexagonal, forma baixa, capacidade
1000 ml.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040517022 Proveta em vidro, graduada, com gravação permanente, base hexagonal, capacidade para 2000 mL. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040517027 Proveta graduada, com base hexagonal polietileno ou similar com gravao permanente, capacidade 15ml PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040517028 Proveta classe "a" em vidro Borossilicato, capacidade 1000ml com certificado de calibração expedido por
empresa pertencente a rede brasileira de calibração -rbc

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040517030 Proveta em vidro borossilicato, graduada com gravação permanente, capacidades 25ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040517032 Proveta em vidro borossilicato, graduada com gravação permanente, capacidade 100ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040517033 Proveta pluviométrica em vidro, graduada, cap. 7mm, graduação 0,1. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040517037 Proveta em vidro, graduada, com gravação permanente, capacidade para 250ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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040517038 Proveta em vidro borossilicato, graduada com gravação permanente, capacidade 1000ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

040517050 Proveta de alta precisão em polipropileno base hexagonal,autoclavavel,500ml PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040517051 Proveta de alta precisão em polipropileno base hexagonal,autoclavavel,250ml PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040525001 SACADOR PARA USO ODONTOLÓGICO SACA BROCA                    PECA 64 Odontológicos ativo
040533011 Suporte articulado para 3 eletrodos de plástico resistente a corrosão, com ajuste de altura e engate para

organizar os fios dos eletrodos.
PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

040541001 Tela de amianto para aquecimento de água medindo 20 x20cm PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040541002 Tela de amianto para aquecimento de água medindo 30 x 30cm PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040568005 FACA PARA CRANIÓTOMO PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo (bloqueado)

040568007  FACA DE PARACENTESE BAIONETA, EM AÇO INOXIDÁVEL PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

040568012 Faca cirúrgica de Blair para enxerto de pele PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040568015 Faca collin lamina 15cm, para amputação PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040568016 Faca collin 18cm, para amputação PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040584001 AGULHA PARA MULTIPLA COLETA DE SANGUE A VACUO, MEDINDO 25X8MM CANHÃO COM
BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, ESTERILIZADA A OXIDO DE ETILENO

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

040584002 Agulha para múltipla coleta de sangue a vácuo, uso pediátrico/geriátrico, medindo 25x7mm, canhão com
bisel trifacetado, siliconizada,esterilizada a oxido de etileno.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040592001 BALAO VOLUMETRICO C/TAMPA VIDRO ESMERILHADA,CLASSE A,CERTIF.CALIBR. RASTREÁVEL
À RBC, COM P NÚMERO GRAVADO EM CADA PEÇA, C/ CAPACIDADE PARA 1000ML

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040592004 BALÃO VOLUMÉTRICO C/ TAMPA DE VIDRO ESMERILHADA, CLASSE A, CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO 2.000ML

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040592007 BALÃO VOLUMÉTRICO C/ TAMPA TEFLON, CLASSE A, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO, 250ML PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040592038 BALÃO VOLUMÉTRICO COM TAMPA DE VIDRO ESMERILHADA, CLASSE A, COM CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO RBC, 25ML

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040592039 BALÃO VOLUMÉTRICO COM TAMPA DE VIDRO ESMERILHADA, CLASSE A, COM CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO RBC, 50ML

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040592040 BALÃO VOLUMÉTRICO C/ TAMPA TEFLON, CLASSE A, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO, 100ML PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040592041 BALÃO VOLUMÉTRICO COM TAMPA DE VIDRO ESMERILHADA, CLASSE A, COM CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO RBC, 200ML

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040592042 BALÃO VOLUMÉTRICO COM TAMPA DE VIDRO ESMERILHADA, CLASSE A, COM CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO RBC, 125ML

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040592049 Balão volumétrico com tampa de vidro esmerilhado, âmbar, capacidade para 100ml. Calibrado a 20°c.
Deve vir acompanhado de certificado de calibração individual, com selo RBC (Rede Brasileira de
Calibração), emitido por empresa credenciada pelo INMETRO. limite de erro 0,10ml.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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040592052 Balão volumétrico com tampa de vidro esmerilhado, âmbar, capacidade 500ml. calibrado a 20°c. deve vir

acompanhado de certificado de calibração individual, com selo RBC (Rede Brasileira de Calibração)
emitido por empresa credenciada pelo Inmetro. limite de erro 0,25ml.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040592053 Balão volumétrico com tampa de vidro esmerilhado, âmbar, capacidade de 1000ml. Calibrado a 20°c.
Deve vir acompanhado de certificado de calibração individual, com selo RBC (Rede Brasileira de
Calibração), emitido por empresa credenciada pelo INMETRO. Limite de erro 0,40ml.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040592059 BALÃO VOLUMÉTRICO C/ TAMPA TEFLON OU SIMILAR, CLASSE A, CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO, 50ML

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040592061 Balão volumétrico, com tampa de teflon (ou similar), classe A, com certificado de calibração RBC,
500mL.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040592062 Balão volumétrico com tampa, classe A, com certificado de calibração RBC, 1000 ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040592085 Balão volumétrico em vidro Borossilicato classe "A", com rolha de vidro esmerilhado intercambiavel n. 13,
capacidade de 200ml, limite de erro (tolerância) de cerca 0,10ml, segundo norma iso 1042-1998, com
certificado de calibração expedido por empresa pertencente a rede brasileira de calibração rbc

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040592086 Balão volumétrico em vidro Borossilicato, classe "A", com rolha de vidro esmerilhado intercambiável
numero 13, capacidade de 100ml, limite de erro (tolerância), de cerca 0,08ml, segundo norma ISO
1042-1998, com certificado de calibração expedido por empresa pertencente a rede brasileira de
calibração - RBC.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040592088 Balão volumétrico em vidro Borossilicato, classe "A", com rolha de vidro esmerilhado, capacidade de
6000ml.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040592089 Balão volumétrico classe "A", em vidro Borossilicato, com rolha de polietileno, capacidade de 250ml,
limite de erro (tolerância) e cerca 0,015 ml, segundo norma ISO 1042-1998, com certificado de calibração
expedido por empresa pertencente a Rede Brasileira de Calibração - RBC.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040592090 Balão volumétrico classe "A", em vidro Borossilicato, com rolha de polietileno, capacidade de 50ml, limite
de erro (tolerância) de cerca 0,06ml, segundo norma ISO 1042-1998, com certificado de calibração
expedido por empresa pertencente a Rede Brasileira de Calibração - RBC.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040592097 Balão volumétrico com tampa de vidro esmerilhado, âmbar, capacidade 50 ml. Calibração a 20 graus
Celsius. Deve vir acompanhado de certificado de calibração individual com selo RBC (rede brasileira de
calibração) emitido por empresa credenciada pelo Inmetro. Limite de erro + ou - 0,02 ml. 

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040592098 Balão volumétrico com tampa de vidro esmerilhado, âmbar, capacidade 25ml. calibrado a 20°c. d eve vir
acompanhado de certificado de calibração individual, com selo RBC (rede brasileira de calibração) emitido
por empresa credenciada pelo Inmetro. limite de erro + ou - 0,02ml.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040592099 Balão volumétrico com tampa de vidro esmerilhado, âmbar, capacidade 200ml. calibrado a 20°c. deve vir
acompanhado de certificado de calibração individual, com selo RBC (rede brasileira de calibração) emitido
por empresa credenciada pelo Inmetro. limite de erro + ou - 0,15ml.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040592113 Balão volumétrico com tampa de vidro esmerilhado,ambar, capacidade 10ml. Calibrado a
20ºc,acompanhado de certificado de calibração individual, com selo RBC(rede brasileira de calibração).
Limite de erro + ou - 0,02ml.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040606001 BASTÃO PARA LABORATÓRIO DE VIDRO, MEDINDO 30CM DE COMPRIMENTO PARA MISTURAR
SOLUÇÕES

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040606002 Bastão para laboratório de vidro, medindo 04mm. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040606003 Bastão de vidro de 5 mm de diâmetro e 30 cm de comprimento PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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040606007 Bastão para laboratório - Bastão de vidro, 8 mm de diâmetro e 30 cm de comprimento. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

040606010 Bastão de politetrafluoretileno, com extremidades em forma de espátula, com 6mm de diâmetro e entre
30 a 40cm de comprimento.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040649001 CARTELA PARA RADIOGRAFIA USO ODONTOLÓGICO COM 1 FURO                               PECA 64 Odontológicos ativo
040649002 CARTELA PARA RADIOGRAFIA USO ODONTOLÓGICO COM 2 FUROS PECA 64 Odontológicos ativo
040649003 CARTELA PARA RADIOGRAFIA USO ODONTOLÓGICO COM 10 FUROS                             PECA 64 Odontológicos ativo
040649004 CARTELA PARA RADIOGRAFIA USO ODONTOLÓGICO COM 14 FUROS PECA 64 Odontológicos ativo
040649005 CARTELA PARA RADIOGRAFIA USO ODONTOLÓGICO COM 04 FUROS                             PECA 64 Odontológicos ativo
040690002 Fecho Fio, medindo 75 x 30 cm. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
040711001 Câmara de umidificação compatível com modelo Misty 3, marca INTERMED peca 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

040711003 Câmara de umidificador, utilizável no umidificador marca fisher & pykel, mod. MR 340; o umidificador
fisher & pykel e usado em conjunto com o ventilador pulmonar marca sechrist, mod. IV - 100B.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

040711004 Câmara de umidificação para paciente adulto, compatível com o umidificador das marcas: FISCHER &
PAYKEL

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040738001 GARROTE COM TECIDO ELÁSTICO, AUTO TRAVA E REGULAGEM DE TENSÃO PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

040746001 Bucha de redução em pvc - rosca 3/4 x 1/2" PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
040746003 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL 25 X 20MM

                           
PECA 47 Equipamentos e aparelhos

hidráulico-Sanitários (46)
ativo

040746004 Bucha de redução para esgoto soldável 100 x 75mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
040746005 BUCHA DE REDUÇÃO PARA ESGOTO SOLDÁVEL 50 X 40MM PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
040746006 Bucha de redução para esgoto, soldável 75 x 50mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
040746008 Bucha de redução PVC soldável. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
040754001 Aparelho para determinação de glicose no sangue PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

040754002 APARELHO PARA GLICEMIA GLUCO DR SUPER SENSOR PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040762001 Avental de plástico grosso resistente e maleável, tamanho único, com alças reguláveis em plástico não
poroso.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

040762002 Avental de plástico (PVC) com forro na cor branca PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

040762007 Avental de plástico em PVC, com forro, tamanho M. PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

040762008 Avental de plástico em PVC, com forro, tamanho G PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

040789001 BROQUEIRO PARA USO ODONTOLÓGICO DE PLÁSTICO PARA ACONDICIONAR BROCAS
ODONTOLÓGICAS

PECA 64 Odontológicos ativo

040797001 CORRENTE PARA GUARDANAPO USO ODONTOLÓGICO PARA USO EM PACIENTE                     PECA 64 Odontológicos ativo
040800001 Cuba em forma de rim em aço inox para uso hospitalar, sem tampa, superfície plana, acabamento polido

interna e externamente nas bordas sem rebarbas, sem ranhuras, reentrâncias, ondulações ou
deformações, cortantes, de fácil limpeza, medindo aproximadamente 26cm de comprimento x 12cm de
largura x de no mínimo 0,5mm de espessura, capacidade aproximada de 740 a 900ml.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

040800002 Cuba rim 26x12x6cm, cap. 750mL, aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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040819005 CUBETA DE VIDRO COM TAMPA (HELLENDAHL), PARA COLORAÇÃO DE 16 LÂMINAS 76 X 26,

MEDINDO 85 X 35 X 95
PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

040819011 Cubeta redonda de Borossicalato de 23,5 mm, de diâmetro com rosca e tampa, compatível com
equipamento Aquacolor Flúor, marca Policontrol.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040819012 Cubeta redonda de borossicalato de 24,5mm, comp. c/ turbidim. AP2000 IR PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040819013 Cubeta de vidro ótico quadrada, 10mm, com tampa plástica compatível com fotômetro nova 60, merck.. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040819014 Cubeta de vidro ótico retangular, 20mm, com tampa plástica compatível com fotômetro nova 60, merck. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040819015 Cubeta redonda de borossilicato com tampa, 10ml, compatível com turbidimetro marca hach. caixa com 6
cubetas.

CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040819016 Cubeta redonda de borossilicato com tampa, 10ml, compatível com colorímetro marca hach. Caixa com 6
cubetas.

CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040827013  COPO HOMOGENEIZADOR EM ALUMINIO, COM FACAS TIPO HELICE EM INOX E TAMPA EM
ACRILICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 500ML. ACOPLAVEL EM MICRO-MOINHO MODELO
MA345, MARCA MARCONI.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

040835001 ENXADA PARA USO ODONTOLÓGICO PARA DENTES ANTERIORES, NÚMERO 4-8 PECA 64 Odontológicos ativo
040835002 ENXADA PARA USO ODONTOLÓGICO PARA DENTES POSTERIORES, NÚMERO 7-9 PECA 64 Odontológicos ativo
040843001 DISPOSITIVO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, ESCALPE Nº 23 G, 3/4 PARA COLETA

MÚLTIPLA
PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo

040843005 DISPOSITIVO P/ COLETA SANGUE À VÁCUO, ESCALPE EXCLUSIVO PARA COLETA DE SANGUE A
VÁCUO, SEM ADAPTADOR LUER, PARA COLETAS MÚLTIPLAS, TUBO EM VINIL FLEXÍVEL, COM 7
POLEGADAS DE COMPRIMENTO, AGULHA 25 G (CALIBRE 5), ASAS FLEXÍVEIS, EMBALAGEM
UNITÁRIA COM FRENTE PLÁSTICA E VERSO EM PAPEL ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

040851005  ESTANTE DE ARAME PARA 30 TUBOS TAMANHO PEQUENO PECA 22 Mobiliário ativo
040886001 FOICE PARA USO ODONTOLÓGICO PARA DENTES ANTERIORES, NÚMERO 1-10 PECA 64 Odontológicos ativo
040908001 ALICATE PARA USO ODONTOLÓGICO ALVEOLO ANGULADO 12CM         PECA 64 Odontológicos ativo
040908003 Alicate para uso odontologico algle n.139. PECA 124 Medicamentos e produtos

químicos de uso em odontologia.
ativo

040908009 Alicate odontológico,de cortar fio com  vidia, comprimento 18cm. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

040908010 ALICATE PARA USO ODONTOLOGICO ALVEOLOTOMO MINI-FRIDMANN RETO,14,5CM
COMPRIMENTO (DET)

PECA 64 Odontológicos ativo

040908011 Alveolotomo de luen friemann PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

040916001 PEDRA POMES PARA USO ODONTOLÓGICO PARA TRATAMENTO E LIMPEZA DENTAL PECA 64 Odontológicos ativo
040940001 BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC, MEDINDO 1 1/2" PECA 47 Equipamentos e aparelhos

hidráulico-Sanitários (46)
ativo

041009008 Solução viscoelástica, dispersiva, apirogênica. Sulfato de Condroitina 4% e Hialuronato de Sódio 3% de
peso molecular médio entre 550.000 e 650.000 Daltons, altamente purificada. Apresentação em seringa
de 0,75 ml, estéril.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

041009009 Solução viscoelastica, composta de HPMC a 2%, isotônica, apresentação em seringa de 1,5ml, esteril. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

041076001 Cola para couro PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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Sem requisição desde 01/2008.

041076003 Cola para reabilitação/Cola em resina para reparos em próteses. KG 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

041084001 Colorante para reabilitação/ Colorante em pasta cor da pele para prótese KG 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

041092001 CAMA ELÁSTICA TAMANHO PEQUENA PECA 22 Mobiliário ativo
041092002 CAMA ELÁSTICA GRANDE, PARA USO EM FISIOTERAPIA, COM 170CM DE DIAMETRO PECA 22 Mobiliário ativo
041092003 CAMA ELÁSTICA RECLINÁVEL, 90CM DE DIÂMETRO, C/JOGO DE 4 BOLAS, C/SUPORTE, PARA

USO EM FISIOTERAPIA
PECA 76 Equipamentos de Uso

Médico/Hospitalar
ativo

041092004 Cama elástica com diametro de 90cm, cama proprioceptiva,altura aproximada de 22cm, pés com
ponteiras de borracha aderente, estrutura tubular de aço pintado após prévio tratamento anti-ferruginoso,
parte superior em nylon reforçado com molas para movimento/balanço, suporta até 150 kilos.

PECA 22 Mobiliário ativo

041092005 Cama elástica profissional para uso em piscina em aço inox PECA 22 Mobiliário ativo
041114001 VALVULA DE SUCÇÃO PARA PROTESE PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso

Médico
ativo

041122001 Caneleira para fisioterapia
Características técnicas mínimas:
Conjunto com duas peças;
Composição do revestimento: nylon com costura reforcada;
Ajuste de velcro;
Dimensões:
Comprimento: 50cm a 55cm;
Largura: 11,5cm a 13cm
Espessura: 3,0cm a 4,0cm
Peso: 1000g +-100g.

PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

041122002 Caneleira para fisioterapia
Características técnicas mínimas:
Conjunto com duas peças;
Composição do revestimento: nylon com costura reforçada;
Ajuste por velcro;
Dimensões:
Comprimento: 60cm a 70cm;
Largura: 13cm a 18cm;
Espessura: 3,0cm a 4,0cm;
Peso: 2000g +-100g.

PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

041122007 Caneleira 1 kg. PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

041122008 Caneleira 2 kg. PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

041122009 Caneleira 3 kg. PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

041122011 Caneleira 5 kg. PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

041122017 Caneleira 0,5Kg. PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

041157001 Micro motor 1/40 PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1079 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
041157002 Micro motor 1/25 PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
041165004 Placa mãe para microcomputador, para processador AMD PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

041165019 Placa mae compativel com processador celeron 1,7 ghz (400fsb l2 cache 128kb) PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

041165020 Placa mae compativel com processador celeron d 2,53 ghz  (533 fsb l2 cache 256kb) PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

041165024 Placa mãe para microcomputador. Cs-2 call server PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

041165031 Kit placa mãe e processador KIT 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

041165032 Placa mãe HP slim PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

041165033 Placa mãe HP microtower PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

041203002 Conector y, neonatal, autoclavável, com furo, para circuito ventilatório, saída em 90º. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

041203015 Conector Y, adulto, autoclavável, sem furo, para circuito ventilatório. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

041203016 Conector y, adulto, autoclavável, sem furo, com saída 90 graus, para circuito ventilatório. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

041203017 Conector Y sem furo para uso em circuito de anestesia com saída para paciente com 22 mm de diâmetro
externo e 15 mm de diâmetro interno e ângulo de 90º. Peça com comprimento total máximo de 45mm,
com saídas para as traquéias com 15mm de diâmetro interno e 19mm de diâmetro externo. Composto de
03 nipples do mesmo material que o y. Todos os componentes devem ser autoclaváveis e não devem
deformar.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

041203018 Conector y, adulto, autoclavável, com furo, para circuito ventilatório, saída em 90º. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

041203019 Conector tipo T, autoclavável, saída com diâmetro de 22 mm interno, outra com diâmetro 22 mm externo
e saída em T com diâmetro de 15 mm.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

041203020 Kit com tubo conector vermelho, verde e azul, compatível com ventilador pulmonar da marca Sensor
Medics 3100.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

041203021 Conector 90 graus compatível com ventilador pulmonar da marca Drager, modelo Oxylog 3000 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

041203022 Conector para uso com evacuador Karl Storz 27224 para uso em endoscópio. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

041203023 Conector filterline para capnografia microstream, para uso em ventilação pulmonar, compatível com
monitor multiparâmetros da marca Datascope, modelo Spectrum.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

041211002 TONÔMETRO DE APLANAÇÃO
1. GENERALIDADES
TONÔMETRO DE APLANAÇÃO PARA USO EM CONSULTÓRIO
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
2.1 DEVE SER FIXO A LÂMPADA DE FENDA
2.2 FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 10 KPA
3. ACESSÓRIOS
3.1 CALIBRADOR

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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3.2 02 (DOIS) PRISMAS
O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM
LÍNGUA PORTUGUESA. O LICITANTE DEVE FORNECER TREINAMENTO ADEQUADO AOS
USUÁRIOS, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO.

041211004 Tonômetro de Perkins
1 - Generalidades:
      1.1 - Equipamento para uso em pacientes adultos e infantil.
2 - Características Mínimas:
      2.1 - Suporte para testa;
      2.2 - estojo calibrador;
      2.3 - Prisma acrílico;
      2.4 - Funcionamento através de bateria;
3 - Acessórios:
      3.1 - Uma (01) bateria;
      3.2 - Uma (01) lâmpada reserva;
      3.3 - Um (01) carregador de bateria, caso baterias recarregáveis;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

041246002 Pasta para calçado cor preta (lata 50g) LATA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
041300002 Plástico grosso leitoso, cor azul claro, com 0,20 mm de espessura e 1,40 m de largura, peça com 50

metros
METRO 43 Equipamentos e Artigos para

Costura, Estofamentos e Calçados
(42)

ativo

041327002 Kit sensor de oxigênio permanente para ventilador pulmonar modelo servo I/S PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
041335002 Placa de fibra para servidor com porta dupla 4GBPS FC PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

041343004 Receptor (receptor) GPS de navegação. PECA 42 Telecomunicações ativo
041351001 Resistência trifásica 3000w para aquecimento de turbilhão. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos

e Eletrônicos
ativo

041351002 Resistência de 450mm, 1800w, 220v para estufa ortopédica PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

041351003 Resistência de 650mm, 2800w, 220v, pare estufa ortopédica PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

041351007 Resistência elétrica, triplo "u", flagenlada, 5kw, trifásica PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

041360004 Serra copo diamantada 158 PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
041394001 Porta ovos para cozinha. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
041475001 Maleta para notebook PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
041475005 Maleta de couro para ferramentas PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
041483001 Bola inflável com 0,80 de diâmetro (bobath) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

041513001 Lona para correia para centrifuga industrial/ hospitalar METRO 26 Conservação e limpeza (18) ativo
041521001 Bálsamo branco do Canadá FRASCO 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

041530002 Glicosímetro - Aparelho portátil para medição do nível de glicose no sangue para uso em pacientes
adultos e neonatos.

1 - Características Técnicas mínimas:
     1.1 - Aparelho portátil, que opere com pilhas;

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo
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     1.2 - Funcionamento baseado em tecnologia eletroquímica;
     1.3 - Sistema de auto-calibração;
     1.4 - Realização do teste em no máximo 50 segundos, sob condição normal de funcionamento;
     1.5 - Tiras-teste embaladas individualmente para proteger contra a umidade;
     1.6 - Precisão de medida: 5%, inclusive para neonatos;
     1.7 - Amostras de UL  de sangue;
     1.8 - Visor de cristal líquido;
     1.9 - Alimentação com pilhas;

2 - Acessórios
     2.1 - Tiras para realização de 5.000 exames

041530003  Glicosimetro
1. generalidades
Aparelho para medir o nivel de glicose no sangue
2. o aparelho deve conter os seguintes itens:
    2.1 calibrador;
    2.2 tiras de teste;
    2.3 lancetador;
    2.4 lancetas;
3. caracteristicas tecnicas minimas
    3.1 visor digital
    3.2 funcionamento atraves de pilhas
    3.3 memoria de teste;
    3.4 data e hora;
4. acessorios
     4.1 um (01) lancetador;
     4.2 dez (10) lancetas;
     4.3 dez (10) tiras para testes;
     4.4 um (01) calibrador.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

041530005 Glicosímetro Portatil, com memória, na escala de 20 a 60 mg/dl para glicemia, 150 a 300mg/dl para
colesterol, 70 a 600 mg/dl, fotômetro de refletância, tempo de teste de 12s para glicemia, 180s para
colesterol e 174s para triglicerides (aproximadamente), alimentação: 3 pilhas alcalinas aaa 1,5v,
acompanha: tiras de teste, lancetas, lancetador, embalagem apropriada, incluindo manual.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

041580001 Porta talheres de plástico resistente com 9 divisórias. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
041580003 Porta talheres em plástico com 4 compartimentos, c/tampa transparente. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
041602001 Saboneteira fixa de parede PECA 47 Equipamentos e aparelhos

hidráulico-Sanitários (46)
ativo

041602003 SABONETEIRA GIRATÓRIA, COM SUPORTE EM AÇO INOXIDÁVEL,COM GLOBO DE VIDRO, PARA
SABONETE LÍQUIDO; EMBALAGEM INDIVIDUAL

PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

041602005 Saboneteira sensorizada,c/funcionamento pilha,p/sabonete degermante liq. com funcionamento à pilha,
recipiente removível de sabonete/degermante líquidos. não devendo ser usado refil, deve ser permitido o
uso de quaisquer sabonete/degermante líquido, instalação fixa à parede.

PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

041629001 Mangueira pneumática  5/16" - PT-300 METRO 90 Oficinas de manutenção ativo
041688002 Funil em aço inoxidável PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
041734001 Óleo desingripante para ferragens,tipo spray,em frasco de 300ml. PECA 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
041742001 Filtro para aparelho respirador de anestesia a base de cal sodada. Elemento filtrante a base de cal LATA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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sodada (mistura de óxido de cálcio e hidróxido de sódio), para uso em aparelho de anestesia,
embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com aproximadamente 4,3 kg,
contendo identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS. Material de
uso médico - hospitalar.

cirurgia (66)

041815006 Notebook PC V1-5265P1,marca LG. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

041815015 Notebook, processador de núcleo duplo com tecnologia móvel, opera 1.8 gHz. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

041815018 Notebook processador com tecnologia móvel operando 2,4 GHz. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

041815020 Notebook processador c/tecnologia movel operando no minim., 2.0 ghz. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

041815029 Notebook processador com no mínimo:
Clock 2.80ghz, 4m de l2, fsb 800 mhz, windows 7 português profissional original, com midia dvd 32 bits (x
86); memória ram com 4.0 gb
Hd de 160gb, 9.5 mm, 7200 rpm ou superior
Conectividade mínima: 3 usb, 1 vga, 1 s-video
Memory stick/sd card slots;
Lan ethernet 10/100mps
Bateria com 9 células (6 horas de autonomia)
Monitor: wuxga 1920 x 1200 lcd 17" com memória de vídeo 256m
Mini mouse óptico wireless 800dpi com scroll, receptor usb 3 botões.
Estar em linha de produção e atualização no mercado.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

041815034 Notebook CORE I7 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

041815035 Notebook padrão DGOV básico PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

041890001 Cordão para telefone com pino, macho. PECA 42 Telecomunicações ativo
041890002 Cordão para telefone liso. PECA 42 Telecomunicações ativo
041904002 Placa para telefonia de comunicacao PECA 42 Telecomunicações ativo
041904016 PARA CENTRAL TELEFÔNICA PECA 42 Telecomunicações ativo
041912003 Contactor cww 32.10 - 220v PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
041963002 Pressostato para ar condicionado. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
042005002 Rolo de fusão para impressora laser-jet PECA 29 Mecanografia, Tipografia e Gráfica ativo
042145004 Espiga de bronze para mangueira PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
042218003 Tomógrafo computadorizado multislice.

1. Generalidades:
Tomógrafo computadorizado helicoidal multislice. o sistema deverá permitir operar com simultaneidade
plena de operações distintas,como:exploração, reconstrução e demonstração de imagens.
1.1 projeto compacto para instalação em sala de até 28 m2;
1.2 possibilidade de trabalho em ambiente com temperatura entre 22c a 24c;
1.3 pacote de software integrado;
2. características técnicas mínimas do gantry, gerador de raios x, tubo, sistema de varredura e mesa:
2.1 potência de saída do gerador deve ser de 60 kw, no mnimo;
2.2 seleção de corrente com faixa mnima de 20 a 400 ma;
2.3 seleção de voltagem para até 135kv, no mínimo;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
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ativo
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2.4 dezesseis cortes simultâneos, no mínimo;
2.5 inclinação do gantry de no mínimo +/- 30º;
2.6 o tempo de varredura, para 360º deve ser menor ou igual a 0.50 segundos;
2.7 espessura de corte variáveis com valor mínimo menor ou igual a 0.6mm;
2.8 capacidade de armazenamento de calor do tubo de no mínimo 7,5 mhu;
2.9 a taxa de dissipação de calor do tubo deve ser igual ou superior a 1000 khu/min;
2.10 resolução espacial mínima de 15 lp/cm;
2.11 movimentacao vertical e longitudinal;
2.12 capacidade de carga deve ser igual ou superior a 200kg.
3. características técnicas mínimas do processamento da imagem:
3.1 unidade central de processamento:
3.1.1 hd de 320gb, no mínimo;
3.1.2 Processador de alto desempenho, com dois núcleos, com 3Ghz ou superior;
3.1.3 memória ram de 3072 mb, no mínimo;
3.1.4 teclado abnt-2;
3.1.5 mouse óptico e teclado;
3.1.6 estabilizador de tensão para o micro;
3.1.7 placa de vídeo de 128 mb, no mínimo;
3.1.8 placa de rede 10/100 mbits;
3.1.9 transferência de dados: ethernet/nfs/tcp/ip - deve possuir protocolo dicom;
3.1.10 dois (02) monitores lcd de no mínimo 19'' de área visível;
3.1.11 armazenamento em disco rígido, DVD-RW e CD-RW;
3.2 softwares:
3.2.1 modulação automática de doses;
3.2.2 3d com volume rendering;
3.2.3 multiplanar automático;
3.2.4 angiografico;
3.2.5 pulmonar;
3.2.6 estudos dinâmicos;
3.2.7 dental;
3.2.8 automação para otimização do contraste;
3.2.9 perfusão cerebral;
3.2.10 cardíaco, com aquisição trigada por ecg, prospectiva e retrospectiva;
3.2.11 fluoroscopia ct;
3.2.12 hardware e monitor para gatilhamento cardiaco;
3.2.13 visualizacao de imagens em tempo real com taxa de amostragem de, no minimo, 6 imagens por
segundo;
3.2.14 o software fornecido com o equipamento tomografico deve possuir total compatibilidade com a
especificacao tecnica acr/nema dicom 3.0 (digital image comminications em medicine versao 3.0). O
equipamento devera vir acompanhado dos recursos de software e hardware necessarios para
armazenamento  e transmissao de imagens medicas no padrao dicom 3.0, oferecendo no minimo o
servico dicom de "usuario de classe de servico de armazenamento" denominado store scu, de forma que
exames realizados com o equipamento possam ser armazenados   em um servidor de imagens
dicom-compativel qualquer a ser defi-
nido pelo usuario final. o software dicom fornecido devera se encontrar habilitado para funcionamento e
devidamente licenciado. o software fornecido com o equipamento tomografico devera permitir a
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configuracao das "entidades de aplicacao" (ae titles) que serao utilizadas como "provedores de servicos
de armazenamento" store scps. Para tanto, o equipamento devera vir acompanhado dos respectivos
manuais de configura
cao da comunicacao dicom e de documento contendo as senhas administrativas necessarias para a
configuracao dessa comunicacao e tambem para a configuracao da interface de rede tcp/ip do
equipamento, incluindo-se ai a senha de superusuario de equipamento. O console (estacao de trabalho)
do tomografo devera permitir a comunicacao com outros dispositivos dicom atraves do protocolo de redes
de computador tcp/ip, sendo que o hardware devera estar provido de interface ethernet.
3.3 uma (1) unidade de processamento adicional com a mesma capacidade de processamento e
softwares da unidade principal
4 acessorios:
4.1 sistema de impressao a seco;
4.2 suporte de cabeca (adulto/infantil);
4.3 bomba injetora de contraste de dupla infusao, duas seringas (soro + contraste), acompanhada de no
minimo 50 kits para injecao;
4.4 fantomas para calibracao e controle de qualidade;
4.5 fitas de seguranca para paciente;
4.6 suporte de braco para injecao de contraste intravenoso;
4.7 estabilizador de tensao para o equipamento a ser calculado e fornecido pelo fabricante;
4.8 no-breack para os computadores e estacao de trabalho (workstation a ser calculado e fornecido pelo
fabricante);
4.9 quadro de forca a ser calculado e fornecido pelo fabricante;
4.10 camera e monitor de video para observacao do paciente dentro do gantry;
5. alimentação elétrica:
5.1 380 volts trifásico / 60 hz.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer instalação completa do equipamento e treinamento adequado
aos usuários, sem ônus para a administração.

042218004 Adaptador para uso em mesa do tomógrafo, marca phillips, modelo brilhance 6, compatível com sistema
de estereotaxia, marca micromar.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

042218005 1. Generalidades :
 Tomógrafo computadorizado helicoidal multislice. O sistema deverá permitir operar com simultaneidade
plena de operações distintas, como: exploração, reconstrução e demonstração de imagens.
1.1. Projeto compacto para instalação em sala de até 28m2.
1.2. Possibilidade de trabalho em sala com temperatura entre 22ºc e 24ºc.
1.3. Pacote de software integrado.

2. Características técnicas mínimas do gantry, gerador de raios x, tubo, sistema de varredura e mesa:
2.1. Potência de saída do gerador deve ser de 70 kW, no mínimo;
2.2. Seleção de corrente com faixa mínima de 20 a 600ma;
2.3. Seleção de voltagem de 80 até 135kV, no mínimo;
2.4. Sessenta e quatro (64) detectores e 64 cortes, no mínimo;
2.5. Cobertura de no mínimo 38 mm por rotação do scan, no mínimo;
2.6. Inclinação do gantry de no mínimo +/- 30º;
2.7. Abertura do gantry de no mínimo 70cm;
2.8. O tempo de varredura, para 360º deve ser menor ou igual a 0,35 segundos;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
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2.9. Espessura de cortes variáveis com valor mínimo menor ou igual a 0,625 mm;
2.10. Capacidade de armazenamento de calor do tubo de no mínimo 7,5 mhu;
2.11. A taxa de dissipação de calor do tubo deve ser igual ou superior a 1.300khu/min;
2.12. Resolução espacial mínima de 15 lp/cm;
2.13. Capacidade de aquisição continua mínima de 100 segundos;
2.14. Mesa de paciente:
            2.14.1. Movimentação vertical e longitudinal;
            2.14.2 A capacidade de carga deve ser igual ou superior a 200 kg;
2.15. Tecnologia para redução de dose aplicada:
            2.15.1. Colimação ativa, ou equivalente;
2.15.2. Recurso de SW e HW para redução de ruídos na imagem durante a aquisição e pós
processamento;
2.16. Recurso dinâmico de otimização de dose aplicada ao paciente, nos planos X, Y, Z durante a
aquisição, com capacidade de modulação de corrente (mA) de acordo com a região do corpo a ser
examinada;
2.17. Recurso avançado automatizado de reconstrução iterativa (i-Dose, Safire, AIDR-3D, ASiR ou
similar);
2.18. Equipamento deve permitir expansão para 128 cortes, no mínimo;

3. Console:
Características técnicas mínimas do processamento da imagem:  Deve permitir a manipulação, filmagem
e processamento de imagens previamente armazenadas durante a aquisição de novas imagens;
3.1. Unidade central de processamento:
3.1.1. Armazenamento de imagens de no mínimo 270Gb;
3.1.2. Processador de quatro cores 2,5 GHz, no mínimo;
3.1.3. Memória RAM de 8GB, no mínimo;
3.1.4. Teclado;
3.1.5. Mouse óptico;
3.1.6. No break, com capacidade de 30 minutos em bateria, para o console;
3.1.7. Placa de vídeo de 1Gb, no mínimo;
3.1.8. Placa de rede 10/100/1000 mbits;
3.1.9. Transferência de dados: ethernet/nfs/tcp/ip - deve possuir protocolo dicom;
3.1.10. Dois (02) monitores LCD de no mínimo 19" de área visível;
3.1.11. Armazenamento em disco rígido, DVD-rw e cd-rw;
3.2 Software:
 3.2.1. Modulação automática de doses;
 3.2.2. 3d com volume rendering;
 3.2.3. Multiplanar em tempo real: slab, curvilíneo e obliquo;
 3.2.4. Angiográfico;
 3.2.5. Pulmonar;
 3.2.6. Estudos dinâmicos;
 3.2.7. Automação para otimização do contraste;
 3.2.8. Subtração óssea automática permitindo estudos angiográficos cerebrais sem necessidade de
edição manual de eliminação de ossos;
 3.2.9. Gatilhamento de aquisição por nível de contraste, permitindo múltiplos ROI´s;
 3.2.10. Visualização de imagens em tempo real com taxa de amostragem de, no mínimo, 15 imagens por
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segundo, durante a aquisição;
 3.2.11. Tempo de reconstrução de imagens axiais em matriz 512x512 de no mínimo 30
imagens/segundo;
 3.2.12. Instrução automática para pacientes com no mínimo 17 mensagens programáveis;
 3.2.13. Sistema de gatilhamento de Raios X prospectivo para redução de dose de radiação que permita
angiografias de coronárias atrasadas;
 3.2.14. O software fornecido com o equipamento tomográfico deve possuir total compatibilidade com a
especificação técnica ACR/NEMA DICOM 3.0 (Digital Image Communications in Medicine, versão 3.0).
 3.2.14.1. O equipamento deverá vir acompanhado dos recursos de software e hardware necessários para
armazenamento e transmissão de imagens médicas no padrão DICOM 3.0, oferecendo no mínimo o
serviço DICOM de "usuário de classe de serviço de armazenamento" denominado store scu, de forma
que exames realizados com o equipamento possam ser armazenados em um servidor de imagens
DICOM-compatível qualquer a ser definido pelo usuário final.
  3.2.14.2. O software DICOM fornecido deverá se encontrar habilitado para funcionamento e devidamente
licenciado: com Print, Storage SCP/SCU, Storage Commitment, Worklist, Query/Retrieve SCP/SCU,
MPPS.
  3.2.14.3. O software fornecido com o equipamento tomográfico deverá permitir a configuração das
"entidades de aplicação"(ae titles) que serão utilizadas como "provedores" de serviços de
armazenamento" store scps.
  3.2.14.4. O equipamento deverá vir acompanhado dos respectivos manuais de configuração da
comunicação DICOM e de documento contendo as senhas administrativas necessárias para a
configuração dessa comunicação e também para a configuração da interface de rede tcp/ip do
equipamento, incluindo-se aí a senha de super-usuário de equipamento.
  3.2.14.5.  O console (estação de trabalho) do Tomógrafo deverá permitir a comunicação com outros
dispositivos DICOM através do protocolo de redes de computador tcp/ip, sendo que o hardware deverá
estar provido de interface ethernet.
 3.2.15. Interface de impressão DICOM para uso em impressora convencional;

4. Workstation:
4.1. Duplo processador quatro cores 3GHZ, ou equivalente;
4.2. 12GB de memória Ram;
4.3. Sistema de HD em RAID de capacidade mínima de 1 TB;
4.4. Monitor Colorido de pelo menos 19 polegadas, padrão médico;
4.5. Placa de Vídeo com no mínimo 1 GB;
4.6. Gravador de DVD-RW e CD-RW, com software para visualização em estação de trabalho
convencional;
4.7. Teclado e mouse óptico;
4.8. Sistema operacional licenciado e compatível com os softwares listados abaixo;
4.10. Softwares:
4.10.3. Software avançado para análise vascular;
4.10.7. Software para volumetria pulmonar, avaliação de vias aéreas e análise de enfisema pulmonar;
 4.10.8. Remoção automática de ossos;
 4.10.9. 3d com volume rendering;
 4.10.10.  Multiplanar em tempo real: slab, curvilíneo e obliquo;
 4.10.11. Angiográfico (geral e neuro);
 4.10.12. Estudos dinâmicos;
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4.10.21. Software para neurologia;
 4.10.22. Software para Ortopedia;
 4.10.23. Perfusão cerebral, com geração de mapas quantitativos coloridos do fluxo sanguíneo, medição
de volume sanguíneo, tempo médio de transito, tempo de pico e diferenciação de áreas do cérebro que
podem ser recuperadas após lesão;
  4.11. No break, com bateria para 15 minutos, no mínimo;

6. Acessórios:
6.2. Suporte de cabeça (adulto/infantil);
6.3. Bomba injetora de contraste de dupla infusão, duas seringas (soro + contraste), acompanhada de no
mínimo 50 kits para injeção;
6.4. Fantomas para calibração e controle de qualidade;
6.5. Fitas de segurança para o paciente;
6.6. Suporte de braço para injeção de contraste intravenoso;
6.7. Estabilizador de tensão para equipamento, a ser calculado, fornecido e instalado pelo fabricante;
6.8. Quadro de força a ser calculado, fornecido e instalado pelo fabricante;
6.9. Instalação contemplando todo o cabeamento a partir do quadro de energia do setor de instalação ao
estabilizador, tomógrafo e sala de controle e demais acessórios;
6.10. Instalação de todo o cabeamento entre Gantry, console e Workstation;

7. Alimentação elétrica:
7.1. 380 volts trifásico/60hz;

8. Documentação/Treinamento:
8.1 A proposta deve acompanhar todo o detalhamento técnico na forma de layout sugestivo para a
instalação do equipamento com as necessidades de infra-estrutura (sala de exames, sala de comando,
sala de máquinas, sistema de refrigeração, bem como demais ambientes necessários ao pleno
funcionamento do equipamento);
8.2 O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos e digital, de operação em língua
portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa;
8.2.1 O manual de operação consiste no mínimo de: todas as operações que o usuário poderá executar
no equipamento.
8.2.2 O manual de serviço consiste no mínimo de: todas as operações de manutenção do equipamento,
rotinas de serviço e solução de problemas do equipamento, identificação de todas as partes/peças com
lista de peças, esquemas elétricos e demais itens pertinentes ao equipamento e seus acessórios;
8.3 O licitante deve fornecer treinamento Operacional adequado aos usuários (em no mínimo duas
aplicações) e de Serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração;
8.3.1 O treinamento operacional deverá contemplar todos os itens do manual de operação do
equipamento, deixando os técnicos/médicos aptos a operarem o equipamento;
8.3.2 O treinamento de serviço deverá contemplar todos os itens do manual de serviço com instrução
teórica e prática;
8.4 O licitante deve fornecer todos os logins e senhas de acesso ao equipamento, usuário normal e
super-usuário;

9. Garantia:
9.1 De no mínimo 2 anos a contar da data de instalação do equipamento, contemplando todos os itens

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1088 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
fornecidos;
9.2 Deverá ser realizado manutenções preventivas, conforme preconiza o manual do fabricante;
9.3 Manutenções corretivas ilimitadas, conforme solicitado pela unidade, com cobertura de mão de obra e
todas as peças dos equipamentos fornecidos, durante o prazo estipulado no item 9.1;
9.4 Durante o período de garantia o fornecedor deverá manter o equipamento com os softwares
atualizados;

042218006     1. generalidades:
          tomógrafo computadorizado helicoidal multislice. O sistema deverá permitir operar com
simultaneidade plena de operações distintas, como: exploração, reconstrução e demonstração de
imagens e com capacidade para simulação de tratamento radioterápico.
          1.1. Projeto compacto para instalação em sala de até 28m2.
          1.2. Possibilidade de trabalho em ambiente com temperatura entre 22ºc a 24ºc.
          1.3. Pacote de software integrado.
          2. Características técnicas mínimas do gantry, gerador de raios x, tubo , sistema     de varredura e
mesa:
          2.1. Potência de saída do gerador deve ser de 60kw, no mínimo;
          2.2. Seleção de corrente com faixa mínima de 30 a 500ma;
          2.3. Seleção de voltagem para até 140kv, no mínimo;
          2.4. Sessenta e quatro cortes simultâneos, no mínimo;
          2.5. Inclinação do gantry de no mínimo +/- 30º;
          2.6. Abertyra do gantry de no mínimo 70cm;
          2.7. O tempo de varredura, para 360º deve ser menor ou igual a 0,4 segundos;
          2.8. Espessura de cortes variáveis com valor mínimo menor ou igual a 0,75mm;
          2.9. Capacidade de armazenamento de calor do tubo de no mínimo 8,0mhu;
          2.10. Cobertura por rotação de 30mm ou superior;
          2.11. A taxa de dissipação de calor do tubo deve ser igual ou superior a 1.600khu/min;
          2.12. Resolução espacial mínima de 18 ip/cm;
          2.13. Movimentação vertical e longitudinal;
          2.14. A capacidade de carga deve ser igual ou superior a 200kg;
          2.15. Um (01) tampo de mesa em fibra de carbono plano e indexado, para planificações
radioterápicas;
          3. Características técnicas mínimas do processamento da imagem:
          3.1. Unidade central de processamento:
          3.1.1. HD de 140gb, no mínimo;
          3.1.2. Processador core 2 duo 3ghz ou phenom x3 8450+, no mínimo;
          3.1.3. Memória ram de 3072mb, no mínimo;
          3.1.4. Teclado abtn-2;
          3.1.5. Mouse óptico e teclado;
          3.1.6. Estabilizador de tensão para micro;
          3.1.7. Placa de vídeo de 128mb, no mínimo;
          3.1.8. Placa de rede 10/100 mbits;
          3.1.9. Transferência de dados: ethernet/nfs/tcp/ip - deve possuir protocolo dicom;
          3.1.10. Dois (02) monitores lcd de no mínimo 19" de área visível;
          3.1.11. Armazenamento em disco rígido, dvd-rw e cd-rw;
          3.2. Softwares:
          3.2.1. Modulação automática de doses;
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          3.2.2. 3d com volume rendering;
          3.2.3. Multiplanar automático;
          3.2.4. Angiográfico;
          3.2.5. Pulmonar;
          3.2.6. Estudos dinâmicos;
          3.2.7. Dental;
          3.2.8. Automação para otimização do contraste;
          3.2.9. Perfusão cerebral;
          3.2.10. Cardíaco, com aquisição trigado por ecg, prospectiva e retrospectiva;
          3.2.11. Hardware e monitor para gatilhamento cardíaco;
          3.2.12. Software para oncologia com conexão a sistema de planejamento de radioterapia com
compensação de movimentos respiratórios, compatível com sistema de planejamento.
          3.2.13. Avaliação de nódulos do pulmão;
          3.2.14. Software avançado para análise vascular (remoção automática de ossos);
          3.2.15. Análise avançada de vasos;
          3.2.16. Análise de estenose;
          3.2.17. Cálculo de cálcio;
          3.2.18. Software para análise de enfisema pulmonar;
          3.2.19. Visualização de imagens em tempo real com taxa de amostragem de, no mínimo, 20
imagens por segundo;
          3.2.20. O software fornecido com o equipamento   tomográfico deve possuir total compatibilidade
com a especificação técnica acr/nema dicom 3.0 (digital image communications em medicine, versão
3.0). o equipamento deverá vir acompanhado dos recursos de software e hardware necessários para
armazenamento e transmissão de imagens médicas no padrão dicom 3.0, oferecendo no mínimo o
serviço dicom de "usuário de classe de serviço de armazenamento" denominado store scu, de forma que
exames realizados com o equipamento possam ser  armazenados em um servidor de imagens
dicom-compatível qualquer a ser definido pelo usuário final. O software dicom fornecido deverá se
encontrar habilitado para funcionamento e devidamente licenciado. O software fornecido com o
equipamento tomográfico deverá permitir a configuração das "entidades de aplicação"(aetitles) que serão
utilizadas como "provedores" de serviços de armazenamento" store scps. Para tanto, o  equipamento
deverá vir acompanhado dos respectivos manuais de configuracão da comunicação dicom e de
documento contendo as   senhas administrativas necessárias para a configuração dessa comunicação e
também para a configuração da interface de rede TCP/ IP do equipamento, incluindo-se aí a senha de
superusuário de equipamento. O console (estação de trabalho) do tomógrafo deverá permitir a
comunicação com outros dispositivos  dicom através do protocolo de redes de computador TCP/IP,
sendo que o hardware deverá estar provido de interface ethernet.
          3.3. Uma (01) unidade de processamento adicional com a mesma capacidade de processamento e
softwares da unidade principal
          4. Acessórios:
          4.1. Sistema de impressão a seco;
          4.2. Suporte de cabeça (adulto/infantil);
          4.3. Bomba injetora de contraste de dupla infusão, duas seringas (soro + contraste), acompanhada
de no mínimo 50  kits. para injeção;
          4.4. Fantomas para calibração e controle de qualidade;
          4.5. Fitas de segurança para o paciente;
          4.6. Suporte de braço para injeção de contraste intravenoso;
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          4.7. Suportes e posicionadores para simulação de radioterapia (compatível com tampo plano para
radioterapia:
          4.7.1. Posicionadores de braço;
          4.7.2. Posicionadores para exames coronais de cabeça;
          4.7.3. Posicionadores de pernas;
          4.7.4. Rampa de mama.
          4.8. Estabilizador de tensão para equipamento, a ser calculado e fornecido pelo fabricante;
          4.9. No-break para computadores e estação de trabalho (workstation a ser calculado e fornecido
pelo fabricante);
          4.10. Quadro de força a ser calculado e fornecido pelo fabricante;
          4.11. Câmera e monitor de vídeo para observação do paciente dentro do gantry;
          4.12. Sistema de posicionamento laser externo:
          4.12.1. Três fontes de lasers(01 sagital/teto e 02 laterais) com exatidão melhor ou igual a 2mm e
tamanho de linha  menor ou igual a 2mm no isocentro, e comunicação com software de simulação e com
o software do sistema de planejamento.
          4.12.2. Estação de trabalho contendo software, os cabeamentos e as interfaces para transferir a
posição do isocentro entre o paciente e os lasers do gantry do tomógrafo;
          4.12.3. Marcadores radiopacos;
          4.12.4. A comunicação entre os softwares deve possuir interface dicom 3.0;
          4.12.5. Acessório de calibração e teste de lasers para controle de qualidade
          5. Alimentação elétrica:
          5.1. 380 volts trifásico/60hz.
          A proposta deve acompanhar todo o detalhamento técnico na forma de layout sugestivo para a
instalação do equipamento com as necessidades de infra-estrutura (sala de exames, sala de comando,
sala de máquinas, sistema de refrigeração, bem como demais ambientes necessários ao pleno
funcionamento do equipamento). O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e
serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer instalação completa do equipamento e
treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

042269003 CABO SENSOR DE CAPNOGRAFIA (CO2) P/ MONITOR PHILIPS PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

042269004 Cabo Multimed 5 marca Drager, uso em monitor modelo Infinity Vista. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

042269005 Cabo bipolar, com conector banana 2 x 4mm, para uso com a unidade eletrocirurgica - Karl Storz,
comprimento de 300cm.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

042269008 Cabo paciente (ECG) 10 vias compatível com o elétrocardiografo da marca GE, modelo mac 500, padrão
europeu.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

042269009 Conjunto rabicho ECG 5 vias, reutilizável, compatível com cabo Multimed 5 do monitor Drager. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

042269010 Sensor de temperatura esofágico, reutilizável, compatível com cabo Multimed 5 do monitor Drager. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

042269011 Pré-cabo de SPO2 (oximetria), compatível com cabo Multimed 5 do monitor Drager. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

042269012 Sensor de spo2 (oximetria) tipo clip adulto, reutilizável, compatível com monitor drager. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

042269013 Sensor de capnometria, mainstream compatível com monitor multiparâmetros da marca Drager. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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042269014 Adaptador de vias aéreas para capnografia, modelo neonatal, compatível com sensor de capnografia da

marca Dixtal.
PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

042269015 Adaptador de vias aéreas para capnografia, modelo infantil, compatível com sensor de capnografia da
marca Dixtal.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

042269016 Adaptador de vias aéreas para capnografia, modelo adulto, compatível com sensor de capnografia da
marca Dixtal.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

042269017 Cabo de ECG 5 vias, compatível com monitor da marca Drager, modelo Infinity delta XL, padrão de cores
IEC.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

042269018 Conjunto rabicho ecg 5 vias, reutilizável, compatível com o monitor Mindray PM 9000. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

042269019 Sensor de capnografia, mainstream compatível com monitor multiparâmetros da marca Dixtal PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

042269020 Pré-cabo de oximetria compatível com monitores multiparâmetro da marca Philips. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

042269021 Pré-cabo oximetria, compatível com tecnologia Nihon Kohden - bulpro e monitor Nihon Kohden, modelo
Life Scop

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

042269022 Pré-cabo de RCG 6 vias, padrão de cores UEC, compatível com monitor Nihon Kohden, modelo Life
Scopepe

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

042269023 Pré-cabo de temperatura reutilizável, 02 canais, compatível com monitor multiparâmetros GE, modelo
B40.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

042480001 Tubo capilar sem Heparina para micro hematocrito. Com 500 unidades. FRASCO 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

042498001 Câmara de calor úmido para sorocoagulação, projetada para laboratórios que necessitem do controle de
temperatura, com as seguintes características:
    Baixo nível de ruído;
    Controlador microprocessado digital com sistema PID, possui display LED para indicação da
temperatura de processo (PV) e Set Point;
    Temperatura de ambiente + 5°C até 85°C;
    Aquecimento interno através de duas resistências tubulares de 500 W cada, blindadas em aço inox e
aletadas, de fácil substituição;
    Umidificação interna através de caldeira geradora de vapor com aquecimento através de resistência
tubular de 1.500W blindada em aço inox, de fácil substituição;
    Sistema de circulação de ar por convecção forçada, quente e úmido no sentido vertical, proporcionando
umidificação e aquecimento homogêneo dentro da câmara;
    Isolação térmica em todas as paredes assegurando pouca perda de temperatura para o meio externo;
    Caldeira geradora de vapor em aço inox AISI 304 e câmara interna em aço inox AISI 304;
    Gabinete externo em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento
(pintura) em epóxi texturizado. Montado sobre pés niveladores permite fácil nivelamento e movimentação
do produto e porta frontal em vidro duplo antiembaçante;
    Prateleiras internas em aço inox AISI 304 com suporte individual de tubos, possui dispositivo mecânico
para ajuste do grau de inclinação das prateleiras, com no mínimo 10 prateleiras (e 10 suportes para
prateleiras);
    Alimentação em rede  220V, 50/60 Hz, potência de 2.600 W, cabo de alimentação com Plug conforme
norma ABNT NBR 14136, Painel em policarbonato com indicação de funções chave independente para
circulação de ar, nível de água e chave liga/desliga com indicador luminoso;
    Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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042498003 CÂMARA DE FUCHS-ROSENTHAL SIMPLES COM RETÍCULO DE 0,100MM X 0,0025MM2 PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

042528001 TINTA PARA CANETA AZUL LAVÁVEL 40ML PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

042544002 Perna de serra angelin bruto 5cm X 10cm X 4m. METRO 46 Materiais para Construção Civil ativo
042641001 DIAFRAGMA PARA VALVULA DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso

Médico
ativo

042641002 Diafragma para válvula de exalação respiradores Intermed. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

042641003 DIAFRAGMA PARA VÁLVULA DE EXALAÇÃO PARA VENTILADOR PULMONAR COMPATÍVEL COM A
MARCA BIRD, MODELO 8400 

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

042641004  Diafragma para ventilador pulmonar, compatível com a marca Bird, modelo vela. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

042641005 Diafragma para ventilador pulmonar, compatível com a marca bird, modelo 8400 PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

042641007 Diafragma e tampa superior compatível com ventilador pulmonar da marca Sensor Medics 3100. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

042641008 Diafragma compatível com ventilador pulmonar da marca Drager modelo Oxylog 3000. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

042641009 Diafragma compatível com ventilador pulmonar da marca Inter- Med, modelo Inter 7 Plus. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

042641010 Diafragma da válvula espiratório compatível com ventilador pulmonar marca Magnmed, modelo Oxymag PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

042706001 Filtro carvão - ativado para bebedouro PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

042714001 Aspirador para secreção utilizado em rede de oxigênio; frasco coletor em material plástico; capacidade
mínima 250 ml.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

042714004 ASPIRADOR DE SECREÇÃO PARA VÁCUO, COM FRASCO DE 500ML PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

042714005 Aspirador de secreção para ar comprimido, com frasco de 500ml PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

042714006 Aspirador para secreção para oxigênio, com frasco de 500ml. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

042714007 Aspirador de secreção portátil.
2.     características técnicas mínimas
2.1 vácuo mínimo de 0,75 bar (22,15 pol hg);
2.2 frasco coletor com capacidade p/ 0,9 litros, reutilizavel
2.3 o frasco não deve ser de vidro;
2.4 capacidade de sucção a 12 v, de no mínimo 20 l / min
2.5 consumo máximo de energia de 3,5 A;
2.6 deve possuir filtro bacteriano hidrófobo;
2.7 tubo de sucção com medidas mínimas de: 8 mm de diâmetro por 120 cm de comprimento;
2.8 isento de lubrificantes;
2.9 bateria recarregável com autonomia de 40 minutos no mínimo com sucção máxima.
2.10 a bateria deve suportar no mínimo 350 cargas.
2.11 possuir indicador de carga de bateria;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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2.12 motor não aparente com proteção p/ diminuição de ruido;
2.13 peso máximo 6 kg (conjunto);
3. acessórios:
3.1 01 (um) tubo de 1,20 m;
3.2 01 (um) carregador de baterias 220 v / 60hz;
3.3 01 (um) recipiente;
3.4 01 (uma) cinta de trava de recipiente;
3.5 01 (um) cabo adaptador veicular (12 v) de no mínimo 3 metros;
3.6 01 (um) filtro de micro partículas;
3.7 01 (uma) tampa do recipiente;
3.8 01 (uma) mangueira para conexão com o filtro;
3.9 01 (um) cabo de força;
4. alimentação:
4.1 alimentação elétrica: bateria interna níquel-cádmio 12 vdc / 2,8 a/h.
4.2 deve ser adaptável ao ponto de energia da ambulância.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

042714008 Aspirador de micro com controle e maleavel 1mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

042714009 Aspirador de micro com controle e maleavel 2mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

042714010 Aspirador de micro com controle e maleavel 3mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

042714011 Aspirador de micro com controle e maleável 4mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

042714012 Aspirador de micro com controle e maleável 5mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

042714013 Aspiradores de micro vários tamanhos e diâmetros para cirurgia de hipófise - 23cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

042722006 Desumidificador  de papel p/ 750 folhas,  220 volts. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
042765001 TRAVESSA DE AÇO INOX FUNDA, OVAL 40CM DE DIÂMETRO APROXIMADAMENTE. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
042790006 Multímetro digital portátil PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

042862017 Servidor de rede completo PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

042978002 Salto ortopédico de borracha, com ranhuras na superfície externa do salto, superfície interna que permita
boa fixação da atadura gessada, tamanho médio, embalagem unitária;acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto; apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de
validade, procedência, apresentar isenção de registro no MS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

042978003 Salto ortopédico de borracha, com ranhuras na superfície externa do salto, superfície interna que permita
boa fixação da atadura gessada, tamanho grande, embalagem unitária;acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto; apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de
validade, procedência, apresentar isenção de registro no MS 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

043001001 Abafador de ruídos para proteção auricular tipo concha, constituido em duas conchas em plástico,
resistente a choques mecânico, revestida com almofada de espuma em suas laterais e em seu interior, as
conchas devem estar montadas simetricamente nas extremidades de um arco plástico flexível, resistente,

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
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adaptável a cabeça, anatômico e com boa vedação, com NRR de no mínimo 27db, embalagem que
garanta a integridade do produto, identificação, marca, lote de fabricação, procedência, apresentar
certificado de aprovação no Ministério do Trabalho e Fundacentro.     

043010001 Abridor de gesso PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043010002 Abridor de gesso Hening 28 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043010003 Abridor de gesso Wolf 18cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028001 Afastador Ankeney grande. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028003 Afastador Gosset Baby PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028005 AFASTADOR DESMARRES 14 CM PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo (bloqueado)

043028006 Afastador finochetto baby em aço inox PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028007 Afastador Gosset grande, medindo 24 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028008 Afastador Gosset médio, medindo 16 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028009 Afastador Gosset pequeno, medindo 12 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028011 AFASTADOR  GUTHRIE PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028012 AFASTADOR JASSEN AGUDO, MEDINDO 11 CM PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028013 Afastador Senn Muller, medindo 17 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028014 Afastador Beckaman - Eaton PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028015 AFASTADOR ANDERSON - ADSON CURVO PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028016 Afastador Adson - Baby Agudo PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028017 Afastador Adson - Baby Rombo PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028020 Afastador Love reto PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028021 Afastador Love angulado 45. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028022 Afastador Scoville - Haverfiled articulado com.
Lâmina 25 x 64 mm para Afastador scoville.
Lâmina 32 x 67 mm para Afastador Scoville.
Lâmina 38 x 41 mm para Afastador Scoville.
Lâmina 44 x 67 mm para Afastador Scoville.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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043028023 Afastador Balfour, com válvula suprapúbica de 170mm de abertura-jogo PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

043028024 Afastador Balfour, com válvula suprapúbica de 250mm (250 cm) de abertura. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028026 Afastador Finochietto, adulto com válvulas. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028027 AFASTADOR RICHARDSON DE 24 CM N. 01. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028028 Afastador Richardson de 24 cm n. 02. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028031 Afastador Adson, de 20cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028034 Afastador Desmarres (afastador de seio renal) de 16cm x 12mm largura. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028035 Afastador Desmarres (afastador de seio renal) de 16cm x 14mm largura. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028036 Afastador Desmarres (afastador de seio renal) de 16cm x 16mm largura PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028037 Afastador Mini-Langenbeck de 16cm de comprimento x 10mm x 6mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028038 Afastador Mini-Langenbeck de 16cm de comprimento x 17mm x 5mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028040 Afastador Deavers de 18 cm de comprimento. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028041 Afastador Deavers de 21,5 cm de comprimento. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028042 Afastador Deavers de 23 cm de comprimento. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028043 Afastador Deavers de 30 cm de comprimento. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028044 Afastador Deavers de 33 cm de comprimento. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028045 Afastador Deavers de 36 cm de comprimento. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028046 AFASTADOR ESPATULA, MALEAVEL, LARGA. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo (bloqueado)

043028047 Afastador espátula, maleável, 30 X 3cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028048  AFASTADOR ESPATULA, MALEAVEL, ESTREITA. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028049  AFASTADOR VALVULA, DE DOYEN, GRANDE. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028055 Afastador Ankeney pequeno em aço inox PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028056 Afastador Finochieto infantil em aço inox PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1096 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
043028057 Afastador ventrículo pequeno em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

043028058 Afastador ventrículo médio em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028059 Afastador ventrículo grande em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028060 AFASTADOR ATRIAL ESQUERDO EM AÇO INOX PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028061 AFASTADOR  ATRIAL DIREITO EM AÇO INOX PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028063 Afastador Kirklin 5mm x 20cm em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028064  AFASTADOR KIRKLIN 7MM X 20CM EM AÇO INOX PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028066 Afastador Dinkhuysen para aorta número 1 em aço inox
 

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028067 Afastador Dinkhuysen para aorta numero 2 em aço inox PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028069 Afastador autoestático alm - Medindo 7cm em aço inox PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028070  AFASTADOR AUTOESTATICO DE ADSON 32 CM EM AÇO INOX PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028075 Afastador Aorta Dinkheysen 24 X 20 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028076 Afastador para esternotomia de Ankeney médio. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028077 Afastador Finachietto válvula para Sternum (arredondada) PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028078 Afastador Dinkhuysen para mamária e Mitral JOGO 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028079 Afastador de Mastroide médio PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028080 Afastador ventrículo 20cm. JOGO 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028082 AFASTADOR COM 2 GARRAS WOLKAMANN (AGUDO)
                                         

PAR 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028087 AFASTADOR AUTO-ESTÁTICO DE MASTÓIDE GRANDE - WULSTEIN, EM AÇO INOXIDÁVEL PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028089 AFASTADOR ADSON BABY, 16 CM ARTICULADO PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028090 Afastador Anderson- Adson PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028091 AFASTADOR AUTOSTÁTICO DE POPPEN. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028092 Afastador Autostático de Meyerding. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo
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043028094 AFASTADOR AUTO ESTÁTICO MAIO-ADAMS 17 CM PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso

Médico
ativo

043028095 Afastador Auto Estático Waitlaner Rombo 14 cm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028096 Afastador Autoestático Greenberg. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028097 Afastador Balfour 24 cm curva. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028098 Afastador Balfour com válvula 70 X 30cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028099 Afastador Balfour grande 30cm, com laminas de 7.0cm x 3.5 cm válvula curva de 4,5cm x 8,0cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028100 Afastador Balfour médio PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028101 Afastador Balfour pequeno 18cm, com laminas de 6,3cm x 3,5cm válvula curva de 4,5cm x 8,0cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028102 AFASTADOR BECKAMAN - ADSON - AGUDO PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028103 Afastador Caspar 5 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028104 Afastador Caspar 6 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028105 Afastador Cervical Longitudinal PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028106 Afastador Cervical Transversal PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028107 Afastador Cloward PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028108 AFASTADOR ABA NASAL PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028110 Afastador Blount 26cm
                        

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028111 Afastador Corpo Cervical PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028112 Afastador Israel com 4 garras, 25cm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028113 Afastador Israel com 5 garras, 20cm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028114 AFASTADOR SIMS VAGINAL NÚMERO 1, 23 X 31MM  PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028115 AFASTADOR GELPI 16CM PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028116 AFASTADOR  HOHMANN 20CM X 11 POLEGADAS
                                       

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028117 Afastador Hohmann 29cm x 11,5 polegadas PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo
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043028118 AFASTADOR KOCHER VOLKMANN COM 2 DENTES, ROMBOS 22CM PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso

Médico
ativo

043028119 AFASTADOR KOCHER VOLKMANN COM 6 DENTES AGUDOS 22CM PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028120 AFASTADOR KOCHER VOLKMANN COM 6 DENTES ROMBOS 22CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028121 Afastador Malianic PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028122 AFASTADOR SMITH PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028123 Afastador vaginal de Breisky número 2, 100 x 25mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028124 Afastador vaginal nº 2, 31 x 36mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028125 Afastador vesical Millin PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028126 AFASTADOR DE CANAL ENDOCERVICAL TAM. UNICO PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028138 Afastador aramado oringer tamanho G JOGO 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028139 Afastador autostático wulstein PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028140 Afastador de bariatrica PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028141 Afastador pinça p/ hernia de disco suprling reta 4mmx10mmx130mm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028142 Afastador pinça p/ hernia de disco love gruenwald reta 2mmx10mmx130mm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028143 Afastador pinça p/ hernia de disco caspar p/ baixo 2mmx12mmx155mm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028144 Afastador p/ hernia de disco caspar p/ baixo 4mmx12mmx155mm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028145 Afastador p/ hernia de disco love gruenwald 150° p/ baixo 3mmx10mmx180mm PECA 63 Instrumentais e  Materiais de Uso
Médico

ativo

043028150 Afastador obweseger para ramo 65mm. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028151 Afastador obweseger normal 42mm. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028158 Afastador de sims PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028159 Afastador tipo apalpador, de 5mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028160 Afastador Doyen 120mm X 60mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028161 Afastador Doyen 90mm X 60mm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo
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043028162 Afastador Doyen 60mm X 60mm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso

Médico
ativo

043028163 Afastador Doyen 120mm X 45mm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028164 Afastador Doyen 90mm X 45mm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028165 Afastador Doyen 70mm X 30mm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028166 Afastador badgley medio PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028167 Afastador badgley pequeno PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028168 Afastador de allison (torax) PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028169 Afastador de skepens PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043028172 Afastador Fukuda. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028173 Afastador Hohmann 10mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028174 Afastador Hohmann 18mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028175 Afastador Hohmann 42mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028176 Afastador Hohmann 65mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028177 Afastador Richardson 44x38mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028178 Afastador Richardson 66 x 50 mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028179 Afastador Wullstein 14cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028180 Afastador Miskimon 18cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028181 Afastador taylor 22cm 32x76 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028183 Afastador Taylor 102mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028184 Afastador Taylor 320mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028185 Afastador de Gelpes longo. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028186 Afastador senn-miller 16cm agudo PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028187 Afastador senn-miller 16cm rombo PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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043028188 Afastador rolet 13cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

043028189 Afastador Gosset 30cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028190 Afastador Balfour 18cm com válvula suprapubica 45x80mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028191 Afastador de Deaver 30.5cm 25mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028192 Afastador atrial direito 22cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028193 Afastador atrial esquerdo 22cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028194 Afastador de guilles delicado 18cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028195 Afastador de válvula Mitral 22cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028196 Afastador Desmarres 14cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028197 Afastador guthrie 16cm c/ 2 garras PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028198 Afastador para banda gástrica de 10cm com comprimento de 36cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028199 Pinça Adson Brown 12cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028200 Pinça Adson perfurada com dente e widia 15cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028201 Afastador seletz g elpi ângulo reto 23 cm - 8 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028202 Afastador Taylor comprimento 30 cm, lâmina 32 mm x 102 mm (MA1222) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028203 Afastador de microcirurgia própria para reversão de vasectomia. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028232 Afastador lábio/bochecha. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028233 Afastador markham-megerding esquerdo 18cm - 55x25 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028234 Afastador Markham-Megerding direito 18cm - 55x25 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028235 Afastador de Adson 27cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028236 Pinça homann 28cm (33mm) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028237 Pinça homann 24cm (22mm) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028238 Afastador abdominal com fixação na mesa. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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043028239 Afastador Breisky para histerectomia via vaginal sem prolapso, tamanho 130 x 30cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

043028240 Afastador de Aufrich. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028241 Afastador autoestático para obesos PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028242 Afastador Holmann 24cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028243 Válvulas de Breisky - 32cm, 130X30mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028244 Válvula de Breisky - 32cm, 130X40mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028245 Válvula de Breisky - 35cm, 160X40mm. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

043028246 Válvula Auvard com peso haste 14cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043028247 Afastador universal com fibra óptica autoclavável
          Características:
          -Comprimento:14cm;
          -Largura:2,5cm;
          -Compatível com todas as marcas de cabos de fibra óptica e  fontes de luz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043044001 ALICATE PARA CORTAR FIOS (USO ORTOPÉDICO) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043044002 Alicate para fio de aço com dupla articulação/22cm (ortopédico). PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043044003 Alicate com dupla articulacao 20cm para cortar fio, em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043044006 ALICATE CORTE DIAGONAL 6" PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043044007 ALICATE LATERAL 8" PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043044008 Alicate para fio gigante Steinmann 18". PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043044009 Alicate dupla força 21 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043044010 ALICATE DE USO MÉDICO 11CM         PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043044012 Alicate de uso medico pressão, em aço inox, 20cm / 8 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043044018 Cortador de fio grande 50cm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043044019 Cortador de fio medio 30 cm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043044020 Cortador de fio pequeno 20 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043044021 Cortador de fio frontal PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Materiais de Uso Médico (67)

043052005 analisador microprocessado (digital), portatil, para teste de cloro, faixa de 0-3.5/7.0 ppm-mg/l, kit reagente
dpd para 50 testes, com leitura direta atraves de mostrador de cristal liquido (lcd), padronização e zero via
microprocessador, com 4 tubos de amostra em vidro, manual de operação em lingua portuguesa e maleta
para transporte, funcionamento com 4 pilhas aa alcalinas (fornecidas), construção em plastico endurecido
resistente a corrosao e impacto, tecla do selado a prova d'agua, desligamento automatico apos 15
minutos, indicacao de bateria fraca no mostrador, regulador de voltagem interno, fonte de luz da banda
curta (led), detector fotodiodo de silicone, dimensoes do instrumento - 14,6 x 9,14 x 5,3 cm (comprimento,
largura e altura respectivamente).
modelo n° 942-001
teste - chlorine, free e total
faixa ppm-mg/l - 0-3.5/7.0
teste para kit - 50
refil n° 975-01

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

043052013 Analisador para laboratório comparador colorimétrico PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

043117003 Analisador de gases, equipamento composto por gases, fluxometros com escala mínima de 0 a
1000ml/min, suporte com rodízio, regulador de duplo estágio com manometro e saída de 3 (três) circuitos
de paciente.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

043141002 Jogo de cartas de baralho (canastra) JOGO 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

043141012 Jogo de memória (diferentes). JOGO 128 Acondicionadores e embalagens ativo
043141027 Jogo de encaixe JOGO 92 Recreação, Desporto e Material

Artístico
ativo

043141028 Conjunto de brinquedo para percepção de encaixe das formas CONJUNTO 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

043141029 Jogo de pescaria JOGO 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

043176001 Carro de plástico, modelo caçamba, 45 X 25 cm. PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
043303002 Socador de feijão,em plástico,com cabo de 45cm.

Socador de feijão em polipropileno atóxico com cabo de 45cm aproximadamente.
PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

043303003 Socador de feijão em polipropileno atóxico com cabo de 60 cm aprox.
Socador de feijão em polipropileno atóxico com cabo de 60 cm aproximadamente.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

043311001 ANEMÔMETRO PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
043311002 ANEMÔMETRO PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
043338004 Anuscópio pitanga santos número 01 PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso

Médico
ativo

043338005 Anuscópio pitanga santos número 02 PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043338006 Anuscópio pitanga santos número 03 PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

043354001 Cesta redonda em aço inox, autoclavável, medindo 20 cm de altura x 20 cm de diâmetro. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

043354003 Cesta redonda em aço inox, autoclavável, medindo 30cm de altura x 30cm de diâmetro. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

043397001 Aparelho banho histológico PECA 93 Laboratório, Equipamentos e ativo
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Instrumentação (61)

043419002 Sistema de Hemodinâmica

1. Generalidades sistema de raios-x para obtenção de imagens digitais em diagnósticos
cardiológicos,neurológicos, vasculares periféricos e procedimentos intervencionistas para uso em sala
cirúrgica híbrida. Características técnicas mínimas gerais:
1.1 estativa para angiografia universal, inclusive periférica com suspensão no chão incluindo um conjunto
de tubo de raios x com sistema flat panel/detector:
1.2 distância foco filme motorizada;
1.3 deve apresentar arco multieixos com movimento de 5 eixos de rotação do arco, no mínimo, com
sustentação do arco no chão ou arco em C de 3 eixos com movimentação guiada a laser pela sala de
exames e sustentação do arco no chão;
1.4 movimento de rotação do braço de no mínimo ±45º;
1.5 distância de varredura longitudinal do arco de no mínimo 180cm;
1.6 velocidade mínima de rotação do arco: 20 graus/s;
1.7 velocidade mínima de angulação do arco: 18 graus/s;
1.8 todos os movimentos do arco motorizados com velocidades variáveis e controlados pelo operador;
1.9 projeções de no mínimo + 45º/- 55º cran/caud e -105º/+117º lao/rao;
1.10 memórias de pré-posicionamento do arco;
1.11 sistema de proteção contra colisão;
1.12 sistema com módulos de operação responsáveis pelos movimentos do arco, da mesa e detector
plano, pela seleção dos modos de fluoroscopia, campo do detector plano, ajuste do colimador e filtro
duplo cuneiforme giratório.
2. Características técnicas mínimas para integração com mesa cirúrgica:
2.1 o equipamento deve possibilitar integração e sincronismo com mesas cirúrgicas das marcas Trumpf e
Maquet;
2.2 deve possibilitar a gravação de memórias de pré-posicionamento da mesa cirúrgica;
2.3 botão de parada de emergência sincronizado com a mesa;
2.4 sistema de proteção contra colisão sincronizado entre o arco em C e a mesa cirúrgica;
2.5 movimentos sincronizados entre a mesa e o arco em C, sendo no mínimo, elevação e declive,
longitudinal, lateralidade;
2.6 devem ser fornecidos todos os cabos, conexões e acessórios necessários para comunicação entre o
equipamento e a mesa cirúrgica.
3. Características técnicas mínimas do gerador de raios x:
3.1 colimador automático de feixe de raios x;
3.2 gerador de raios x diagnóstico, controlado por microprocessador, trifásico;
3.3 potência mínima nominal de 100 kw;
3.4 rendimentos máximo de 800ma / 125 kv;
3.5 controle automático de exposição durante aquisição (controle do kv, ma e largura do pulso);
3.6 controle automático de kv e ma para fluoroscopia;
3.7 fluoroscopia contínua e pulsada com no mínimo 3 níveis de controle de dose;
3.8 seleção automática do foco;
3.9 proteção contra sobrecarga do tubo, com controle da temperatura;
3.10 capacidade de armazenamento térmico:mínimo de 2.400khu;
3.11 garantia mínima de 2 anos do tubo de raios x;
4. Características técnicas mínimas do sistema de imagem:

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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4.1 deve permitir imagens dinâmicas para aplicação cardíaca, vascular e neurológica com controle de
kv/ma contínuo;
4.2 fluoroscopia pulsada de alta resolução com matriz 1024 x 1024 com frequências de 7.5, 15 e 30
quadros/s, no mínimo;
4.3 fluoroscopia por subtração (roadmapping) em tempo real: disponível até 1024x1024 pontos a 3
quadros/s;
4.4 gravação de fluoroscopia de no mínimo 10 segundos;
4.5 Saída de vídeo digital: profundidade / quantidade de tons de cinza: 12 bits/4096 tons de cinza, no
mínimo;
4.6 sistema de captação de imagens por flat panel/detector 30cm x 30cm, no mínimo;
4.7 tamanho máximo de ponto detector (pixel): 200 / tons de cinza mínimo: 12 bit;
4.8 eficiência de detecção quântica (dqe): 70% ou superior;
4.9 software para cálculos de estenose, fração de injeção, filtros de realce de bordas, filtro de redução de
ruído, no mínimo;
4.10 um (01) monitor lcd de alta resolução colorido com sensor de luminosidade tela anti-reflexo,de no
mínimo 56" em suspensão de teto com resolução mínima de 3840x2160 e possibilidade de no mínimo
oito divisões da tela para 16 ou mais sinais de vídeo diferentes e três (03) monitores LCD de alta
resolução colorido com sensor de luminosidade tela anti-reflexo, de no mínimo 19" em suspensão de teto
com resolução mínima de 1280 x 1024;
4.11 um (01) monitor lcd de alta resolução com sensor de luminosidade na sala de controle para imagem
ao vivo,revisão e processamento de imagens de no mínimo 19" e resolução mínima de 1280 x 1024 e um
(01) monitor lcd de alta resolução colorido com sensor de luminosidade na sala de controle para gestão
de pacientes de no mínimo 19" e resolução mínima de 1280 x 1024, se necessário;
5. Características técnicas mínimas da unidade digital e software:
5.1 interface de imagem dicom de alta velocidade;
5.2 sistema digital de alta resolução para aquisição e apresentação de imagens em matriz 1024x1024;
5.3 gravação em cd rom e dvd rom com padrão dicom e visualizador dicom para uso em qualquer
computador;
5.4 deve incluir hardware e software para operação, visualização e exportação de arquivos de fotos e
imagens de exposições para estações dicom;
5.5 armazenamento mínimo de 25.000 imagens em matriz 1024x1024;
5.6 software para neurologia, cardiologia (análise qca e lva) e análise vascular para quantificação;
5.7 softwares para quantificação do ventrículo esquerdo;
5.8 software avançado de cardiologia com os seguintes recursos: quantificação coronária;
5.9 softwares de aplicações para armazenamento e posterior visualização de imagens em tela secundária
para comparação entre a imagem em tempo real e a imagem armazenada;
5.10 software de visualização de imagens vasculares 3d;
5.11 reconstrução dos vasos em 3d;
5.12 software para aquisição de imagens 3d em tempo real para visualização de estruturas vasculares;
5.13 aplicativo para auxílio e planejamento para colocação de stents a partir da demarcação das
estruturas e sobreposição dessas demarcações com a fluoroscopia ao vivo;
5.14 aquisição de imagens padrão tc para reconstrução de volume e planejamento de procedimento,
adquirida através de rotação direta do arco em no máximo 10 segundos;
5.15 software para suporte ao implante de válvula aórtica que permita demarcações da aorta e
visualização de anel gráfico. O software deve se basear em imagem tomográfica adquirida pelo próprio
equipamento de angiografia;
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5.16 software para visualização tridimensional em tempo real de vascularizações complexas e árvore
arterial coronariana;
5.17 aplicativo para fusão de imagens de tc e rm (obtidas por equipamentos de quaisquer fabricantes de
tc e rm) com a imagem adquirida em tempo real pelo equipamento;
5.18 aplicativo para visualização de outros tipos de exames como ultra-som cardiovascular, tomografia
computadorizada, ressonância magnética e medicina nuclear, no mínimo.
6. Estação de trabalho externa:
6.1 estação de trabalho externa, adicional ao console de aquisição e conectada ao equipamento via
dicom;
6.2 software de analise qca / lva, certificado;
6.3 kit de ferramentas de calibração e verificação;
6.4 fantomas para calibração geométrica e validação do usuário;
6.5 software base windows com funcionalidades dicom, multi-modalidade;
6.6 gravação de cd/dvd com sistema visualizador;
6.7 monitor de no mínimo 18".
7. Acessórios:
7.1 conjunto de proteções radiológicas para parte superior;
7.2 suporte de cabeça;
7.3 (01) descanso translúcido de braço para cateterismo;
7.4 suporte para soro;
7.5 (02) suporte de braços;
7.6 escudo anti-radiação suspenso ao teto;
7.7. Estabilizador de tensão para equipamento, a ser calculado e fornecido pelo fabricante;
7.8. Quadro de força a ser calculado e fornecido pelo fabricante;

8.   Garantia, documentação e treinamento:
8.1 Período de garantia mínimo de 24 meses.
8.2 O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço (esquemas eletrônicos,
mecânicos, pneumáticos, procedimentos de calibração, procedimento de manutenção preventiva, lista de
peças de reposição com código) em língua portuguesa.
8.3 O fornecer deve oferecer treinamento adequado aos usuários/operadores, sem ônus para a
administração.
8.4 O fornecer deve oferecer treinamento técnico adequado para um técnico designado pela
administração. O treinamento técnico deve ter duração mínima de 16 horas, possuir padrão semelhante
ao treinamento realizado pelos técnicos das assistências técnicas autorizadas;
8.5 Durante a garantia o fornecedor deve realizar periodicamente as manutenção corretivas ilimitadas e
preventivas conforme periodicidade e procedimento de manutenção preventiva definido fabricante do
equipamento em manual, sem quaisquer custos adicionais de qualquer natureza para administração. A
cobertura em garantia não envolve itens caracterizados como insumos;
8.6 Durante o período de garantia caso o equipamento venha apresentar falhas e consequentemente
manutenção externa para cada período de 30 dias, o período de garantia deverá ser estendido por 12
meses.
8.7 Garantia de peças para reposição através do fornecedor ou fabricantes, por no mínimo 10 anos;

9. Alimentação elétrica: 380v /60hz
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O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em
língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus
para a administração. A empresa vencedora deverá se responsabilizar pela instalação.

043419003 Sistema de hemodinâmica
1. Generalidades sistema de raios-x para obtenção de imagens digitais em diagnósticos cardiológicos,
neurológicos, vasculares periféricos e procedimentos intervencionistas. Características técnicas mínimas
gerais:
1.1 Equipamento deve ser instalado em uma sala (sala de exame + sala de máquinas) com dimensões
máximas 4,8m (Largura) x 7,5m
(Comprimento) x 2,9m (Altura);
1.2 Estativa para angiografia universal, inclusive periférica com suspensão de teto, incluindo um conjunto
de tubo de raios x com sistema flat panel/detector:
1.3 distância foco filme motorizada;
1.4 distância de varredura longitudinal do arco de no mínimo 180 cm;
1.5 velocidade mínima de rotação do arco: 20 graus/s;
1.6 velocidade mínima de angulação do arco: 18 graus/s;
1.7 todos os movimentos do arco motorizados com velocidades variáveis e controlados pelo operador;
1.8 projeções de no mínimo + 45º/- 45º cran/caud e -105/+115 graus, lao/rao;
1.9 (05) cinco memórias de pré-posicionamento do arco, no mínimo;
1.10 sistema de proteção contra colisão;
1.11 com tampo construído com material de absorção homogênea em todas as posições e de alta
resistência;
1.12 ajuste motorizado da altura do tampo com faixa mínima de: 80 a 100 cm do piso;
1.13 sistema com módulos de operação responsáveis pelos movimentos do arco, da mesa e detector
plano, pela seleção dos modos de fluoroscopia, campo do detector plano, ajuste do colimador e filtro
duplo cuneiforme giratório;
2. Características técnicas mínimas da mesa:
2.1 mesa para exames radiológico cardíacos, neurológico e vasculares periféricos;

2.2 comprimento mínimo da mesa de exames: 270 cm;
2.3 movimento vertical motorizado de mínimo de 28 cm
2.4 movimentos longitudinal e lateral com trava eletromagnética;
2.5 movimento lateral de no mínimo ± 12 cm;
2.6 rotação do tampo da mesa de 180 graus;
2.7 capacidade para pacientes de até 200Kg, no mínimo;
3. características técnicas mínimas do gerador de raios x :
3.1 colimador automático de feixe de raios x;
3.2 gerador de raios x diagnóstico, controlado por microprocessador, trifásico;
3.3 potência mínima nominal de 100 kw;
3.4 rendimentos máximo de 1000ma / 100 kw;
3.5 controle automático de exposição durante aquisição (controle do kv, ma e largura do pulso);
3.6 controle automático de kv e ma para fluoroscopia;
3.7 fluoroscopia contínua e pulsada com no mínimo 3 níveis de controle de dose;
3.8 seleção automática do foco;
3.9 proteção contra sobrecarga do tubo, com controle da temperatura;
3.10 capacidade de armazenamento térmico: mínimo de 2.400khu;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)
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3.11 trocador de calor com sistema de resfriamento, com capacidade de, no mínimo, 2,9kw;
3.12 foco fino de, no mínimo, 0,4 mm e foco grosso de, no máximo, 1,0 mm;
3.13 garantia mínima de 2 anos do tubo de raios x;
4. Características técnicas mínimas do sistema de imagem:
4.1 deve permitir imagens dinâmicas para aplicação cardíaca, vascular e neurológica com controle de
kV/ma contínuo;
4.2 fluoroscopia pulsada de alta resolução com matriz 1024 x 1024 com frequências de 7.5, 15 e 30
quadros/s, no mínimo;
4.3 fluoroscopia por subtração (roadmapping) em tempo real: disponível até 1024 x 1024 pontos a 3
quadros/s;
4.4 gravação de fluoroscopia de no mínimo 10 segundos;
4.5 saída de vídeo digital: profundidade/quantidade de tons de cinza:12 bits/4096 tons de cinza, no
mínimo;
4.6 sistema de captação de imagens por flat panel/detector com diagonal de , no mínimo, 42 cm e matriz
ativa de 1500x 1500 de alta resolução;
4.7 eficiência de detecção quântica (dqe): 70% ou superior;
4.8 software para cálculos de estenose, fração de injeção, filtros de realce de bordas, filtro de redução de
ruído, no mínimo;
4.9 um (01) monitores LCD de alta resolução colorido com sensor de luminosidade tela anti-reflexo, de no
mínimo 56&quot; em suspensão de teto com resolução mínima de 3840 x 2160 e possibilidade de no
mínimo oito divisões da tela para 16 ou mais sinais de vídeo diferentes;
4.10 dois (02) monitor LCD de alta resolução com sensor de luminosidade na sala de exame para imagem
ao vivo e de referência de no mínimo 19&quot; e resolução mínima de 1280 x 1024 em suspensão de
teto;
4.11 um (01) monitor LCD de alta resolução com sensor de luminosidade na sala de controle para
imagem ao vivo, revisão e processamento de imagens de no mínimo e 19”; e resolução mínima de 1280 x
1024 e um (01) monitor LCD de alta resolução colorido com sensor de luminosidade na sala de controle
gestão de pacientes de no mínimo 19&quot; e resolução mínima de 1280 x 1024;
5. Características técnicas mínimas da unidade digital e software:
5.1 interface de imagem Dicom de alta velocidade;
5.2 gravação em CD/DVD com padrão Dicom e visualizador Dicom para uso em qualquer computador;
5.3 deve incluir hardware e software para operação, visualização e exportação de arquivos de fotos e
imagens de exposições para estações Dicom;
5.4 armazenamento mínimo de 20.000 imagens em matriz 1024 x 1024;
5.5 software para neurologia, cardiologia (análise QCA e LVA) e análise vascular para quantificação;
5.6 softwares para quantificação do ventrículo esquerdo;
5.7 software avançado de cardiologia com o recurso de quantificação coronária,
5.8 softwares de aplicações para armazenamento e posterior visualização de imagens em tela segundária
para comparação entre a imagem em tempo real e a imagem armazenada;
5.9 software de visualização de imagens vasculares 3d;
5.10 reconstrução dos vasos em 3D;
5.11 software para aquisição de imagens 3D em tempo real para visualização de estruturas vasculares;
5.12 aplicativo para auxílio e planejamento para colocação de stents a partir da demarcação das
estruturas e sobreposição dessas demarcações com a fluoroscopia ao vivo;
5.13 aquisição de imagens padrão tc para reconstrução de volume e planejamento de procedimento,
adquirida através de rotação direta do arco;
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5.14 software para visualização tridimensional de vascularizações complexas e árvore arterial
coronariana;
5.15 aplicativo para fusão de imagens de TC e RM (obtidas por equipamentos de quaisquer fabricantes de
TC e RM) com a imagem adquirida em tempo real pelo equipamento;
5.16 aplicativo para visualização de outros tipos de exames como ultra-som cardiovascular, tomografia
computadorizada, ressonância magnética e medicina nuclear, no mínimo;
5.17 software para procedimentos de eletrofisiologia com visualização do cateter em tempo rela na
estrutura anatômica cardíaca em 3D
5.18 Software de aprimoramento da visualização de Stents;
5.19 Software de TAVR;
5.20 Protocolo DICOM 3.0, ou superior, habilitado com as seguintes funções: C-Store, Print, Storage
Commitment, Modality Worklist, Query/Retrieve e MPPS.
6. estação de trabalho externa:
6.1 estação de trabalho externa, adicional ao console de aquisição e conectada ao equipamento via
Dicom;
6.2 software de analise QCA / LVA, certificado;
6.3 kit de ferramentas de calibração e verificação;
6.4 fantomas para calibração geométrica e validação do usuário;
6.5 software base Windows com funcionalidades Dicom, multi-modalidade;
6.6 gravação de CD/DVD com sistema de visualizador;
6.7 monitor de no mínimo 19”;
7. acessórios:
7.1 conjunto de proteções radiológicas para parte inferior e superior;
7.2 suporte de cabeça com faixas para fixação;
7.3 (04) faixas para limitação de movimento;
7.4 (01) descanso translúcido de braço para cateterismo;
7.5 suporte para soro;
7.6 (02) suporte de braços;
7.7 escudo anti-radiação suspenso ao teto;
7.8 Estabilizador de tensão para equipamento, a ser calculado e fornecido pelo fabricante;
7.9 Quadro de força a ser calculado e fornecido pelo fabricante;
7.10 Foco cirúrgico LED de teto de 1 cúpula com intensidade luminosa de, no mínimo, 40.000 lux;
8. Dispositivo de injeção de contraste:
8.1 seringa automática para injeção do contraste com conjunto de seringas esterilizáveis para uso em
procedimentos vasculares, neurológicos e cardíacos;
8.2 injetora de contraste automática sincronizada ao equipamento com sistema de seringa de 150ml, no
mínimo;
8.3 console com possibilidade de inserção de fluxo, volume e pressão limite;
8.4 a taxa de fluxo pode ser definida em ml/s, ml/min e ml/h
8.5 exibição da velocidade alcançada, volume, pressão e tempo;
9. Alimentação elétrica: 380v/60hz
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e Técnico ao serviço de
Engenharia Clínica, sem ônus para a administração. A empresa vencedora deverá se responsabilizar pela
instalação completa do equipamento, sem ônus para a administração.

043419004 Equipamento de angiografia digital com tecnologia flat panel detector arco. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Arco "C" preso no chão, com movimentos motorizados,com angulações máximas de, no mínimo,45º
caudal e 45º cranial(velocidade máxima de,no mínimo 15º/s),e 105º lao e 115º rao(velocidade máxima até
20º/s),no mínimo;
Base pivotada, com rotação motorizada, movimento motorizado do detector de radiação com distância da
fonte (sid) variando de,no mínimo, 90cm a 115cm; Dispositivos anticolisão do detector e do tubo de raio-x;
Mesa angiográfica com tampo de fibra de carbono e suporte para paciente de, no mínimo, 200 kg mais
capacidade extra para procedimentos de ressuscitação;
Tampo radiotransparente de fibra de carbono com trilhos laterais para posicionamento do console em
qualquer lado da mesa tampo com movimento longitudinal de, no mínimo, 120 cm e movimento
transversal de, no mínimo, 2 x 12cm;
Movimento vertical motorizado de,no mínimo,80cm a 100cm;
Pivotamento de,no mínimo,+/- 90º;
Console - controle progressivo de posição do arco;
Joystick com botão de segurança para evitar movimentação acidental do arco;
Seleção de campo do detector;
Controle de posição do janelamento e filtros de contorno no colimador;
Roadmapping;
Comando para reconstrução 3d;
Controle de freio magnético para utilização do pivotamento da mesa;
Controle de altura do suporte dos monitores;
Salvar os últimos 10 segundos de fluoroscopia;
Controles para memória de posição do arco;
Manopla para maior ergonomia no movimento de flutuação do tampo e praticidade na liberação dos freios
do tampo da mesa;
Suporte dos monitores com curso longitudinal, transversal e vertical, com capacidade para visualização
da imagem de tempo real, imagem de referência, imagem de reconstrução 3d e imagem de polígrafo,
além dos parâmetros de raios-x, posição geométrica do arco e mesa.
Plataforma de comunicação com a sala de comando e controle remoto de funções de imagem;
Configuração de, no mínimo, 02(dois) monitores LCD,monocromáticos e/ou coloridos de alto brilho e alta
resolução,com tela anti-reflexiva que permita a visualização simultânea das seguintes imagens: ao vivo,
referência, reconstrução 3D e polígrafo;
Console de controle de imagens por controle remoto;
Intercomunicador da sala de exame com a de comando;
Indicação luminosa de emissão de raios-x;
Gerador de raios-x de alta tensão e alta freqüência de 1000ma/100kw;
Tensão de, no mínimo, 40 a 125kv
Tubos de raios-x , com capacidade de, no mínimo, 2400khu;
Foco fino de, no minimo 0,6mm e foco grosso de no maximo,1,0mm;
Sistema de resfriamento;
Alarmes de sobreaquecimento do tubo;
Trocador de calor com sistema de resfriamento, com capacidade de, no mínimo, 2,9kw;
No mínimo 02(dois) filtros de contorno motorizados, de controle independente com giro de no mínimo
100º;
No mínimo 02(dois) pares de lâminas paralelas de colimação retangular, com ajuste ao tamanho do
campo utilizado;
Filtro automático para redução de dose no paciente e operador e qualidade de imagem
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Detector plano - unidade de flat panel detector, com diagonal de, no mínimo 37 cm, matriz ativa de
1500x1500 +/- 10% de alta resolução de no mínimo 12bits de profundidade;
Sistema de aquisição de imagem - sistema de controle remoto para operação do software de visualização
digital de imagem dentro da sala de exames;
Aquisição dinâmica de imagens de 1 a 6 fps,programável em dsa para angiografia;
Taxas de aquisição de 7,5;15e 30fps para fluoroscopia e cine (1024x1024pixels) ou 60fps(512x512
pixels);
Módulo de aquisição rotacional de,no mínimo 20º/s;
Armazenamento e revisão de imagens fluoroscópias:
Roadmapping;
Landmarking;
Filtros de realce de borda;
Inversão de preto/branco e negativo;
Função de pixel shitfing por botões ou por arraste do mouse sobre a imagem;
Remask;
Função automática de auto-contraste;
Visualização de imagens dinâmicas de dsa nativas e subtraída zoom selecionável nas imagens;
Anotações nas imagens contendo linhas,setas, elipses e textos pré definidos e textos livres,com opção de
Apresentação das anotações em uma imagem ou em todas as imagens da série;
Rotação das imagens adquiridas;
Salvamento de um quadro das imagens(photo file);
Exportação de imagens em formato bmp ou jpg e avi ou mpeg;
Recursos adicionais de softwae:
Pacote de software de aprimoramento da visualização de
Stents;
Aplicativo para visualização de outros tipos de exames como
Tomografia computadorizada e ressonância magnética;
Pacote de software para analise vascular e quantificação coronária vascular nos procedimentos de:
-rotinas de calibragem;
-reconstrução 3d para análise vascular;
-analise de angiogramas do ventrículo esquerdo para calculo da fração de ejeção,volume ventricular e
parâmetros de motilidade das paredes,com relatorio gráfico;
-medições lineares;
-colimação virtual;
-envio automático das imagens adquiridas para estação de revisão ou pacs dicom;
-gravação de imagem no formato dicom em cd e dvd,com seleção das imagens e gravação de múltiplos
estudos,opção de gravação dos relatórios gerados para o estudo,com auto visualizador(dicom viwer);
-dicom reader em todos os cds e dvds gravados;
-restauração de cds ou dvds dicom para analise de estudos;
-dicom print para impressao em equipamentos dicom;
-dicom store para envio das imagens em pacs dicom;
-dicom worklist para inclusão de dados de estudos agendados no pacs;
-dicom query e dicom retrieve;
-indicação dosimetrica
-acesso remoto para manutenção a distancia;
-estação de trabalho com software de aquisição e visualização digital de imagens em tempo real para
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procedimento cardíaco e angiográficos com DSA (automático), para pós-processamento, reconstrução 3D
e gravação de cd/dvd dicom de alto processamento e alta performance, com monitor de alto brilho e alta
resolução de 19 polegadas,no mínimo, lcd ou tecnologia superior, monocromático e/ou colorido, mouse e
teclado;
Acessórios:
-(02)dois suportes para braços;
-(01)um suporte para acesso braquial e radial;
-(01)um suporte para soro;
-(01)um conjunto de radioproteção(saiote das mesas+escudo suspenso ao teto);
Alimentação elétrica: 380/220v 60hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa
(Brasil)e de serviço em língua portuguesa(Brasil) ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento
operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.

043613003 Sistema de nebulização p/tratamento pacientes c/asma, dpoc, fibrose cistica e alergias, com as seguintes
especificações técnicas: pressão máxima do compressor: 34 psi (2,3 bar); fluxo máximo: 8,5 litros
p/minuto; pressão nominal de operação: 18 psi (1,2 bar); fluxo nominal de ar: 4,5 litros por minuto; peso:
1,3 kg e dimensões (prof.,larg.,alt.): 6,5x6,5 x3,75 polegadas.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043613005 Aparelho de nebulização aerosol a frio PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043672008 MODULO MEMORIA RAM CAPACIDADE DE 133 DIM PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

043680001 Aparelho de raios-x móvel para uso em pacientes adultos e neonatais
1. Generalidades Aparelho de raio-x móvel, motorizado
2. Características técnicas mínimas
2.1 comando gerador monofásico de 320 mAs e 125kv, no mínimo
2.2 tubo de raio x de anodo giratório;
2.3 gerador de alta frequência com controle microprocessado;
2.4 exposição por descarga capacitiva;
2.5 indicação sonora e luminosa de disparo;
2.6 regulagem de tensão de 40 a 125 kv, no mínimo;
2.7 indicação digital de kv e mas no mínimo;
2.8 tempo de 0,003 a 3 segundos, no mínimo;
2.9 o aparelho deve ser de fácil mobilidade e com movimento (carro suporte) motorizado e apresentar
sistema de travas.
2.10 braço móvel vertical e horizontalmente (profundidade), que permite realizar exames na mesa de
cirurgia;
2.11 unidade selada com giro mínimo de 180º;
2.12 colimador luminoso com timer;
2.13 deve operar através de rede elétrica 220v/60hz ou bateria interna.
2.14 Potência do gerador, no mínimo 30KW;
2.15 Combinação de tensão e corrente do tubo para potência máxima: 120kv, 300mA;
3. Alimentação
3.1 alimentação elétrica: 220v/60hz.
4. Acessórios:
4.1 cabos do tipo (2p + t) para conexão na rede elétrica
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço em lingua

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
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portuguesa.
O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica,
sem ônus para a administração.

043680013 Aparelho de raios-x movel
1. Generalidades
Aparelho de raio-x móvel, motorizado
2. Características técnicas mínimas
2.1 comando gerador monofásico de 320 mAs e 125kv, no mínimo
2.2 tubo de raio x de anodo giratório;
2.3 gerador de alta frequência com controle microprocessado;
2.4 exposição por descarga capacitiva;
2.5 indicação sonora e luminosa de disparo;
2.6 regulagem de tensão de 40 a 125 kv, no mínimo;
2.7 indicação digital de kv e mas no mínimo;
2.8 tempo de 0,003 a 3 segundos, no mínimo;
2.9 o aparelho deve ser de fácil mobilidade e com movimento (carro suporte) motorizado e apresentar
sistema de travas.
2.10 braço móvel vertical e horizontalmente (profundidade), que permite realizar exames na mesa de
cirurgia;
2.11 unidade selada com giro mínimo de 180º;
2.12 colimador luminoso com timer;
2.13 deve operar através de rede elétrica 220v/60hz ou bateria interna.
3. Alimentação
3.1 alimentação elétrica: 220v/60hz.
4. Acessórios:
4.1 cabos do tipo (2p + t) para conexão na rede elétrica

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)
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043680014 Aparelho de raios-x móvel para uso em pacientes adultos e neonatais
1. Generalidades Aparelho de raios-X móvel, motorizado
2. Características técnicas mínimas
2.1 comando gerador monofásico de 320 mAs e 125kv, no mínimo
2.2 tubo de raio x de anodo giratório;
2.3 gerador de alta frequência com controle microprocessado;
2.4 exposição por descarga capacitiva;
2.5 indicação sonora e luminosa de disparo;
2.6 regulagem de tensão de 40 a 125 kv, no mínimo;
2.7 indicação digital de kv e mas no mínimo;
2.8 tempo de 0,003 a 3 segundos, no mínimo;
2.9 o aparelho deve ser de fácil mobilidade e com movimento (carro suporte) motorizado e apresentar
sistema de travas.
2.10 braço móvel vertical e horizontalmente (profundidade), que permite realizar exames na mesa de
cirurgia;
2.11 unidade selada com giro mínimo de 180º;
2.12 colimador luminoso com timer;
2.13 deve operar através de rede elétrica 220v/60hz ou bateria interna.
2.14 Potência do gerador, no mínimo 30KW;
2.15 Combinação de tensão e corrente do tubo para potência máxima:120 kV,300mA.

PECA 76 Equipamentos de Uso
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2.16 Taxa máxima de dissipação do calor do tubo/anodo, no mínimo 1100HU/s
2.17 Capacidade calórica máxima do anodo, no mínimo 260KHU
2.18 Deve possuir indicação luminosa do campo de irradiação.
2.19 Deve possuir controle para ajuste do campo de irradiação.
2.20 Controle/disparador manual com dois níveis e acionamento, preparo da radiografia e exposição,
cabo com comprimento mínimo de 4 metros;
2.21 Deve dispor de sistema de proteção radiológica para operador, com equivalência em chumbo de no
mínimo 2,5 mmPb
2.22 Mostrador(es) digital.
3. Alimentação
3.1 alimentação elétrica: 220v/60hz.
4. Acessórios:
4.1 cabos do tipo (2p + t) para conexão na rede elétrica
5. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas
recomendadas pelo fabricante,inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem
ônus para a administração.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em língua
portuguesa ou inglesa.
O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica,
sem ônus para a administração.

043680016 Aparelho de raios-x digital (DR) móvel motorizado
1.Generalidades:
Aparelho de raios-x digital (DR) móvel motorizado.
2.Características técnicas mínimas:
2.1 Comando gerador com 300 mas e 120 kv, no mínimo;
2.2 Tubo de RX de anodo giratório;
2.3 Gerador de alta freqüência com controle microprocessado;
2.4 Indicação sonora e luminosa de disparo;
2.5 Regulagem de tensão de 50 a 120 kV, no mínimo;
2.6 Indicação digital de kV e mAs no mínimo;
2.7 Tempo de 4ms a 3 segundos, no mínimo;
2.8 O aparelho deve ser de fácil mobilidade e com movimento (carro suporte) motorizado;
2.9 Braço móvel vertical e horizontalmente (profundidade), que permite realizar exames na mesa de
cirurgia;
2.10 Unidade selada com giro mínimo de 180o;
2.11 Colimador luminoso com timer;
2.12 Deve possuir processador digital para aquisição e gerenciamento de imagens;
2.13 Sistema detector de Imagens tipo Flat Panel Detector (FPD) ou CCD para imagens de até
35cmx43cm;
2.14 Tela LCD sensível ao toque acoplada ao equipamento de no mínimo 15” polegadas para visualização
de imagens;
2.15 Deve possibilitar armazenamento de no mínimo 3000 imagens;
2.16 Conexão para envio de imagens via cabo de rede ou sistema wireless;
2.17 Envio de imagens para rede/servidor/impressão no formato DICOM;
2.18 O software fornecido com o equipamento deve possuir total compatibilidade com a especificação
técnica ACR/NEMA DICOM 3.0 (Digital Image Communications in Medicine, versão 3.0). O equipamento
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deverá vir acompanhado dos recursos de software e hardware necessários para armazenamento e
transmissão de imagens médicas no padrão DICOM 3.0, oferecendo no mínimo o serviço DICOM de
"usuário de classe de serviço de armazenamento" denominado store scu, de forma que exames
realizados com o equipamento possam ser armazenados em um servidor de imagens DICOM-compatível
qualquer a ser definido pelo usuário final. O software DICOM fornecido deverá se encontrar habilitado
para funcionamento e devidamente licenciado. O software fornecido com o equipamento deverá permitir a
configuração das "entidades de aplicação"(ae titles) que serão utilizadas como "provedores" de serviços
de armazenamento" store scps. Para tanto, o equipamento deverá vir acompanhado dos respectivos
manuais de configura- cão da comunicação DICOM e de documento contendo as senhas administrativas
necessárias para a configuração dessa comunicação e também para a configuração da interface de rede
tcp/ip do equipamento, incluindo-se aí a senha de super-usuário de equipamento. O equipamento de
raio-x deverá permitir a comunicação com outros dispositivos DICOM através do protocolo de redes de
computador tcp/ip, sendo que o hardware deverá estar provido de interface ethernet.
2.19 Deve operar através de rede elétrica 220V/60 Hz ou bateria interna.
2.20 Tamanho do Pixel, igual ou menor a 205µm;
2.21 Painel detector com capacidade de carga maxima:
2.21.1 Concentrada 100 kg;
2.21.2 Distribuída 150 kg;
2.22 Tamanho mínimo do detector 34x34cm, em área útil;
3.Alimentação:
3.1Alimentação elétrica: 220V/60Hz.
4.Acessórios:
4.1 Cabos do tipo (2P + T), padrão ABNT para conexão na rede elétrica
5. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas
recomendadas pelo fabricante, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem
ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de
operação (e digital), em
língua portuguesa (Brasil) e serviço em língua portuguesas (Brasil) ou inglesa. O manual de serviço
consiste no mínimo de: todas as operações de manutenção do equipamento, rotinas de serviço e solução
de
problemas do equipamento, identificação de todas as partes (visão explodida, se disponível) com lista de
peças, esquemas elétricos e demais itens pertinentes ao equipamento e seus acessórios; O licitante deve
fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a
administração.

043680021 1. Generalidades: aparelho de raios-x móvel para uso em pacientes neonatais.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 Comando gerador com 320 mas e 120 kv, no mínimo;
2.2 Tubo de anodo giratório;
2.3 Gerador de alta frequência com controle microprocessado;
2.4 Exposição por descarga capacitiva;
2.5 Indicação sonora e luminosa de disparo;
2.6 Regulagem de tensão de 40 a 120 Kv, no mínimo, passo de 1kv; 2.7 regulagem do mas de 0,32 a
320, no mínimo;
2.8 Indicação digital de Kv e mas no mínimo;
2.9 Tempo de 4.0 milisegundos a 3 segundos, no mínimo;
2.10 o Aparelho deve ser móvel, com rodízios e sistema de travas;
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2.11 Braço móvel vertical e horizontalmente (profundidade), que permite realizar exames na mesa de
cirurgia.

 2.12 Unidade selada com giro mínimo de 180;

2.13 Colimador luminoso com timer;
2.14 Taxa de dissipação de calor do tubo deve ser igual ou superior a 140hu/s;
2.15 Taxa de dissipação de calor do anodo deve ser igual ou superior a 350hu/s;
3. Alimentação:
3.1 Alimentação elétrica: 220v/60hz
4. Acessórios:
4.1 Cabos do tipo (2p + t) para conexão na rede elétrica.

O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço em língua
portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a
equipe técnica, sem ônus para a administração.

043680022 Aparelho de raio-x fixo, composto por gerador, console de controle monofasico ou trifasico, dois bucky,
mesa de paciente, coluna instalada no chao com braco movel, e cupula com tubo de raio-x.
2. caracteristicas tecnicas minimas
    2.1 comando gerador de 800ma e 150kv, no minimo
    2.2 regulagem de mas de 0,5 a 500 mas, no minimo
    2.3 regulagem de tensao de 40kv a 150kv, no minimo
    2.4 tempo de exposicao regulavel 0,05 a 3 segundos,no minimo
    2.5 indicacao digital de kv, mas no minimo
    2.6 bucky incorporado a mesa, com grade antidifusora
    2.7 bucky mural para parede com grade antidifusora, com deslocamento vertical de 120cm, angulacao
de 90 graus e freios eletromagneticos
    2.8 coluna porta tubo montada no chao com braco movel vertical e deslocamento ao longo da mesa
    2.9 tubo com giro minimo de 180 graus
    2.10 cupula com tubo de raio-x de anodo giratorio
    2.11 gerador de alta frequencia
    2.12 alimentacao do filamento do tubo em alta frequencia
    2.13 colimador luminoso com timer
    2.14 o equipamento deve ter dois estagios: um para preparo e outro para emissao dos raios x
    2.15 deve apresentar circuitos de seguranca para: sobrecarga no tubo, falha de filamento no tubo,
rotacao do anodo no tubo, protecao termica da unidade selada
    2.16 deve possuir mesa com tampo flutuante
    2.17 bandeja de autocentralizacao de chassis para filmes 18 x 24cm a 35 x 43cm em ambas as
direcoes
    2.18 freios eletromagneticos na estativa para movimentos horizontal, vertical, transversal com
acionamento central
    2.19 a insatalacao do equipamento devera ser realizada total mente pela empresa sem onus para a
administracao, fornecendo e instalando todos os materiais e componentes necessários.
Alimentação:
3.1 alimentacao 220v / 60hz ou 380v / 60hz
4 acessorios
     4.1 um (01) par de cabos de alta tensao
     4.2 dois (02) pares de chassis para os tamanhos 18 x 24cm, 35 x 35cm, 35 x 43cm
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O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração. O
equipamento deve apresentar registro no ministério da saúde, não sendo aceito autorizações de modelo.

043680023 Mamógrafo
1.generalidades:
Equipamento de mamografia para realizar investigação e exames diagnósticos com sistema de
estereotaxia.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Gerador:
2.1.1. Alta freqüência;
2.1.2. Controlado por microprocessador;
2.1.3. Seleção de mas faixa mínima: 5 a 500 mas;
2.1.4. Seleção de kv de pico faixa mínima: 23 a 35 kv com incremento máximo de 1 kv.
2.1.5. Controle automático de exposição;
2.1.6. Circuito de proteção de ânodo e filamento
2.2. Tubo de raios-x:
2.2.1. Ânodo de molibdênio giratório;
2.2.2. Produção de feixe de raios-x homogêneo;
2.2.3. Filtro de molibdênio/ródio;
2.2.4. Janela de berílio;
2.2.5. Bifocal com faixa mínima entre 0,1mm a 0,3mm;
2.3.   Braço:
2.3.1. Movimentos totalmente motorizados
2.3.2. Deslocamento vertical de no mínimo 60 cm;
2.3.3. Suporte com movimento rotacional de 0° - 90° - 180°
2.3.4. Seletor de compressão de, no mínimo, 7 à  20kgf;
2.3.5. Descompressão automática;
2.4. Bucky:
2.4.1. Grade anti difusora;
2.4.2. Bucky 18x24cm e 24x30cm;
2.5. Colimador:
2.5.1. Com luz automática;
2.6. Controle:
2.6.1. Com biombo de proteção de vidro plumbífero;
2.7. Estereotaxia:
2.7.1. Com passo de movimento X,Y,Z de no máximo 0,1mm;
2.7.2. Compatível com agulhas de biopsia de 12g a 22g;
3. Acessórios:
3.1.mesa de magnificação;
3.2.bandeja de compressão (bordas planas)p/ bucky de 18x24cm
3.3.bandeja de compressão (bordas planas)p/ bucky de 24x30cm
3.4.bandeja de compressão p/ magnificação p/bucky de 18x24cm
3.5.bandeja de compressão localizada p/ magnificação;
3.6.sistema completo de estereotaxia;
3.7.quatro suportes de agulha de biópsia 14g;
3.8. Um suporte de agulha de biópsia 16g
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3.9.um (01) avental plumbifero adulto com equivalência de no mínimo 0,5mm pb
3.10. Um (01) protetor de tiróide com equivalência de no mínimo 0,5mm pb, tipo viseira, com fecho em
velcro;
3.11. Um (01) óculos de proteção plumbífero com proteção lateral e frontal
4. Alimentação elétrica:
4.1. Tensão 220 v/60hz +fio terra
5.instalação do equipamento.
5.1. A empresa deve se responsabilizar pela instalação completa do equipamento sem ônus para a
administração.
O equipamento deverá ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em português ou inglês.
O licitante deve fornecer treinamento adequado a dois (02) usuários operacionais. Sem ônus para a
administração.

043680024 Aparelho de raios x com intensificador de imagem
1.    generalidades:
Aparelho de raios x telecomandado para a realização de exames contrastados com fluoroscopia e
radiografia seriada composto por mesa telecomandada,console de controle com monitor gerador de raios
x de alta freqüência e seriógrafo.
2.    características técnicas mínimas:
       2.1. gerador de raios x de alta freqüência com controle microprocessado;
       2.2. console de controle com indicação dos parâmetros selecionados;
       2.3. potência do gerador de no mínimo 60 kw;
       2.4. tubo de raios-x de anodo giratório:
       2.4.1. faixa mínima de tensão de 40 a 125 kv e de corrente 50 a 800 ma para radiografia;
       2.4.2. faixa mínima de tensão de 50 a 110 kv  e de corrente  mínima de 20 ma para fluoroscopia;
       2.4.3. rotação do anodo: 3000 rpm no mínimo;
       2.4.4. capacidade térmica: 300 khu, no mínimo;
       2.4.5. foco fino: 0,7 mm no máximo;
       2.4.6. foco grosso: 1,2 mm no máximo;
       2.5. intensificador de imagem de três campos, 12 " no mínimo
       2.6. mesa com comando remoto ou na própria mesa com os seguintes movimentos:
       2.6.1. trendelemburg: 15 graus, no mínimo;
       2.6.2. reverso de trendelemburg 90 graus, no mínimo;
        2.6.3. deslocamento longitudinal da mesa ou do conjunto tubo seriógrafo;
        2.7. dimensões da mesa:
        2.7.1. comprimento: 200cm, no mínimo;
        2.7.2. largura: 60cm, no mínimo;
        2.8. seriógrafo:
        2.8.1. deve gerar até três imagens por filme;
        2.8.2. formatos: 18x24 a 35x43;
        2.9. dois (02) monitores de no mínimo 17";
        2.10. deve acompanhar as grades antidifusoras;
        2.11. cabos de alta tensão;
3. alimentação trifásica: 220/380v - 60 hz
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1118 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação

043680025 Aparelho de raios-x fixo

1.Generalidades
Aparelho de raios-x fixo, composto por gerador, console de controle monofásico ou trifásico, dois bucky,
mesa de paciente, coluna instalada no chão com braço móvel, e  cúpula com tubo de raios-x.

2. Características técnicas mínimas

2.1 comando gerador multiprocessado no máximo até 800ma, e 125kv no mínimo;

2.2 regulagem de mas de 0,5 a 500 mas, no mínimo;

2.3 regulagem de tensão de 40kv a 125kv, no mínimo;

2.4 tempo de exposição regulável 0,05 a 3 segundos,no mínimo

2.5 indicação digital de kv, mas no mínimo;

2.6 bucky incorporado à mesa, com grade antidifusora;

2.7 bucky mural com grade antidifusora, com deslocamento vertical de 120cm e freio eletromagnético;

2.8 coluna porta tubo montada no chão com braço móvel vertical e deslocamento ao longo da mesa;

2.9 tubo com giro mínimo de 180 graus;

2.10 cúpula com tubo de raios-x de anodo giratório;

2.11 gerador de alta eficiência;

2.12 alimentação do filamento do tubo em alta freqüência;

2.13 colimador luminoso com timer;

2.14 o equipamento deve ter dois estágios: um para preparo e outro para emissão dos raios x;

2.15 deve apresentar circuitos de segurança para: sobrecarga no tubo, falha de filamento no tubo, rotação
do anodo no tubo, proteção térmica da unidade selada;

2.12 deve possuir mesa com tampo flutuante;
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2.13 bandeja de autocentralização de chassis para filmes 18 x 24 cm a 35 x 43 cm em ambas as
direções;

2.14 freios eletromagnéticos na estativa para movimentos horizontal, vertical,transversal com
acionamento central;

2.15 a instalação do equipamento deverá ser realizada totalmente pela empresa sem ônus para a
administração, fornecendo e instalando todos os materiais e componentes necessários;

3. Alimentação

3.1 alimentação 220v/60hz ou 380v/60hz;

4. Acessórios

4.1 um (01) par de cabos de alta tensão;

4.2 dois (02) pares de chassis para os tamanhos 18 x 24 cm 35 x 35 cm, 35 x 43 cm;

O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração. O
equipamento deve apresentar registro no Ministério da Saúde, não sendo aceito autorizações de modelo.

043680026 Aparelho de raios-x panorâmico cefalométrico digital para uso pacientes adulto einfantil.
2. características técnicas do raios-x digital:
    2.1. possuir coluna motorizada;
    2.2. possibilidade de realização de exames em pacientes em cadeira de rodas;
    2.3. realizar no mínimo os seguintes exames: panorâmica, panorâmica infantil, atm no centro, atm no
canto, lateral, ap/pa, semi-panorâmica direita e esquerda, cortes de seios
da face;
    2.4. possibilidade de atualização de software para realizacao de novos exames;
    2.5.possuir controle automático de exposição (eac);
    2.6.aquisição em tempo real da imagem;
    2.7.potencial do anodo de no mínimo: 60 - 80 kv;
    2.8.corrente do anodo de no mínimo: 1-15 ma;
    2.9.disparador com comando remoto;
    2.10.sistema de posicionamento do paciente com feixe de laser triplo;
    2.11.sistema de interface com protocolo de comunicação dicom
3. características mínimas do computador:
     3.1. processador de no mínimo 3.0 ghz;
     3.2. memória ram, no mínimo, 2gb ddrii;
     3.3. hd com, no mínimo, 200 gb de capacidade sata;
     3.4. drive de 1.44 mb;
     3.5. deve apresentar pelo menos duas saídas usb frontais;
     3.6. deve apresentar pelo menos duas saídas usb traseiras (posterior);
     3.7.    deve apresentar leitor e gravador de dvd;
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     3.8.    placa fax modem 56 kkps;
     3.9.     placa de rede 10/100/1000 mbits;
     3.10. placa de vídeo de 256 mb, no mínimo e não integrada a placa mae;
     3.11. teclado compatível com a língua portuguesa;
     3.12. monitor de 17" lcd, no mínimo;
     3.13. mouse ótico;
     3.14. mousepad com apoio ergonômico em gel para punho;
     3.15. mesa para acondicionar o computador;
     3.16. estabilizador 220v/110v, 60 hz;
4.  acessórios básicos:
      4.1. cabo de alimentação, padrão abnt;
      4.2. dois (02) cassetes compatíveis com o equipamento;
      4.3. adaptadores e suporte para plena realização dos exames;
      4.4. estabilizador compatível com o equipamento;
5.  alimentação:
      5.1. alimentação elétrica: 220v / 60 hz;
A empresa deve se responsabilizar pela instalação completa do equipamento, sem ônus para a ses;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração.

043680027 1    generalidades:
Equipamento para digitalização de imagens de raios-x, cr (computed radiography).
2    características técnicas mínimas:
2.1    equipamento deve fornecer conectividade dicom com as seguintes características:
2.1.1    dicom cr store scu;
2.1.2    dicom modality worklist management
2.1.3    dicom basic gray scale print scu;
2.1.4    dicom storage commitment.
2.2    comunicação dicom com servidor dicom habilitada e liberada para utilização. Ae tiltle e endereço ip
livremente
Configurável por parte do usuário;
2.3    senhas de superusuário e de administração do software do equipamento fornecidas na data da
entrega;
2.4    conexão com a rede ethernet:
2.4.1    100 base-t no mínimo;
2.5    o sistema de digitalização de imagens deve ter:
Reconhecimento automático do tamanho e tipo de cassete; processamento de no mínimo 100 placas de
imagem por hora (média considerando vários tamanhos de cassetes); terminal de cadastramento com
monitor touch screen, tela plana de 15 polegadas e resolução de 1024x768 pixels no mínimo e leitor de
código de barras integrado ao terminal para cadastramento dos cassetes; suportar todos os tamanhos de
placas de imagem conforme cassetes descritos abaixo.
Acessórios:
3.1 devem ser fornecidos os seguintes cassetes com placas; de imagens para radiologia:
3.1.1 04 cassetes c/ placa de imagem no tam de 35 x 43 cm;
3.1.2 04 cassetes c/ placa de imagem no tam de 35 x 35 cm;
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3.1.3 04 cassetes c/ placa de imagem no tam de 24 x 30 cm;
3.1.4 04 cassetes c/ placa de imagem no tam de 18 x 24 cm;
3.2 deve ser fornecida (uma) 01 impressora a seco (dry) para impressão de imagens de radiologia com as
seguintes ca-racteristicas:
3.2.1 carregamento dos filmes a luz do dia;
3.2.2 conexão com modalidades através do protocolo dicom
3.2.3 gaveta para tres tamanhos de filmes no mínimo;
3.2.4 impressão de tres tamanhos de filmes simultâneos no mínimo;
3.2.5 controle automático da densidade/qualidade de cada filme impresso.
4. Alimentação: 220v/ 60hz (se necessário para funcionamento do equipamento no-break ou estabilizador,
este deverá ser  / fornecido  pela empresa):
Observações: o software fornecido com o equipamento deve possuir total compatibilidade com a
especificação técnica acr/nema dicom 3.0 (digital image communications in medicine versão 3.0). O
equipamento deverá vir acompanhado dos recursos de software e hardware necessários p/
armazenamento e / e transmissão de imagens médicas no padrão dicom 3.0, oferecendo no mínimo o
serviço dicom store scu, serviço de armazenamento para a classe usuário, de forma que exames
realizados com o equipamento possam ser armazenados em um servidor de imagens dicom-compatível
qualquer,a ser definido pelo usuário final. O software dicom fornecido deverá se encontrar habilitado para
o funcionamento e devidamente licenciado. O software fornecido com o equipamento radiográfico deverá
permitir a configuração das "entidades de aplicação" (ae titles) que serão utilizadas como"provedores de
serviço de armazenamento", store scps. Para tanto, o equipamento deverá vir acompanhado dos
respectivos manuais de configuração da comunicação dicom e de documento contendo as senhas
administrativas necessárias para a configuração  dessa comunicação e também para a configuração da
interface de rede TCP/IP do equipamento, incluindo-se aí a senha de super usuário do equipamento. O
console (estação de trabalho) do equipamento radiográfico deverá permitir a comunicação com outros
dispositivos dicom através do protocolo de redes de computador TCP/IP,sendo que o hardware deverá
estar provido de interface Ethernet.

043680028 Equipamento para digitalização de imagens de raios-X, convencional - CR
Objeto: Equipamento para digitalização de imagens radiográficas para hospital de
pequeno porte.
1 Generalidades:
Equipamento para digitalização de imagens de raios-x convencional- CR (Computed
Radiography).
2 Características técnicas mínimas:
2.1 Equipamento deve fornecer conectividade DICOM com as seguintes
características:
2.1.1 DICOM CR Store SCU;
2.1.2 DICOM Modality Worklist Management
2.1.3 DICOM Basic Gray Scale Print SCU;
2.1.4 DICOM Storage Commitment.
2.2 Comunicação DICOM com servidor DICOM habilitada e liberada para utilização.
AE Tiltle e endereço IP livremente configurável por parte do usuário;
2.3 Senhas de superusuário e de administração do software do equipamento
fornecidas na data da entrega;
2.4 Conexão com a rede Ethernet:
2.4.1 100 Base-T no mínimo;
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2.5 O sistema de digitalização de imagens deve ter:
2.5.1 Reconhecimento automático do tamanho e tipo de cassete;
2.5.2 Processamento de no mínimo 60 placas de imagens por hora (média
considerando vários tamanhos de cassetes);
2.5.3 Terminal de cadastramento com monitor touch screen, tela plana de 15
polegadas e resolução de 1024 x 768 pixels no mínimo e leitor de código de barras
integrado ao terminal ou sistema similar integrado ao terminal para cadastramento
dos cassetes;
2.5.4 Suportar todos os tamanhos de placas de imagem conforme cassetes descritos
abaixo.
3 Acessórios:
3.1 Devem ser fornecidos os seguintes cassetes com placas de imagens para
radiologia:
3.1.1 (oito) 08 cassetes com placa de imagem no tamanho de 35 x 43 cm;
3.1.2 (quatro) 04 cassetes com placa de imagem no tamanho de 35 x 35 cm;
3.1.3 (quatro) 04 cassetes com placa de imagem no tamanho de 24 x 30 cm;
3.1.4 (quatro) 04 cassetes com placa de imagem no tamanho de 18 x 24 cm;
3.2 Deve ser fornecida (uma) 01 impressora a seco (Dry) para impressão de imagens
de radiologia com as seguintes características:
3.2.1 Carregamento dos filmes a luz do dia;
3.2.2 Conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0;
3.2.3 Gaveta para três tamanhos de filmes no mínimo;
3.2.4 Impressão de três tamanhos de filmes simultâneos no mínimo;
3.2.5 Controle automático da densidade/ qualidade de cada filme impresso.
4 Alimentação: 220V / 60Hz, (se necessário para funcionamento do equipamento
Nobreak ou Estabilizador, este deverá ser fornecido pela empresa);
5 Observações: O software fornecido com o equipamento radiográfico deve possuir
total compatibilidade com a especificação técnica ACR/NEMA DICOM 3.0 (Digital
Image Communications in Medicine, versão 3.0). O equipamento deverá vir
acompanhado dos recursos de software e hardware necessários para armazenamento
e transmissão de imagens médicas no padrão DICOM 3.0, oferecendo no mínimo o
serviço DICOM Store SCU, serviço de armazenamento para a classe usuário, de
forma que exames realizados com o equipamento possam ser armazenados em um
servidor de imagens DICOM-compatível qualquer, a ser definido pelo usuário final. O
software DICOM fornecido deverá se encontrar habilitado para funcionamento e
devidamente licenciado. O software fornecido com o equipamento radiográfico deverá
permitir a configuração das "Entidades de Aplicação" (AE Titles) que serão utilizadas
como "Provedores de Serviços de Armazenamento", Store SCPs. Para tanto, o
equipamento deverá vir acompanhado dos respectivos manuais de configuração da
comunicação DICOM e de documento contendo as senhas administrativas
necessárias para a configuração dessa comunicação e também para a configuração
da interface de rede TCP/IP do equipamento, incluindo-se aí a senha de super-usuário
do equipamento. O console (estação de trabalho) do equipamento radiográfico deverá
permitir a comunicação com outros dispositivos DICOM através do protocolo de redes
de computador TCP/IP, sendo que o hardware deverá estar provido de interface
Ethernet.
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O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em
língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem
ônus para a administração.

043680029 Equipamento para digitalização de imagens de raios-x e mamografia
1 Generalidades:
Equipamento para digitalização de imagens de raios-x e mamografia, cr (computed radiography).
2 Características técnicas mínimas:
2.1 Equipamento deve fornecer conectividade dicom com as seguintes características:
2.1.1 Dicom cr store scu;
2.1.2 Dicom modality worklist management
2.1.3 Dicom basic gray scale print scu;
2.1.4 Dicom storage commitment.
2.2 Comunicação dicom com servidor dicom habilitada e liberada para utilização. Ae tiltle e endereço ip
Livremente configurável por parte do usuário;
2.3 Senhas de superusuário e de administração do software do equipamento fornecidas na data da
entrega;
2.4 Conexão com a rede ethernet:
2.4.1 100 base-t no mínimo;
2.5 O sistema de digitalização de imagens deve ter:
2.5.1 reconhecimento automático do tamanho e tipo de cassete
2.5.2 processamento de no mínimo 72 placas de imagens por hora no tamanho 35x43cm;
2.5.3 suportar e processar placas de imagem padrão (raio-x) e placas de imagem de alta resolução
(mamografia);
2.5.4 Terminal de cadastramento com monitor touch screen, tela plana de 21 polegadas e resolução de
1902x1080 pixels no mínimo e leitor de código de barras (ou sistema similar) integrado ao terminal para
cadastramento dos cassetes;
2.5.5 suportar todos os tamanhos de placas de imagem conforme cassetes descritos abaixo.
3 Acessórios:
3.1 Devem ser fornecidos os seguintes cassetes com placas de imagens para radiologia:
3.1.1 (dois) 02 cassetes com placa de imagem no tamanho de 35 x 43 cm;
3.1.2 (dois) 02 cassetes com placa de imagem no tamanho de 35 x 35 cm;
3.1.3 (quatro) 04 cassetes com placa de imagem no tamanho de 24 x 30 cm;
3.1.4 (oito) 08 cassetes com placa de imagem de alta resolução para mamografia no tamanho de 18 x 24
cm;
3.1.5 (um) 01 mini-switch de 08 portas (100 mbps) - alimentação elétrica 220v;
3.2 Deve ser fornecida (uma) 01 impressora a seco (dry) para impressão de imagens de radiologia e
mamografia com as seguintes características:
3.2.1 carregamento dos filmes a luz do dia;
3.2.2 conexão com modalidades através do protocolo dicom 3.0
3.2.3 gaveta para três tamanhos de filmes no mínimo;
3.2.4 impressão de três tamanhos de filmes simultâneos no minimo;
3.2.5 controle automático da densidade/ qualidade de cada filme impresso.
4 Alimentação: 220v / 60hz (se necessário para funcionamento do equipamento no-break ou estabilizador,
este deverá ser fornecido pela empresa);
5 Observações: o software fornecido com o equipamento radiográfico deve possuir total compatibilidade
com a especificação técnica acr/nema dicom 3.0 (digital image communications in medicine, versão 3.0).o
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equipamento devera vir acompanhado dos recursos de software e hardware
Necessários para armazenamento e transmissão de imagens médicas no padrão dicom 3.0,oferecendo
no mínimo o serviço dicom store scu, serviço de armazenamento para a classe usuário, de forma que
exames realizados com o equipamento possam ser armazenados em um servidor de imagens
dicom-compatível qualquer, a ser definido pelo usuário final.o software dicom fornecido deverá se
encontrar habilitado para funcionamento e devidamente licenciado. O software fornecido com o
equipamento radiográfico deverá permitir a configuracao das ''entidades de aplicação'' (ae titles) que
serão utilizadas como ''provedores de serviços'' de armazenamento&quot;, storescps. Para tanto, o
equipamento deverá vir acompanhado dos respectivos manuais de configuração da comunicação dicom e
de documento contendo as senhas administrativas necessárias para a configuração dessa comunicação
e também para a configuracao da interface de rede tcp/ip do
equipamento, incluindo-se aí a senha de super-usuário do equipamento. O console (estação de trabalho)
do equipamento radiográfico deverá permitir a comunicação com outros dispositivos dicom atraves do
protocolo de redes de computador tcp/ip, sendo que o hardware deverá estar provido de interface
ethernet. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em português ou
inglês.
O licitante deve fornecer treinamento adequado a dois (dois) usuários operacionais, sem ônus à
administração.
6. Garantia:
6.1 Durante o período da cobertura devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas
pelo fabricante, conforme manual do equipamento, no mínimo, inclusive com a substituição de peças
necessárias para a execução, sem ônus para a administração.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

043680030 Colimador luminoso compatível com aparelho de raio-x móvel da marca emic. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043680031 Aparelho de raios x com intensificador de imagem
1. Generalidades:
1.1. Aparelho de raios x telecomandado com exposição automática para a realização de exames
contrastados com fluoroscopia e radiografia seriada composto por mesa telecomandada console de
controle com monitor, gerador de raios x de alta freqüência e seriógrafo.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 Gerador de raios x de alta freqüência com controle microprocessado;
2.2 Console de controle com indicação dos parâmetros selecionados;
2.3 Potência do gerador de no mínimo 60 kw;
2.4 Tubo de raios-x de anodo giratório:
2.4.1 Faixa mínima de tensão de 40 a 125 kv e de corrente de 50 a 600 ma para radiografia;
2.4.2 Faixa mínima de tensão de 50 a 110 kv e de corrente até 4 ma para fluoroscopia;
2.4.3 Capacidade térmica: 300 khu, no mínimo;
2.4.4 Foco fino: 0,7 mm no máximo;
2.4.5 Foco grosso: 1,2 mm no máximo;
2.5 Intensificador de imagem de três campos, 12", no mínimo;
2.6 Deve possuir modo de fluoroscopia continua, intervalo de tempo até 5 minutos;
2.7 Deve possuir modo de fluoroscopia pulsada, permitindo 03 quadros/segundo, no mínimo.
2.8 Deve permitir a o posicionamento obliquo do tubo de raio-x;
2.9 Mesa com comando remoto com os seguintes movimentos:
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2.9.1 Trendelemburg: 15 graus, no mínimo;
2.9.2 Reverso de trendelemburg 90 graus, no mínimo;
2.9.3 Deslocamento longitudinal e lateral da mesa ou do conjunto tubo-seriógrafo;
2.9.4 Altura da mesa 90cm (+/- 10cm);
2.9.5 Capacidade de carga no mínimo 130kg;
2.9.6 Dimensões da mesa:
2.9.6.1 Comprimento: 200cm, no mínimo;
2.9.6.2 Largura: 60cm, no mínimo;
2.10 Permitir aquisições digitais na mesa (raio-x e exames contrastados), e aquisições analógicas no buck
mural.
2.11 Seriógrafo:
2.11.1 Deve gerar no mínimo até quatro imagens por filme;
2.11.2 Formatos: 18x24cm, 24x18cm, 24x30cm, 30x24cm, 35x35cm e 35x43cm.
2.11.3 Cobertura do paciente, mínimo 100cm;
2.12 Deve dispor de um console computacional remoto para controle da mesa e seriógrafo com mesa;
2.13 Sistema de aquisição e processamento de imagem digital;
2.13.1 Sistema de tv com câmera ccd, alta resolução, capacidade de 1.000.000 de pixel ou
1024x512x8bit;no mínimo
2.13.2 Congelamento da ultima imagem;
2.13.3 Permitir medidas de no mínimo distâncias e ângulos;
2.13.4 Anotações;
2.13.5 Ajuste de brilho e contraste;
2.13.6 Filtros;
2.13.7 Pan/zoom;
2.13.8 Controle automático de balanço de imagem;
2.13.9 Um (01) monitor de no mínimo 17?; imagem;
2.14 Buck mural
2.14.1 Permitir uso de no mínimo chassis 18x24cm a 35x43cm;
2.14.2 Freio: travas eletromagnéticas
2.14.3 Sistema de centralização automática
2.15 Deve dispor de unidade de compressão;
2.16 O sistema fornecido com o equipamento deve possuir
Total compatibilidade com a especificação técnica dicom 3.0 (digital image comminications em medicine
versão 3.0), acompanhando recursos de softaware necessários para armazenamento e transmissão de
imagens médicas no padrão dicom 3.0 o software dicom fornecido devera se encontrar habilitado para
funcionamento e devidamente licenciado, se necessário vir acompanhado de documento contendo todas
as senhas administrativas necessárias para a configuração dessa comunicação.
2.18 Deve possibilitar gravação de exames em DVD ou dispor de porta USB que permita conexão de
mídia digital removível para copia dos exames.
3. Acessórios
3.1 Apoio para os pés;
3.2 Apoio para os ombros (um par);
3.3 Apoio para mãos (dois pares);
3.4 Cone de compressão;
3.5 Suporte para copo de bário;
3.6 Intercomunicador;
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4. Alimentação: 220/380v - 60 hz
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento operacional e técnico adequado aos usuários, sem ônus para a
administração. A especificação técnica do aparelho de raios x com intensificador de imagem foi realizada
por profissionais do instituto de engenharia biomédica da UFSC, e ratificada pelo representante da
unidade solicitante.

043680033 Sistema de Estereotaxia
          1.generalidades:
          Sistema de estereotaxia para neurocirurgia estereotáxica e neurocirurgia funcional.
          2.características técnicas mínimas:
          2.1. o sistema estereotáxico deve ser isocêntrico de acordo com o princípio de arco centrado e
deve ser baseado em coordenadas cartesianas;
          2.2 o sistema de coordenadas cartesianas deve usar como referência as coordenadas X, Y e Z,
nomenclaturas usadas nos equipamentos de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética;
         2.3.os principais componentes do sistema estereotáxico devem incluir o quadro craniano baseado
nas coordenadas cartesianas com escalas com números positivos em milímetro e um arco semicircular
com duplo apoio simultâneo;
          2.4. uma escala de valores numéricos positivos devem estar gravados no quadro craniano e no
arco semicircular e estes valores devem ser mostrados em milímetros;
          2.5. o arco semicircular deve incorporar um suporte deslizante sobre o mesmo que será usado para
portar diversos acessórios como agulhas, guias, cânulas, eletrodos e outros acessórios microcirúrgicos;
          2.6.o suporte deslizante deve ter ajustes independentes para a guia da trajetória e para a parada do
acessório. deve  ser possível aproximação da guia à abertura do crânio para otimizar a precisão da
trajetória;
          2.7. o sistema de estereotaxia deve permitir o método de calculo manual em estudos impressos,
permitir também o calculo manual no console dos equipamentos de tomografia computadorizada e
ressonância magnética do planejamento pré-operatório para obter as coordenadas dos alvos;
          2.8. o sistema de estereotaxia deve incluir os adaptadores específicos para o modelo de tomografia
X, para o modelo de ressonância magnética X e para o uso na bobina (headcoil) X;
          2.9. o sistema de estereotaxia deve incluir adaptadores para Tomografia Computadorizada e
Ressonância Magnética para posicionar a cabeça do paciente , permitindo ajustes finos para assegurar o
paralelismo com o plano de aquisição de imagem sem envolver manipulação do grantry do equipamento
de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética;
          2.10. o sistema do quadro craniano não deve exceder o peso de um(1) kilograma para conforto e
segurança ao paciente quando transportado ou em movimento;
          2.11. o sistema do quadro craniano deve ser compatível com todas as modalidades de imagem,
incluindo Raio-X,CT e ressonância magnética;
          2.12. o sistema de estereotaxia deve permitir a entubação transoral e transnasal durante qualquer
momento do procedimento;
          2.13. o sistema de estereotaxia deve permitir o acesso inferior ao quadro craniano para fossa
posterior e para trajetórias transesfenoidais;
          2.14. o sistema de estereotaxia deve prover pinos para encaixe nos ouvidos de simples e prática
fixação para posicionar e estabilizar o quadro craniano durante sua fixação no paciente
          2.15. o sistema de estereotaxia deve permitir a fixação do arco ao quadro craniano em diversas
orientações, sendo lateral (esquerda para a direita e da direita para a esquerda), como também sagital
(anterior para posterior e do posterior para a anterior);
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          2.16. a base do quadro craniano deve permitir o uso de instrumentos cirúrgicos para auxilio na
sustentação como espátulas e afastadores;
          2.17. o sistema de estereotaxia deve ter seu uso comprovado em publicações de trabalhos clínicos
como também deve comprovar a eficácia na obtenção de imagens diretamente da ressonância magnética
com mínima distorção da imagem;
          2.18. o sistema de estereotaxia deverá ter documentos comprovando sua precisão;
          2.19. o sistema de estereotaxia deve aceitar esterilização com gás óxido de etileno, autoclave a
valor de água e plasma (Sterrad - H2O2);
          2.20 o sistema de estereotaxia deve ter disponível produtos e soluções de parafusos de fixação e
agulhas de biópsia autoclaváveis;
          2.21. o sistema de estereotaxia deve conter ferramentas para a verificação intraoperatória do
posicionamento do instrumental, em relação ao alvo nas orientações latero-lateral e anteroposterior.
          2.22. as coordenadas X e Y devem ser configuradas em ambos os lados dos apoios no arco antes
de sua montagem no quadro craniano, para manter a maior precisão possível devido a melhor
visualização e acesso à escala;
          2.23. o sistema de estereotaxia deve ter uma ferramenta que pode ser usada na condição estéril
para testar o estado e condição de agulhas e eletrodos antes de ser utilizado no procedimento
estereotáxico;
          2.24. a referência para a Tomografia Computadorizada deve ser rígida e uma única peça após
montado, para evitar a inversão dos lados e evitar torções e deformações por pressão comprometendo a
precisão das referências no estudo de imagem estereotáxico;
          2.25 a referência para a ressonância magnética deve ser rigida e uma única peça após montado,
para evitar a inversão dos lados e evitar torções e deformações por pressão comprometendo a precisão
da referência no estudo de imagem estereotáxico;
          2.26. os parafusos de fixação devem estar disponíveis em diferentes materiais e no mínimo 10
diferentes tamanhos de comprimento para prover a melhor solução para as distintas e especificas
necessidades do tratamento neurocirúrgico estereotáxico;
          2.27. o sistema de estereotaxia deve permitir a realização de diversos procedimentos, como
procedimentos diagnósticos (biópsia), procedimentos terapêuticos (esvaziamento de cisto, aspiração de
abcessos, drenagem de hematomas, neuroendoscopia), neurocirurgia guiada e procedimentos funcionais
(implantação de estimuladores cerebrais profundos e lesão cerebral profunda);
          2.28.o arco de estereotaxia deve ser fixado no quadro craniano por meio de dois apoios opostos,
assegurando assim uma melhor fixação, dupla verificação das coordenadas determinadas e melhor
precisão;
          2.29. o sistema de estereotaxia permite o uso de software para o planejamento e obtenção das
coordenadas do procedimento estereotáxico. Podendo também obter estar coordenadas por meio
manual;
          2.30. todos os componentes, dispositivos, acessórios, partes e peças utilizados em conjunto com o
sistema de estereotaxia para a obtenção do estudo de imagem estereotáxica em uma ressonância
magnética deverão apresentar características não magnéticas;
          2.31. permite a fixação do quadro craniano em diversas e distintas alturas de acordo com a
necessidade exigida para o de terminado acesso;
          2.32.o sistema de fixação do quadro craniano à cabeça do paciente deve conter um isolamento dos
parafusos de fixação, /
          evitando possíveis danos á pele do paciente podendo acontecer devido à corrente induzida no
quadro craniano;
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          2.33. o hardware do computador para planejamento estereotáxico deve ser apresentado na versão
de computador pessoal (workstation) ou laptop portátil;
          2.34. o software de planejamento e gerenciamento dos procedimentos e estudos estereotáxicos
deve permitir trabalhar com imagens de Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada Raio X e
PET;
          2.35.o software de planejamento e gerenciamento deve permitir a sobreposição do Atlas cerebral e
a visualização nos 3 planos (Axial, Sagital e Coronal);
          2.36.o software de planejamento e gerenciamento deve realizar o planejamento funcional por meio
de formulas ou por meio da sobreposição do Atlas cerebral baseados na linha AC-PC;
          2.37. o software de planejamento e gerenciamento deve permitir a fusão de imagens (TC, RM,
PET) não sendo necessário marcar os pontos anatômicos e que esta fusão possa ser visualizada nos 3
planos, sendo eles, Axial, Sagital e Coronal;
          2.38. o software de planejamento e gerenciamento deve permitir que o usuário faça a escolha de
sua área de trabalho  de acordo com sua necessidade, podendo comparar diferentes estudos
simultaneamente, como também poder acompanhar virtualmente a trajetória por onde irá percorrer o
instrumental;
          2.39.o software de planejamento e gerenciamento deve permitir realizar o planejamento do
procedimento estereotáxico baseado num estudo não estereotáxico permitindo maior agilidade e
otimizando o tempo em sala de cirurgia:
          3. documentação:
          O equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação impresso em língua portuguesa e
serviço em língua portuguesa ou inglesa;
          4. instalação e treinamento:
          A empresa vencedora deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração, com no mínimo duas aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de
instalação do sistema.

043680034   Gerador de Radiofreqüência
          1. generalidades:
          Equipamento gerador de radiofreqüência (RF) com acessórios e instrumentais para realização de
cirurgias minimamente invasivas.
          2.características técnicas mínimas
          2.1. gerador de lesão de RF;
          2.2. emitir RF contínua, pulsada(pulsos quadrados), monopolar e bipolar;
          2.3. possuir ao menos 02(dois) canais independentes para controle de lesões simultâneas;
          2.4. freqüência de 480 kHz;
  2.5. potência eficaz de saída: 0 a 50 W;
          2.6. controle de tempo de lesão: 0 a 999s
          2.7. controle da temperatura da lesão: 39 a 90ºC;
          2.8. monitoração da tensão (V) e da corrente (mA);
          2.9. monitoração da impedância durante todo o procedimento: 40 a 2000ohms;
          2.10. para RF pulsada;
          2.10.1. controle das freqüências: 2, 5, 50, 100, 150 e 200Hz
          2.10.2. controle da duração dos pulsos:0,1, 0,5, 1, 2, e 3ms
          2.10.3. controle da tensão de pico: 0 a 3V
          2.10.4. controle da corrente: 0 a 10mA;
          2.11. interface digital para o controle de todos os parâmetros com apresentação de gráficos
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individuais para cada lesão;
          2.12. software para importação e/ou exportação de dados;
          2.13. deve realizar teste de funcionamento da RF;
          2.14. alimentação elétrica 110 - 220V/ 50-60HZ;
          3. acessórios;
          3.1.1. comando de acionamento por pedal
          3.1.2. comando de acionamento por controle remoto;
          3.1.3. almofada esterilizável para testar eletrodos;
          3.1.4. quatro cabos para conexão de eletrodos reutilizáveis
          3.1.5. duas placas pacientes autoclaváveis, cada uma com cabo de conexão ;
          3.1.6. dois eletrodos autoclaváveis para lesão cerebral profunda com uma haste de 250mm de
comprimento e 1,6mm de diâmetro e com 1,98mm de isolamento e uma ponta romba exposta  de 10mm;
          3.1.7. dois eletrodos autoclaváveis para lesão cerebral profunda com uma haste de 200mm de
comprimento e 1,1mm de diâmetro e com 1,2mm de isolamento e uma ponta romba exposta de 3mm;
          3.1.8. um kit para cordotomia composto pelos seguintes itens autoclaváveis: 01(hum) eletrodo tipo
grampo; 03(três) agulhas espinhais com estilete, 01(hum) cabo de conexão e 01(hum) estojo para
armazenamento e esterilização;
          3.1.9.um kit para tratamento espinhal "drez" composto pelos seguintes itens autoclaváveis: 01(hum)
eletrodo tipo grampo, 01(huma) cânula com estiletes sólidos, 01(hum) cabo de conexão e 01 (hum) estojo
para armazenamento e esterilização;
          3.1.10. um kit para tratamento intradiscal composto pelos seguintes itens autoclaváveis;
          3.1.10.1. um kit para tratamento de dor discogênica composto por: 02 eletrodos bipolares de
temperatura controlada, 2(duas) cânulas com 20 cm de comprimento e 01(hum) estojo para
armazenamento e esterilização.
          3.1.10.2.duas cânulas retas com 20cm de comprimento, 20mm de diâmetro e ponta com exposição
de 10mm;
          3.1.10.3. duas cânulas curvas com 20cm de comprimento, 20mm de diâmetro e ponta com
exposição de 10mm;
          3.1.10.4. dois eletrodos de temperatura controlada com 20cm de comprimento e com cabo de
conexão de 3 metros;
          3.1.10.5. dois eletrodos de temperatura controlada constituídos de nitinol com 20cm de
comprimento e com cabo de conexão de 3 metros;
          3.1.10.6. um estojo para armazenamento e esterilização;
          3.1.11. um kit para tratamento de dor provocada pela neuralgia do trigêmeo composto pelos
seguintes itens autoclaváveis
          3.1.11.1. um kit para neuralgia do trigêmeo "TIC" composto por: 01(uma) cânula com ponta de 2
mm de diâmetro; 01(uma) cânula com ponta de 5 mm de diâmetro; 01(huma) cânula com ponta de 7 mm
de diâmetro; 01 (huma) cânula com ponta de 10mm de diâmetro; 01(hum) estilete sólido; 01(hum)
eletrodo de temperatura controlável, 01(hum) adaptador de nível; 01 (hum) limitador de profundidade;
01(hum) cabo de conexão e 01(hum) estojo para armazenamento e esterilização;
          3.1.11.2. um kit para neuralgia do trigênio "TEW" composto por: 01(huma) cânula; 01(hum) estilete
sólido; 01(hum) eletrodo de temperatura direto; 01(hum) eletrodo curvo de temperatura; 01(hum)
adaptador de nível; 01(hum) limitador de profundidade; 01(hum) cabo de conexão e 01 (hum) estojo para
armazenamento e esterilização;
          3.1.11.3.uma cânula curva com 15 cm de comprimento, 18mm de           diâmetro e ponta com
exposição de 5mm;
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          3.1.11.4. uma cânula curva com 15 cm de comprimento, 16mm de
          diâmetro e ponta com exposição de 10mm;
          3.1.11.5. dois eletrodos de temperatura controlada constituídos de nitinol com 15 cm de
comprimento e com cabo de conexão de 3 metros;
          3.1.11.6.um estojo para armazenamento e esterilização;
          3.1.12. um kit para tratamento de dor na junção Sacro-Ilíaca Rizotomia Faceta composto pelos
seguintes itens autoclaváveis:
          3.1.12.1. seis cânulas retas com 10 cm de comprimento, 18mm de diâmetro e ponta com exposição
de 5 mm;
          3.1.12.2 quatro eletrodos de temperatura com 10cm de comprimento e com cabo de conexão com
3 metros;
          3.1.12.3 um eletrodo com 16mm de diâmetro para radiofreqüência;
          3.1.12.4. um estojo para armazenamento e esterilização;
          3.1.13. um kit para tratamento de dor na junção Sacro-Ilíaca composto pelos seguintes itens
autoclaváveis;
          3.1.13.1. seis cânulas retas com 10cm de comprimento, 18mm de diâmetro e ponta com exposição
de 10mm;
          3.1.13.2.quatro eletrodos de temperatura com 10cm de comprimento e com cabo de conexão de 3
metros;
          3.1.13.3. um estojo para armazenamento e esterilização;
          3.1.14. suporte para organizar eletrodos e cabos;
          3.1.15. bolsa de transporte e armazenamento do gerador de radiofreqüência;
          3.1.16. deve ser acompanhado de todos os cabos para conexão de eletrodos e placas, bem como
demais acessórios, partes e itens necessários a instalação, configuração e utilização;
          3.1.17. deve ser acompanhado de todos os estojos para armazenamento e esterilização
(autoclavável) de eletrodos, cânulas e cabos.
          4.documentação;
  O equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação impresso em língua portuguesa e
serviço em língua portuguesa ou inglesa;
          5. instalação e treinamento;
          A empresa vencedora deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração, com no mínimo duas aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de
instalação do sistema.

043680036 Mesa com tampo elevatório para aparelhos da raio-x fixo
Descricao da especificacao
1. Generalidades: mesa com tampo elevatório e flutuante para exames radiológicos compatível com
aparelho de raio-x da marca Shimadzu, já existente na unidade.
2. Características técnicas mínimas: 2.1 deve possuir tampo flutuante, com distância reduzida entre o
tampo e o bucky;
2.2 Deve possuir tampo com as dimensões mínimas de 2200x810mm;
2.3 Deve realizar deslocamento longitudinal (flutuação) no tampo de no mínimo: 1100mm (ou mais ou
menos 550mm); 2.4 deve realizar deslocamento lateral: 250mm (ou mais ou menos 125mm)
3. Movimentos verticais:
3.2 Deve possuir deslocamento vertical motorizado; 3.2 deve possuir faixa de elevação no movimento
vertical entre 535mm à 850mm;
 4. Cassetes suportados:
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 4.1 Deve suportar os tamanhos de cassetes 18x24cm a 35x43cm, no mínimo e possuir centralização
automática;
 5. O bucky da mesa deve possuir deslocamento de no mínimo 35 cm longitudinal;
 6. Deve possuir grade antidifusora oscilante, razão de no mínimo 12:1 e 40 linhas/cm; 6.1 o movimento
da grade deve ser  sincronizado com o disparo dos raios-x;
 7.Freios:
7.1 Freios e travas devem ser eletromagnéticas e acionadas por pedal.
 o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviços em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer t reinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração;

043680037 Aparelho de raios-X, móvel comando gerador monofásico:
1. Características técnicas mínimas:
1.1 comando gerador monofásico de 250 mA e 125 kV, no mínimo;
1.2 gerador com retificador de onda completa ou alta frequência;
1.3 indicação sonora e luminosa de disparo;
1.4 regulagem de tensão de 40 a 125kv, no mínimo;
1.5 tempo mínimo de exposição de 0,04 segundos, no mínimo;
1.6 o aparelho deverá ser motorizado, com rodízios e sistema de travas;
1.7 braço móvel vertical e horizontalmente (profundidade), que permite realizar exames na mesa de
cirurgia ou no leito;
1.8 tubo de anodo giratório;
1.9 unidade selada com giro mínimo de 180¢(graus);
1.10 colimador luminoso com timer;
1.11 deve apresentar indicação digital de kV, mA, tempo e mas;
2. Alimentação:
2.1 alimentação elétrica: 220 v monofásico/60hz
2.2 cabo de alimentação padrão ABNT (2p+t);
2.3 deve permitir a conexão simplificada a qualquer tomada de parede aterrada.
O equipamento deve ser acompanhado dos manuais de operação e serviços em língua portuguesa
(Brasil). O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.
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043680038 Equipamento para digitalização de imagens de raios-x convencional - CR.
Objeto: Equipamento para digitalização de imagens radiográficas para hospital de pequeno porte.
1. Generalidades:
Equipamento para digitalização de imagens de raios-x, CR (Computed Radiography).
2. Características técnicas mínimas:
2.2. Equipamento deve fornecer conectividade Dicom com as seguintes características:
2.2.1. Dicom CR store scu;
2.2.2. Dicom modality worklist management
2.2.3. Dicom basic gray scale print SCU;
2.2.4. Dicom storage commitment.
2.3. Comunicação Dicom com servidor Dicom habilitada e liberada para utilização. Ae tiltle e endereço IP
livremente configurável por parte do usuário;
2.4. Senhas de super usuário e de administração do software do equipamento fornecidas na data da
entrega;
2.5. Conexão com a rede ethernet:
2.5.1. 100 base-t no mínimo;
2.6. O sistema de digitalização de imagens deve ter:
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2.6.1. Reconhecimento automático do tamanho e tipo de cassete;
2.6.2. Processamento de no mínimo 43 placas/hora, no tamanho 35cmx43cm, na resolução mínima de 10
pixel/mm;
2.6.3. Terminal de cadastramento com monitor touch screen, tela plana de 17 polegadas e resolução de
1024 x 768 pixels no mínimo e leitor de código de barras integrado ao terminal ou sistema similar
integrado ao terminal para cadastramento dos cassetes;
2.6.4. Suportar todos os tamanhos de placas de imagem conforme cassetes descritos abaixo.
3. Acessórios:
3.1. Devem ser fornecidos os seguintes cassetes com placas de imagens para radiologia:
3.1.1. 02 (Dois) cassetes com placa de imagem no tamanho de 35 x 35cm;
3.1.2. 02 (Dois) cassetes com placa de imagem no tamanho de De 35 x 43cm;
3.1.3. 04 (Quatro) cassetes com placa de imagem no tamanho de 24 x 30 cm;
3.1.4. 08 (Oito) cassetes com placa de imagem no tamanho de 18 x 24 cm;
3.2. Deve ser fornecida (uma) 01 impressora a seco (DRY) para impressão de imagens de radiologia com
as seguintes características:
3.2.1. Carregamento dos filmes a luz do dia;
3.2.2. Conexão com modalidades através do protocolo Dicom
3.2.3. Gaveta para três tamanhos de filmes no mínimo;
3.2.4. Impressão de três tamanhos de filmes simultâneos no mínimo;
3.2.5. Controle automático da densidade/ qualidade de cada filme impresso.
4. Alimentação: 220v / 60hz (se necessário para funcionamento do equipamento no-break ou
estabilizador,
este deverá ser fornecido pela empresa);
5. O software fornecido com o equipamento deve possuir total compatibilidade com a especificação
técnica acr/nema dicom 3.0 (digitalimage communications in medicine versão 3.0).
6. O equipamento deverá vir acompanhado dos recursos de software e hardware necessários para
armazenamento e transmissão de imagens médicas no padrão Dicom 3.0, oferecendo no mínimo o
serviço Dicom store scu, serviço de armazenamento para a classe usuário, de forma que exames
realizados com o equipamento possam ser armazenados em um servidor de imagens Dicom compatível
qualquer, a ser definido pelo usuário final.
7. O software Dicom fornecido deverá se encontrar habilitado para funcionamento e devidamente
licenciado.
8. O software fornecido com o equipamento radiográfico deverá permitir a configuração das "entidades de
aplicação" (ae titles) que serão utilizadas como "provedores de serviço de armazenamento", store scps.
Para tanto, o equipamento deverá vir acompanhado dos respectivos manuais de configuração da
comunicação Dicom e de documento contendo as senhas administrativas necessárias para a
configuração dessa unicação e também para a configuração da interface de rede tcp/ip do equipamento,
incluindo-se aí a senha de perusuário do equipamento.
9. O console (estação de trabalho) do equipamento radiográfico deverá permitir a comunicação com
outros
dispositivos Dicom através do protocolo de redes de computador tcp/ip, sendo que o hardware deverá
estar
provido de interface ethernet.
10. Possuir DICOM Worklist habilitado.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para administração. 
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043680039 Objeto: Aparelho de Raios-X Fixo Digital

Generalidades:
Aparelho de raios-x fixo digital em estativa porta tubo, mesa fixa, bucky mural e dois detectores.
1. Características técnicas mínimas do aparelho de raios-x:
1.1 Comando gerador de 800mA, no mínimo;
1.2 Regulagem de tensão de 40kV a 150kV, no mínimo;
1.3 Tempo de exposição regulável 0,04 a 3 segundos, no mínimo ou produto tempo x corrente mínimo:
0,5mAs;
1.4 Potência do tubo de no mínimo 80KW;
1.5 Indicação digital de kV e mAs, no mínimo;
1.6 Foco grosso de 1,2mm ±0,1mm e foco fino de 0,6mm±0,1mm;
1.7 Tubo de raios-x de anodo giratório;
1.8 Colimador luminoso com timer;
1.9 O equipamento deve ter dois estágios: um para preparo e outro para emissão dos raios-x;
1.10 Deve apresentar circuitos de segurança para: sobrecarga no tubo, falha de filamento no tubo,
rotação do anodo no tubo, proteção térmica da unidade selada;
1.11 Sincronização automática da posição entre o tubo de raios-x e o detector, centralizando
automaticamente o tubo com o bucky mural e a mesa;
1.12 Colimador com ajuste manual e motorizado;
1.13 Estativa porta tubo:
1.13.1 Estativa porta tubo montada no teto ou chão;
1.13.2 Com braço móvel, deslocamento longitudinal ao longo da mesa e deslocamento vertical do porta
tubo;
1.13.3 Deve possuir tela touch screen incorporada à estativa para ajustes e visualização de informações
do equipamento;
1.14 Bucky mural e mesa fixa:
1.14.1 A mesa deve ser radiotransparente, possuir gaveta para detector, grade antidifusora e possuir
tampo flutuante;
1.14.2 A mesa deve suportar pacientes de até 220Kg;
1.14.3 A mesa deve possuir 80cm de largura x 220cm de comprimento, no mínimo;
1.14.4 Deve possuir pedais na base da mesa para subida e descida do tampo e bloqueio/desbloqueio do
tampo;
1.14.5 Deve possuir bucky mural para parede e grade antidifusora com ajuste de inclinação e ajuste de
altura do bucky motorizados;
1.14.6 O ajuste de altura do bucky deve ser de no mínimo 120cm e o ajuste de inclinação de no mínimo
-20 a +90 graus;
1.15 Detectores de alta resolução, utilizando tecnologia Flat Panel, com as seguintes características:
1.15.1 O peso do detector deve ser inferior a 5Kg;
1.15.2 Tamanho do pixel de no máximo 200µm;
1.15.3 Resolução de no mínimo 2000 x 2000;
1.15.4 Área de detecção, no mínimo 34 x 40 cm;
1.15.5 A imagem gerada no detector deve ser transmitida através de cabo de rede (ethernet RJ45), USB
ou wireless em no máximo 10 segundos;
1.15.6 Formato de imagem tipo “DICOM”;
1.15.7 Deve ser fornecido (02) dois Detectores com fio, (02) dois Detectores fixos ou (02) Detectores sem
fio com bateria recarregável com duração de no mínimo 2 horas ou 160 imagens;
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1.15.8 Tempo de carga de no mínimo 120 minutos, para o detector sem fio;
1.15.9 Deve apresentar indicação de carregamento de bateria e sinal wi-fi para o detector sem fio;
1.16 Estação de Trabalho:
1.16.1 Estação de trabalho para captura da imagem gerada pelo digitalizador e visualização da imagem;
1.16.2 O micro-computador deve ter desempenho compatível com a necessidade do sistema;
1.16.3 Deve possuir monitor de LCD de alta resolução, no mínimo 19 polegadas;
1.17 Estação de Diagnóstico:
1.17.1 Possibilidade de visualização das imagens, edição e realização de laudo;
1.17.2 Software para visualização e edição das imagens geradas compatível com formato “DICOM”;
1.17.3 O micro-computador deve ter desempenho compatível com a necessidade do sistema;
1.17.4 Dois (02) monitores de LCD de alta resolução, no mínimo 19 polegadas;
1.17.5 Deve possibilitar integração com sistemas RIS ou HIS ou PACs;
1.17.6 O software de visualização e edição deve possibilitar ajuste de brilho e contraste, ampliação
(normal/alta definição), medidas de distância e ângulo, anotações sobre a imagem (pré-programadas e
livre), inversão positiva/negativa, inversão acima/abaixo, inversão direita/esquerda, rotação da imagem
em passos de 90º ou 180º, ajuste de densidade, ajuste de ROI (área de interesse), exibição da dose
(quando disponível), agenda de paciente.
2. Acessórios:
2.1 Dois (02) Nobreaks, sendo, 01 para a estação de trabalho e 01 para a estação de diagnóstico;
2.2 Um (01) Carregador de bateria para os detectores sem fio;
2.3 Demais acessórios e materiais necessários para instalação e plena operacionalização do sistema;
2.4 Três (03) lâmpadas sobressalentes para o colimador;
3. Alimentação:
3.1 Alimentação 220V/60Hz ou 380V/60Hz
4. Treinamento:
4.1 A empresa vencedora deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração, com no mínimo duas aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de
instalação do equipamento.
5. Documentação:

O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço
em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus
para a administração.
6. Garantia e Manutenção Preventiva:

A garantia do equipamento é de vinte quatro (24) meses a partir da data de instalação e a
manutenção preventiva deve ser realizada pela empresa conforme periodicidade e troca de peças
prescritas pelo fabricante.

043699002 APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO

1. GENERALIDADES:
APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO DE COLUNA MÓVEL.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
2.1. TENSÃO: 70 KV, NO MÍNIMO;
2.2. CORRENTE: 8 MA + ANÁLISE TÉCNICA DO IEB;
2.3. DEVE TER CÂMARA EXPANSORA DE BORRACHA PARA A PROTEÇÃO DE CABEÇOTE;
2.4. DEVE POSSUIR SISTEMA DE DUPLA COLIMAÇÃO PARA ELIMINAR AS RADIAÇÕES
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SECUNDÁRIAS;
2.5. DEVE TER MECANISMO DE BLOQUEIO QUE IMPEÇA DISPAROS CONSECUTIVOS QUE
POSSAM SUPERAQUECER O TUBO;
2.6. O EQUIPAMENTO DEVE TER, NO MÍNIMO AS SEGUINTES DIMENSÕES:
2.6.1. ALTURA: 120 CM;
2.6.2. COMPRIMENTO DO BRAÇO ESTENDIDO: 80 CM;
2.6.3. GIRO DO BRAÇO: 300º;
2.6.4. DIMENSÕES DO PÉ: 60 CM;

3. ALIMENTAÇÃO:
3.1. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 V / 60 HZ.

4. ACESSÓRIOS:
4.1. UMA (01) CÂMARA ESCURA;

O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE INSTRUÇÃO E SERVIÇO EM
LÍNGUA PORTUGUESA E OU INGLESA.

043699005 Aparelho de raios x odontológico
Generalidades:
Aparelho de raios x odontológico de parede.
Características técnicas mínimas:
- Tensão: 65 KV, no mínimo;
- Corrente: 7 mA, no mínimo;
- Deve ter câmara expansora de borracha para a proteção do cabeçote;
- Deve possuir sistema de dupla colimação para eliminar as radiações secundárias;
- Dispositivo de compensação automática de tempo;
- Tipo: de parede;
Alimentação:
-Alimentação elétrica: 220 V / 60 Hz.
Acessórios:
- (01) uma câmara escura;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de instrução e serviço em língua portuguesa.
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043850001 Eletrocardiografo.
1. Generalidades:
O eletrocardiografo deve ter entrada isolada (flutuante), protecao contra descarga de
desfibrilador,operacao em modo manual e automatico,indicacao visual e/ou sonora de eletrodo
solto,bateria interna e o registro deve ser feito com impressora termica.
2. Caracteristicas tecnicas minimas:
    2.1 almplitude: 5mm/mv (n/2); 10mm/mv (n); 20mm/mv (2no);
    2.2 velocidade: 25mm/s e 50mm/s;
    2.3 sinal de calibracao 1 mv;
    2.4 no modo automatico,o eletrocardiografo deve realizar as 12 (doze) derivacoes padrao (i,ii,iii,a vr, a
vl,vf, v1, v2, v3, v4, v5, v6);
    2.5 filtro para interferencia de 60 hz;
    2.6 resposta de frequencia: 0,05 a 100 hz (sem filtro);
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    2.7 a simples visualizacao do equipamento deve possibilitar a observacao dos parametros
selecionados pelo operador.
3. Alimentacao:
    3.1 220 volts/60hz;
    3.2 bateria interna recarregavel;
4. Acessorios:
    4.1 um cabo de alimentacao para rede eletrica (2p + t), segundo normas abnt;
    4.2 dois cabos de paciente de 10 vias;
    4.3 seis eletrodos precordiais " tipo pera";
    4.4 quatro eletrodos de extremidades " tipo clip".
5. Acessorios:
    o registro realizado pela impressora termica deve indicar" data,hora,frequencia
cardiaca,velocidade,amplitude,derivacao e a atuacao do filtro de 60hz.
6. Papel para registro:
    quantidade suficiente para realizar 10.000 (dez mil) exames no modo automatico.

043877004 Endoscópio rígido com fibra ótica e canal de instrumentos,modelo autoclávavel, com av= 6¢, d=3mm a 5
mm e c=43cm, com canal para instrumentos central de 2mm, com 2 canais laterais de irrigação, com
conector com sistema de vedação, vedação e adaptador de limpeza e recipiente para esterilização,
compatível com sistema de video-laparoscopia compatível com a marca karl storz.
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043907002 Gama câmara
Gama câmara que permita realizar exames gerais de medicina nuclear com técnicas de imagem em
spect e planares de corpo inteiro, com possibilidade de magnificação da imagem.
1.1 características técnicas mínimas:
1.1.1 possuir no mínimo 2 (dois) detectores;
1.1.2 Dois (2) detectores retangulares com ângulo variável entre os mesmos, munidos de conversores
analógico-digital para cada fotomultiplicadora (Anger), ou por linhas e colunas (CSE). Campo útil de visão
do detector(UFOV): mínimo48 x 35 cm ou maior. Cristal: Cristal de NaI(Tl) 3/8" com espessura entre
7,9mm e 10mm.
1.1.3 correção digital de linearidade, uniformidade e energia em tempo real;
1.1.4 intervalo útil de energia igual ou maior que 40x500kev
1.1.5 devem ter tubos fotomultiplicadores em quantidade de no mínimo 48 tubos,com detector digital
preferencialmente -1 ADC para PMT (tubo fotomultiplicador).
1.1.6 configuração automática do gantry,detector,colimadores e mesa do paciente para aumentar ao
máximo o fluxo de pacientes;
1.1.7 configuração automatizada de zoom para minimizar a distancia entre o paciente e o detector, para a
formação de imagens de proximidade, para propiciar alta resolução;
1.1.8 inclinação caudal-cefalica mínimo de +/- 10 graus,perpendicular ao eixo de rotação;
1.1.9 sistema de contorno automático do corpo abrangendo 360º e distância de varredura programável
pelo usuário de forma a ver todo o paciente e outros materiais condutores;
1.1.10 Aquisições Tomograficas independente da forma de aquisição;
1.1.11 permitir que a distancia de varredura seja programável pelo operador;
1.1.12 possuir maleabilidade e versatilidade do detector;
1.1.13 possuir resolução espacial intríseca FWHM,UFOV menor ou igual a 3,9 e FWTM,UFOV menor ou
igual a 7,7;
1.2 tipo de colimadores;
1.2.1 HEGP - Alta energia, uso geral;
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1.2.2 lehr: para isótopos de baixa energia e alta resolução;
1.2.3 heap-pin hole:colimador para imagens magnificadas com isótopos de alta e baixa energia e baixa
resolução;
1.2.4 possuir sistema de armazenamento para os colimadores com troca semi-automática;
1.2.5 possuir seleção de energia aut/man;
1.2.6 possuir controle de rotação da imagem;
1..2.7 possuir seleção de janelas de trabalho;
1.4 características da mesa:
1.4.1 mesa de material resistente,não oxidavel,com desenho anatomico adequado a realização de
exames em gama câmara;
1.4.2 deve suportar pacientes com ate 200kg no mínimo;
1.5 características do computador:
1.5.1 deve permitir upgrade;
1.5.2 o sistema de aquisição e processamento podem ser independentes ou integrados
(preferencialmente independentes)
1.5.3 todos os acessórios do computador da unidade de aquisição e processamento devem ser
compatíveis com o software de gerenciamento;
1.5.4 aquisição e processamento com hd de capacidade mínima de 200 Gbytes e memória ram de 4
Gbytes;
1.5.5 transferência de dados:ethernet/nfs/tcp/ip,possuir protocolo dicom 3.0 ou superior;
1.5.6 acompanhar sistema de armazenamento de dados em dvd-rw
1.5.7 Estação de Processamento de exames (workstation) e de Aquisição de dados totalmente
independentes; Monitor para Estação de Processamento: 19 polegadas ou maior;  Monitor para Estação
de Aquisição: 17 polegadas ou maior;
1.5.8 mouse;teclado;estabilizador  interno ou externo, nobreak para os detectores; quadro elétrico
compatível com o sistema;
1.6 softwares,hardwares e periféricos;
1.6.1 softwares para quantificação e revisão da imagem gated spect;
1.6.2 softwares que permitam spect para exames cardíacos, neurológicos, pulmonares, tireóide,
cerebrais, renais, gástricos exames gerais;
1.6.3 captação de tireóide para utilização em diagnóstico para disfunções da glândula tireóide;
1.6.4 decaimentos devem ser corrigidos pelo programa;
1.6.5 cálculo automático dos resultados;
1.6.6 procedimentos de captação para I131,I123 ou Tc99m;
1.6.7 permitir analisador de altura de pulso de 59 canais para espectroscopia gama com seleção das
regiões de interesse
1.6.8 procura de pico automática e programa de identificação automático;
1.6.9 impressora colorida impressora digital tipo dye sublimation,tipo jato de cera ou similar;
1.6.10 permitir a impressão em folhas de papel a4;película tipo transparência,filme para exposição
colorida e em preto e branco;
1.6.11 resolução mínima de 600dpi;
1.6.12 no break para os computadores e estação de trabalho;
1.6.13 Fornecer no mínimo fantomade barras, suporte flood e centro de rotação.
1.6.14 studos estáticos; Estudos dinâmicos; Estudos de corpo inteiro;
1.7 alimentação elétrica:
1.7.1 alimentação 220v ou 380v/60hz;
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O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em lingua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuarios,sem ônus para a administração.

043907003 1.        Generalidades: Gama câmara que permita realizar exames gerais de medicina nuclear com
técnicas de imagem em SPECT e planares de corpo inteiro. Deve integrar técnica de tomografia
computadorizada espiral para correção da atenuação e mapeamento anatômico, constituindo-se num
sistema SPECT-CT.
1.1.        Características Técnicas Mínimas:
1.1.1.        Projeto de adequação de sala exames com dimensões máximas de 4,4 x 6,5 m;
1.1.2.        Possuir no mínimo 2 (dois) detectores;
1.1.3.        Possuir um gantry de tomografia computadorizada que realize, no mínimo, dezesseis cortes
por rotação;
1.1.4.        Conter detectores duplos de campo visual, aptos para aumentar a resolução e a uniformidade,
com campo útil de visão de no mínimo 50 x 35 polegadas e cristal, com no mínimo, 9 mm de espessura;
1.1.5.        Seleção de corrente com faixa mínima de 50 a 300ma;
1.1.6.        Seleção de voltagem para até 120kv, no mínimo;
1.1.7.        Cobertura de no mínimo 18 mm por rotação do scan;
1.1.8.        Potência de saída do gerador deve ser de 45 kW, no mínimo;
1.1.9.        O tempo de varredura, para 360º deve ser menor ou igual a 1 segundos;
1.1.10.        Espessura de cortes de reconstrução variáveis com valor mínimo menor ou igual a 0,7 mm;
1.1.11.        Faixa de números de Hounsfield igual ou superior ao intervalo de -1000 a 3000H.U.
1.1.12.        Capacidade armazenamento térmica do anodo de, no mínimo, 5 MHU;
1.1.1.        Correção digital de linearidade, uniformidade e energia em tempo real;
1.1.2.        Intervalo útil de energia igual ou maior que 40 x 500 KeV;
1.1.3.        Devem ter tubos fotomultiplicadores em quantidade de no mínimo 48 tubos, com detector
digital preferencialmente - 1 ADC para cada PMT (tubo fotomultiplicador).
1.1.4.        Configuração automática do gantry, detector, colimadores e mesa do paciente para aumentar
ao máximo o fluxo de pacientes;
1.1.5.        Configuração automatizada de zoom para minimizar a distância entre o paciente e o detector,
para a formação de imagens de proximidade, para propiciar alta resolução;
1.1.6.        Sistema de contorno automático do corpo abrangendo 360º e distância de varredura
programável pelo usuário de forma a ver todo o paciente e outros materiais condutores;
1.1.7.         Possuir modo de rotação elíptico e circular;
1.1.8.         Permitir que a distância de varredura seja programável pelo operador;
1.1.9.        Possuir maleabilidade e versatilidade do detector;
1.1.10.         Possuir controlador manual e automático do gantry;
1.1.11.         Possuir resolução espacial intrínseca FWHM, UFOV menor ou igual a 3,9 mm e FWTM
UFOV menor ou igual a 8,0 mm;
1.1.12.        Possuir monitor independente de posicionamento do paciente;
1.1.13.        Possuir sistema de intercomunicação entre sala de comando e sala de exames;
1.1.14.        Marcadores luminosos utilizando raio laser, para posicionamento do paciente;
1.2.        Tipo de Colimadores:
1.2.1.        LEAP ou LEGP: para isótopos de baixa energia para todos os propósitos qual se destina o
equipamento;
1.2.2.        HiEn ou HEGP: para isótopos de alta energia para todos os propósitos qual se destina o
equipamento;
1.2.3.        LEUHR ou LEHR: para isótopos de baixa energia e alta resolução;
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1.2.4.        ME ou MEGP: Para isótopos de média energia para todos os propósitos qual se destina o
equipamento;
1.2.5.        HEAP ? PIN HOLE: colimador para imagens magnificadas com isótopos de alta energia com
abertura de 4, 6 e 8mm;
1.2.6.        Possuir sistema de armazenamento para os colimadores com troca semi-automática;
1.3.        Console de operação deve possuir controle de zoom;
1.3.1.        Possuir seleção de energia aut/man;
1.3.2.        Possuir controle e rotação da imagem
1.3.3.        Possuir seleção de janelas de trabalho;
1.4.        Características da mesa:
1.4.1.        Mesa de material resistente, não oxidável, com desenho anatômico adequado a realização de
exames em gama câmara,
1.4.2.        Deve suportar pacientes de no mínimo 180 kg;
1.5.        Características do computador:
1.5.1.        Deve permitir upgrade;
1.5.2.        O sistema de aquisição, processamento e fusão de imagens deve ser independente;
1.5.3.        Todos os acessórios do computador da unidade de aquisição e processamento devem ser
compatíveis com o software de gerenciamento;
1.5.4.        Aquisição e processamento com HD de capacidade mínima de 200 Gbytes e memória RAM de
4 Gbytes;
1.5.5.        Transferência de dados: Ethernet/NFS/TCP/IP, possuir protocolo Dicom 3.0 ou superior;
1.5.6.        Acompanhar sistema para armazenamento de dados em DVD-RW;
1.5.7.        Monitor com tela no mínimo de 19 polegadas tipo LCD;
1.5.8.        Placa de vídeo aceleradora 3D no mínimo 256mb;
1.5.9.        Mouse; teclado; Nobreak;
1.6.         Softwares
1.6.1.        Devem contemplar fluxos de trabalho através de programas com protocolos de aquisição de
imagem e processamento clínico para avaliação de exames SPECT CT , incluindo reconstrução  de
imagens SPECT , reconstrução de imagens CT e suas respectivas integrações ,  com licenças
específicas que permitam:
1.6.1.1.        Processamento manipulação de imagens tomográficas permitindo cálculo volumétrico e
determinação de parâmetros dinâmicos;
1.6.1.2.        processamento cardíaco automático permitindo exibição de superfícies 2D e 3D para
visualização volumétrica e quantificação para avaliação do miocárdio e sua viabilidade. A avaliação
quantitativa deve ser sincronizada permitindo avaliação da perfusão com GATED e sem GATED ,
incluindo também  avaliação do pool sanguíneo , fração de ejeção , espeçamento no movimento da
parede, área e dilatação isquêmica incluído protocolos que possuem bases de dados populacionais
sólidas para uso de radiofármacos como o Sestamibi, Tetrofosmim , Thalium e protocolos de duplo
isótopos;
1.6.1.3.        cálculo para quantificação de cálcio na coronárias;
1.6.1.4.        quantificação da inalação e perfusão pulmonar, reconstrução 3D de  nódulos pulmonares ,
bem como  quantificação da densidade e volume  de estruturas do pulmão;
1.6.1.5.        protocolos de aquisição e processamento para avaliações  da quantificação  da função renal
absoluta e relativa usando técnicas de imagens dinâmicas e estáticas;
1.6.1.6.        protocolos de aquisição e processamento para avaliações  qualitativa e quantitativa da
extensão de patologias oncologias incluindo câncer de seio, câncer  de próstata , tumores ósseos ,
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tumores neuroendócrinos , tumores e adenomas  na tireóide e paratireóide, mielomas e abcessos no
fígado , feocromocitomas , neuroblastomas;
1.6.1.7.        avaliações  qualitativa e quantitativa da  extensão de patologias nos  demais órgãos :
estômago , intestino, olhos , rins , pâncreas e cérebro;
1.6.1.8.        avaliação de densidade e volume de tecidos  através da tomografia de transmissão e nuclear
, para cálculo de dosimetria usada na planificação e acompanhamento de radioterapia e intervenções
cirurgias;
1.6.1.9.        redução da dose de radiação aplicada no paciente na modalidade medicina nuclear;
1.6.1.10.        reconstrução interativa para redução da dose de radiação aplicada no paciente na
modalidade tomografia computadorizada CT;
1.6.1.11.        sistema de correção dos movimentos;
1.6.1.12.        reconstrução de imagens  em  OSEM 3D e pelo menos mais um método iterativo;
1.6.1.13.        reconstruções em projeção retrofiltrada (FBP);
1.6.1.14.        processamento de exames de corpo inteiro;
1.6.1.15.        fusão de imagens através  integração com exames de ressonância magnética (MI) e
tomografia por emissão de pósitrons (PET);
1.6.1.16.        todos controles de qualidade para equipamentos de medicina nuclear segundo CNEN 3.05
?Requisitos de segurança e proteção radiológica para serviços de medicina nuclear (Resolução CNEN
159/13)?;
1.6.1.17.        todos os controles de qualidade para equipamentos  tomografia computadorizada
requeridas pela Resolução CNEN 159/13 e NEMA (Association of Electrical Equipment and Medical
Imaging Manufacturers)
1.6.1.18.        Multiplanar automático;
1.6.1.19.        Estudos dinâmicos;
1.6.1.20.        Automação para otimização do contraste
1.6.1.21.        Perfusão cerebral;
1.6.1.22.        Análise avançada de vasos;
1.6.1.23.        Software avançado para análise vascular (remoção automática de ossos);
1.6.1.24.        Software para análise de enfisema pulmonar;
1.6.1.25.        Análise de estenose;
1.6.1.26.        Modulação automática de doses;
1.6.2.        Softwares para quantificação e revisão da imagem gated spect;
1.6.3.        Softwares que permitam spect para exames cardíacos, neurológicos, pulmonares, tiróide,
cerebrais, renais, gástricos exames gerais;
1.6.4.        Decaimentos devem ser corrigidos pelo programa;
1.6.5.        Cálculo automático dos resultados;
1.6.6.        Autocalibração automática e completo sistema de teses com auto detecção;
1.6.7.        Procura de pico automática e programa de identificação automático;
1.6.8.        O software fornecido com o equipamento deve possuir total compatibilidade com a
especificação técnica ACR/NEMA DICOM 3.0 (Digital Image Communications in Medicine, versão 3.0). O
equipamento deverá vir acompanhado dos recursos de software e hardware necessários para
armazenamento e transmissão de imagens médicas no padrão DICOM 3.0, oferecendo no mínimo o
serviço DICOM de "usuário de classe de serviço de armazenamento" denominado store scu, de forma
que exames realizados com o equipamento possam ser armazenados em um servidor de imagens
DICOM-compatível qualquer a ser definido pelo usuário final. o software DICOM fornecido deverá se
encontrar habilitado para funcionamento e devidamente licenciado. O software fornecido com o
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equipamento tomográfico deverá permitir a configuração das "entidades de aplicação"(ae titles) que serão
utilizadas como "provedores" de serviços de armazenamento" store scps. Para tanto, o equipamento
deverá vir acompanhado dos respectivos manuais de configura- cão da comunicação DICOM e de
documento contendo as senhas administrativas necessárias para a configuração dessa comunicação e
também para a configuração da interface de rede tcp/ip do equipamento, incluindo-se aí a senha de
super-usuário de equipamento. O console (estação de trabalho) deverá permitir a comunicação com
outros dispositivos DICOM através do protocolo de redes de computador tcp/ip, sendo que o hardware
deverá estar provido de interface ethernet.
1.7.        Hardwares, Periféricos e Acessórios;
1.7.1.        Eletrocardiograma (ECG) integrado com chaves de energia para acionar externamente ondas
R;
1.7.2.        Todos os Phantons requeridos para controle de qualidade do sistema de medicina nuclear
requeridos pela  norma CNEN 3.05 ?Requisitos de segurança e proteção radiológica para serviços de
medicina nuclear (Resolução CNEN 159/13)? , inclusive phantons preenchíveis em acrílico para teste de
uniformidade extrínseca e intrínseca , phanton de quandrante de barra para teste de resolução espacial ,
phanton para teste de centro de rotação , phanton para teste de sensibilidade dos colimadores, phantom
de três linhas (NEMA) para  determinação da resolução energética etc;
1.7.3.        Todos os Phantons requeridos para controle de qualidade do sistema CT segundo  requeridos
pela  norma CNEN 3.05 ?Requisitos de segurança e proteção radiológica para serviços de medicina
nuclear (Resolução CNEN 159/13)? inclusive phantons que permitam os seguintes testes :
1.7.3.1.        co-registro de imagens SPECT ?CT ,
1.7.3.2.        teste de recuperação de contraste
1.7.3.3.        exatidão de correção de atenuação e espalhamento (scatter) ,
1.7.3.4.        medida dos números de Hounsfield (HU),
1.7.3.5.        medida de espessura de corte (slice)
1.7.3.6.        medida da função de transferência de modulação (MTF),
1.7.3.7.        resolução espacial e linearidade,
1.7.3.8.        alinhamento do laser ,
1.7.3.9.        uniformidade de baixo contraste
1.7.3.10.         uniformidade de imagem e ruído ,
1.7.3.11.        resolução de alto contraste ,
1.7.3.12.        resolução de baixo contraste;
1.7.4.        Câmara de ionização com sonda pancake e phantom de acrílico ?body? para medida de índice
de dose de radiação na tomografia computadorizada CDTI;
1.7.5.        Suportes tipo ?pallets? para exames cerebrais, para exames em pacientes infantis e neonatos,
para exames em mamas;
1.7.6.        Sistemas de imobilização de pacientes na mesa ( adultos e pediátricos )
1.7.7.        Sistema de mídia digital, para aumentar o grau de conforto e minimizar movimento através de
exibição de desenhos infantis e filmes educacionais.
1.7.8.        Bomba injetora de contraste de dupla infusão, duas seringas (soro + contraste), acompanhada
de no mínimo 50 kits para injeção;
1.7.9.        Suporte de braço para injeção de contraste intravenoso;
1.7.10.        Estabilizador de tensão para equipamento, a ser calculado e fornecido pelo fabricante;
1.7.11.        Quadro de força a ser calculado e fornecido pelo fabricante;
1.8.        Alimentação elétrica;
1.8.1        Alimentação 220/380V - 60hz;
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O equipamento deve apresentar Registro no Ministério da Saúde, não sendo aceito autorizações de
modelo.
A proposta deve acompanhar todo o detalhamento técnico na forma de layout sugestivo para a instalação
do equipamento com as necessidades de infra-estrutura (sala de exames, sala de comando, sala de
máquinas, sistema de refrigeração, bem como demais ambientes necessários ao pleno funcionamento do
equipamento). O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua
portuguesa e serviço em língua inglesa. O licitante deve fornecer treinamento Operacional adequado aos
usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração. 

043923004 APARELHO COM LASER HE-NE (VERMELHO) DE EMISSAO DIRETA PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043931002 1. Generalidades:
Laser a verde para fotocoagulação com lâmpada de fenda
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Comprimento de onda de 532nm;
2.2. Potência: 50 a 2000 mw
2.3. Duração de pulso: 0,10 a 2,0 segundos;
2.4. Duração do intervalo de repetição: 100 - 2000 milissegundos;
2.5. Cavidade selada;
2.6. Reconhecimento automático dos modos de tratamento e dos acessórios;
2.7. Display LCD/LED, ou similar;
2.8. Deve possuir mecanismo de acoplamento do laser na lâmpada de fenda com a respectiva fibra;
2.9. Lâmpada de fenda
2.9.1.aumento mínimo de 5-32 x;
2.9.2.ocular entre 10x e 15x;
2.9.3.iluminação mínima de 30w
2.9.4.filtro de proteção do médico embutido, com acionamento sincronizado com o disparo do laser ou
manual
2.9.5.rotação da fenda de 90º;
2.9.6.movimentação vertical e longitudinal através de joystick;
2.9.7.ocular tipo grande angular com correção de dioptrias;
2.10. Mesa motorizada para o conjunto;
3. Acessórios:
3.1. (01) lâmpadas de fenda para uso em conjunto com o equipamento;
3.2. (05) cinco lâmpadas reserva, para lâmpada de fenda;
3.3. (04) quatro filtros de ar (caso utilize);
3.4. (01) um pedal para acionamento;
3.5. (01) um cabo de alimentação (2p + t), padrão abnt;
3.6. Todos os demais acessórios necessários para uso pleno /do equipamento (adaptador de lâmpada de
fenda se necessário)
4. Alimentação:
4.1. Alimentação elétrica 220v/60hz.
5. Documentação:
5.1. O equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação impresso em língua portuguesa e
manual de serviço.
6. Instalação e treinamento:
6.1 a empresa vencedora deve instalar o equipamento na unidade;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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6.2. A empresa vencedora deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração, com no mínimo duas aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de
instalação do sistema.

043931003 Laser verde para fotocoagulação
1. Generalidades:
Laser verde para fotocoagulação com oftalmoscópio binocular indireto
2.  Características técnicas mínimas:
2.1 comprimento de onda de 532nm;
2.2 potência: 50 a 2000 mw;
2.3 duração de pulso: 10 a 2000 milisegundos;
2.4 duração do intervalo de repetição:100 a 2000 milisegundos;
2.5 cavidade selada;
2.6 reconhecimento automático dos modos de tratamento e dos acessórios;
2.7 display LCD/LED ou similar;
2.8 possibilidade de uso com oftalmoscópio binocular indireto lâmpada de fenda e microscópio;
2.9 filtro para laser fotocoagulador compatível com microscópio existente na unidade;
2.10 deve ser compatível com lâmpada de fenda existente na unidade;
2.11 deve possuir mecanismo de acoplamento do laser na lâmpada de fenda com a respectiva fibra, com
filtro de proteção do médico embutido, com acionamento sincronizado com o disparo do laser ou manual;
3.Acessórios:
3.1 (01) um oftalmoscópio binocular indireto a laser para uso em conjunto com o equipamento;
3.2 (01) uma fibra reserva para conexão do laser a lâmpada de fenda;
3.3 (10) dez endoprobes com diâmetro de 23 gauge;
3.4 (04) quatro filtros de ar (caso utilize);
3.5 (01) um pedal para acionamento;
3.6 (01) um cabo de alimentação (2p + t), padrão ABNT;
3.7 todos os demais acessórios necessários para uso do equipamento.
4. Alimentação:
4.1 alimentação elétrica: 220v/60hz.
5. documentação:
5.1 o equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação impresso em língua portuguesa.
6. Instalação e treinamento:
6.1 a empresa vencedora deve instalar o equipamento na lâmpada de fenda existente na unidade.
6.2 a empresa vencedora deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração, com no mínimo duas aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de
instalação do sistema.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

043931004 Aparelho laser para oftalmologia laser argônio para fotocoagulação.
1. generalidades: laser verde para fotocoagulação oftalmológico com lâmpada de fenda e adaptador.
2. características técnicas mínimas: do laser:
2.1. laser verde;
2.2. comprimento de onda do laser: 532nm;
2.3. deve ter potência ajustável até 1,5 w, no mínimo;
2.4. tempo de exposição: de 0,05 a 1s, no mínimo;
2.5. sistema de refrigeração que não utilize água;
2.6.deve permitir utilização em procedimentos de endolaser (deve acompanhar filtro para microscópio
úrgico para procedimento de endofotocoagulação e sondas para aplicação do laser (endoprobe) estéril,

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
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prontas para uso);
2.7. alimentacao:
2.7.1. alimentacao eletrica: 220 v / 60 hz
3. caracteristicas tecnicas minimas da lampada de fenda:
3.1. estativa com queixeira movel e testeira
3.2. mesa motorizada com fonte de alimentacao para lampada
3.3. movimentacao verticas e longitudinal atraves de joystick
3.4. binoculo reto curto
3.5. faixa minima de distancia interpupilar de 55 a 75 mm
3.6. ocular tipo grande angular com correcao de dioptrias
3.7. cincos aumentos na faixa minima de 8 a 32 x
3.8. faixa minima da largura de fenda: 1 a 10 mm
3.9. filtros: azul e verde
3.10. iluminacao com lampada halogena de no minimo 27 watts
3.11. rotacao de fenda minima de 90 graus
3.12. alimentacao:
3.1.12. alimentacao eletrica: 220 v / 60 hz
3.13. acessorios:
3.13.1. duas (02) lampadas sobressalentes
3.13.2. adaptador para laser argonio compativel com a lampada

043974018 APARELHO MANUAL PARA EXERCÍCIOS, ESTENDIOMETRO

Generalidades:
Multi exercitador de mão, sistema para treinamento de flexão e extensão elástica dos dedos,
conjuntamente ou independente.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo (bloqueado)

044040004 Fonte de alimentacao, para aparelho de ultrasson, compativel com a marca phillips, modelo, power
supply, class b, envisor

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

044040005 Fonte de alimentacao primaria compativel com cardioversor lifepak 12. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

044067002 AMALGAMADOR
1. Generalidades:
Aparelho para produção de liga de amalgama para uso odontológico.
2. Características Técnicas Mínimas:
2.1 Compartimento com tampa hermética para limalha;
2.2 Compartimento com tampa hermética para mercúrio;
2.3 Misturador e dosador hermético;
2.4 Timer eletrônico;
2.5 Controle manual da dosagem de mercúrio;
2.6 Mínimo de três escalas de mistura;
2.7 Deve conter chave liga/desliga que permita abortar a operação do aparelho;
3. Alimentação elétrica 220V/60Hz;

OBS: O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de instrução e serviço em língua portuguesa
e/ou inglesa.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

044148002 JOGO DE ELETRODOS, CONTENDO 22 ELETRODOS METÁLICOS, UTILIZADOS NA REALIZACÃO PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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DOS  EXAMES, COMPATÍVEL COM O ELETROENCEFALÓGRAFO BERGER MOC TP-119. Materiais de Uso Médico (67)

044156001 Comadre em aço inox, sem porosidade, tipo PA, para uso hospitalar, sem tampa, sem graduação,
superfície plana, acabamento polido interna e externamente nas bordas nem rebarbas, sem ranhuras,
reentrâncias, ondulações ou deformações cortantes, de fácil limpeza, medindo aproximadamente 40 cm
de comprimento, 28 a 30 cm de largura, no mínimo 0,5mm de espessura, peso aproximado de 1000 a
1,120kg, capacidade de  2200 a 3500ml.

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

044164001 Papagaio em aço inox para uso hospitalar, ASE plana para apoio, alça para manuseio, sem porosidade,
sem tampa, superfície plana, acabamento polido interna e externamente nas bordas sem rebarbas, sem
ranhuras, reentrâncias, ondulações ou deformações cortantes, de fácil limpeza, medindo
aproximadamente de 26 a 29cm de comprimento x de 10 a 15cm de diâmetro x de no mínimo 0,5mm de
espessura, capacidade aproximada de 1000 a 1500ml.

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

044172001 Cuba de aço inox, medindo 10x5cm - 300ml, para assepsia PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

044172002 Cuba para uso hospitalar, redonda média 10,5 cm - ref. fortinox ou similar PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

044172003 Cuba redonda pequena (cubinha) em aço inox PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

044172004 CUBA REDONDA GRANDE, INOX 50 X 40 X 25CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

044172005 CUBA PARA USO HOSPITALAR REDONDA EM ACO INOX MED.APROX.56 X 34 X 18CM
ESPESSURA 0,7MM

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

044172006 Cuba redonda inox 0.8x0.4cm
para assepsia 8 cm 160 ml

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

044172007 Cuba redonda inox 0.9x0.5cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

044172008 Cuba redonda inox 13x06cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

044172009 Cuba redonda inox 16x06cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

044172010 Cuba redonda 13 x 6cm - 500ml. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

044172011 Cuba redonda 16 x 6cm - 1.000ml PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

044180003 APARELHO PARA FISIOTERAPIA TENSKW-TENS-PORTÁTIL CORRENTE ELÉTRICA PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

044180005 APARELHO PARA FISIOTERAPIA DE CORRENTES TENS E FES COM 04 CANAIS, COM
CONTROLES INDEPENDENTES DE INTENSIDADE, CONTROLES R (FREQÜÊNCIA DE REPETIÇÃO)

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

044180020 Massageador fisioterapêutico Elétrico Portátil
Características técnicas Mínimas:
1. Velocidade controlável (Ajuste de vibração);
2. Cinco cabeças (pontas) de massagem;
3. Alimentação Elétrica 220v/60Hz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

044180029 ERETOR COM MESA, ADULTO, PARA USO EM FISIOTERAPIA
Generalidades: Mesa, plataforma com acabamento antiderrapante, apoio calcanhar estofado e ajstável,
encosto para o joelho móvel para trabalho de abdução, faixa de sustentação de quadril e tórax em tecido
de alta resistência.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo
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044180031 Aparelho de ondas curtas para fisioterapia

Alimentacao: comutacao automatica 110/220v ~ 60hz, c/timer
Consumo maximo: 400va, freq. de ondas curtas aprox. 27mhz,
Modo continuo: 100w +/-10%, modo pulsado: 30 a 100hz +/-10%
Peso aprox. s/acessorios: 30kg,
Temperatura ambiente de trabalho: 5 a 45ºc
Acessorios que acompanham o aparelho:
01 par de eletrodos c/isolacao silicone, tam. aprox. 12x16cm
01 par cabos de eletrodos em silicone, diametro aprox. 10m   c/plugs e conectores vulganizados em
silicone.
01 par de eletrodos schliphake, 01 manual de operacao com registro do ministerio da saude.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

044180032 Aparelho de banho de parafina para fisioterapia PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

044180040 1. Generalidades: aparelho para medição de pressão inspiratória e expiratória (manovocuômetro)
2. Características técnicas mínimas:
2.1 portátil com bateria interna recarregável;
2.2 modalidade de operação:
2.2.1 pico de pressão positiva e negativa;
2.2.2 pico de pressão com gráfico;
2.2.3 endurance dos músculos respiratórios;
2.3 tela de LCD e/ou LED;
2.4 amplitude de escala: +- 300cmh2o;
2.5 resolução: 1cmh2o;
2.6 memória de armazenamento de exames: 7mb;
2.7 deve apresentar certificado de calibração;
2.8 software com possibilidade de impressão de relatórios, cadastramento de pacientes e exportação de
dados;
2.9 indicação automática de valores tria (predito);
3. Acessórios:
3.1 10(dez) clipe nasal;
3.2 10(dez) bocal unidirecional;
3.3 10(dez) bocal simples;
3.4 10(dez) linha de pressão;
3.5 01(uma) mala de transporte;
3.6 01(um) carregador de bateria (caso necessário);
3.7 02(dois) cabo para transferência de dados, caso utilize;
3.8 10(dez) filtro protetor para transdutor de pressão;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa
(Brasil e serviço em língua inglesa ou portuguesa (Brasil).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

044180041 Aparelho para fisioterapia PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

044180044 Tábua de Quadríceps. Construída em madeira; Definir o tipo de acabamento (ex. envernizada); Possuir
sistema de regulagem de inclinação através de sistema dentado. 66 x 33 x 13cm.(Comp. x Alt. x Larg.)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1147 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
044180045 Tablado para Fisioterapia, construído em madeira envernizado ao natural, estofamento com espuma de

alta densidade, com revestimento em courvin, na cor escura, medidas 1,86 x 0,44 x 1,35m
PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

044180046 Rampa para Alongamento de tríceps sural em madeira de lei envernizada e com anti-derrapante.
Dimensões: 45 x 35 x 16cm.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

044180047 Baropodômetro PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

044180048  Gangorra para equilíbrio e exercícios proprioceptivos. Para uso infantil. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

044199001 Unidade de fototerapia LED (sem protetor de olhos)
1. Generalidades:
Unidade de fototerapia móvel para recém-nascidos, com geração de luz através de tecnologia de diodos
emissores de luz (LED)
2. Características técnicas mínimas:
2.1 Deve possibilitar ajuste de foco;
2.2 Deve possuir sistema de refrigeração;
2.3 Altura ajustável;
2.4 Deve ser móvel, com rodízios de, no mínimo, 3’’, com freio;
2.5 Irradiância mínima de 25uw/cm².nm, medida a 40cm de distância;
2.6 conjunto deve possuir mínimo de 10 led’s;
4. Alimentação:
3.1 alimentação elétrica: 220v/60Hz;
5. Garantia:
5.1 Durante o período da cobertura devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas
pelo fabricante, conforme manual do equipamento, no mínimo, inclusive com a substituição de peças
necessárias para a execução, sem ônus para a administração.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

044199002 Aparelho para fototerapia com 06 lâmpadas fruorescentes com base móvel (sob rodados), 220v PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

044229001 APARELHO PARA MEDIR PRESSAO ENDOTRAQUIAL PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

044229002 APARELHO PARA MEDIR PRESSAO ARTERIAL PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

044253004 Equipamento para auxilio a tosse não invasivo, c/capacidade p/aumentar ou restabelecer a remoção
natural das secreções brônquicas via insuflação, sendo mecânico ou automático. Tensão de entrada: 220
volts, consumo: 300 watts, pressão máxima positiva e negativa: 60mm h2o ou 44mmhg, máxima inalação
e exalação de fluxo: 3,3litros/segundo, dimensões: 29,2cm x 27,9cm x 41,9cm, peso: 11kg.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

044253005 Aspirador elétrico para aspiração secreções vias aéreas c/compressor, motor c/protetor térmico,
aspiração regulável de 0 a 23 hg, c/ botão de alta sensibilidade, portátil, fácil manuseio, portátil,
silencioso, baixo consumo de energia, não necessita manutenção/lubrificantes, bivolt: 110/220 vca,
freqüência: 60hz, consumo: 70w, sistema de diafragma, vácuo: de 0 a 23 hg (regulável), válvula
automática de nível.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

044270005 Manovacuometro Digital
Aparelho para medição de pressão inspiratória e expiratória
Características técnicas mínimas;
1.1 Portátil com bateria interna recarregável;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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1.2 Modalidades de operação;
1.2.1 Pico de pressão positiva e negativa;
1.2.2      Pico de pressão com gráfico;
1.2.3      Endurance dos músculos respiratórios;
1.3 Tela de LCD e/ou LED;
1.4 Amplitude de escala: + ou – 300cm H20;
1.5 Resolução: 1cm H20;
1.6 Memória de armazenamento de exames: 7Mb;
1.7 Deve apresentar certificado de calibração;
1.8 Software com possibilidade de impressão de relatórios, cadastramento de pacientes e exportação de
dados;
1.9 Indicação automática de valores normais de manovacuômetria (predito);
Acessórios:
2.1 -  10 (dez) clipe nasal;
2.2 – 10 (dez) bocal unidirecional;
2.3 – 10 (dez) bocal simples;
2.4 – 10 (dez) linha de pressão;
2.5 -  01 (uma) mala de transporte;
2.6 – 01 (um) carregador de bateria (caso necessário);
2.7 – 02 (dois) cabos para transferência de dados, caso utilize;
2.8 – 10 (dez) filtro protetor para transdutor de pressão;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em
língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus
para a administração.

044270007 Manovacuômetro
1. Generalidades:
Aparelho para medição de pressão inspiratória e expiratória
2. Características técnicas mínimas:
2.1 construído em corpo de metal
2.2 faixa mínima de medição de - 150 a + 150 mm hg;
2.3 tubo de linha de pressão em silicone.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

044270008 Generalidades: aparelho estimulador transcutâneo neuromuscular para terapia por correntes tens/fez
2. Características técnicas mínimas:
2.1 tecnologia de operação microcontrolada;
2.2 corrente: tens e fez;
2.3 tela de visualização: LCD e/ou LED;
2.4 graduação do tempo de subida, descida, on, off de cada onda na corrente fes;2.5 temporizador
ajustável entre 01 e 60 minutos;
2.6 deve possuir 04 canais de saída com variação independente de frequência e amplitude;
2.7 potência máxima de entrada: 25va;
2.8 intensidade de corrente máxima (tens e fes): 100ma pico a pico por canal;
2.9 faixa de frequência de repetição de pulso (r) para tens e fes: variável de 10 a 200hz;
2.10 modulação de trens de pulso:
2.10.1 burst (modo tens);
2.10.2 on time (fes): variável de 1 a 60 segundos;
2.10.3 off time (fez) variável de 1 a 60 segundos;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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2.10.4 rise (tempo de subida do trem de pulso (fes): variável de 1 a 9 segundos;
2.10.5 decay (tempo de descida do trem de pulso (fes)): variável de 1 a 9 segundos;
3. Acessórios:
3.1 300(trezentos) eletrodo autoadesivo descartável, com medidas de 5 x 9cm;
3.2 100(cem) eletrodo autoadesivo, descartável, com medidas de 5 x 5cm;
3.3 03(três) conjuntos de cabos de conexão ao paciente sendo cada conjunto composto por: 04(quatro)
cabos de cores diferentes;
3.4 01(um) cabo de alimentação elétrica
3.5 01(um) frasco gel condutor;
4. Alimentação elétrica: 220v/60hz
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa
(Brasil) e serviço em língua inglesa ou portuguesa (Brasil).

044296001 Aparelho para reanimação completo PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

044296002 Aparelho para reanimação manual (tipo ambu) com balão de silicone 1500 ml com reservatório de
oxigênio.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

044296004 Sistema de aquecimento para pacientes cirúrgicos kit completo: 01 (um) unidade de controle 02 (duas)
mantas de recuperação 01 (uma) manta de perna esquerda 01 (uma) manta de perna direita 01 (uma)
manta de abdômen 01 (uma) manta de membros superiores 01 (um) colchão ativo de aquecimento (jelly)
06 (seis) capas para os itens descritos exceto colchão jelly 01 (um) suporte de metal 02 (dois) cabos
extensores 02 (dois) cabos extensores 01 (hum) termômetro esofágico.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

044440005 Aparelho de corrente interferencial para tratamento através de eletroanalgesia e corrente heterodina para
eletroestimulação.

PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

044440007 FES
1. generalidade
Aparelho para estimulacao eletrica funcional utilizado em fisioterapia.
2. caracteristicas tecnicas minimas:
2.1 deve possuir quatro canais de saida independentes, no minimo;
2.2 deve possuir temporizador eletronico;
2.3 deve permitir a realizacao de tens (analgesia);
3. alimentacao
3.1 alimentacao eletrica automatica 100-240 vac 50/60 hz;
4. Acessorios
4.1 cabos de alimentacao (04 cabos p/eletrodos)
4.2 eletrodos- 08 eletrodos silicone condutivo 3x5cm aprox
4.3 gel (tubo)
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operacao e serviço em lingua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuarios, sem onus para a administração.

PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

044440009 CONJUNTO FISIOTERÁPICO TRAUMATOLÓGICO
1. GENERALIDADES:
CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADO EM SALA DE POLITRAUMA.
2. O CONJUNTO DEVE POSSUIR NO MÍNIMO:
2.1 TRÊS (03) COLARES CERVICAL:
2.1.1 TIPO: PHILADELPHIA;
2.1.2 CONTROLES: FLEXÃO, EXTENSÃO E ROTAÇÃO;

PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo
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2.1.3 TAMANHO: AJUSTÁVEL PARA PACIENTE PEDIÁTRICO E ADULTO;
2.2 DUAS (02) TALAS DE TRAÇÃO:
2.2.1 TIPO: MEMBROS INFERIORES;
2.2.2 TAMANHO AJUSTÁVEL;
2.2.3 USO ADULTO E INFANTIL;
2.3 DUAS (02) TÁBUAS CERVICAL:
2.3.1 TAMANHO PEDIÁTRICO E ADULTO;
2.4 DUAS (02) TÁBUAS DE QUADRÍCEPS:
2.4.1 TAMANHO PEDIÁTRICO E ADULTO;
 

044547001 Grosa meia cana 8" PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
044547002 Grosa para madeira 10'' PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
044571001 Cadeira para uso geral com estrutura metálica, estofada. PECA 22 Mobiliário ativo
044571003 1. Cadeira tipo poltrona para acomodação de paciente adulto;

2. Características técnicas mínimas:
2.1 deve permitir o movimento de encosto e perneira;
2.2 encosto  de cabeça articulável;
2.3 apoios articuláveis dos braços;
2.4 material metálico,com tratamento anti-ferrugem e esmaltado;
2.5 encostos com revestimento;

PECA 22 Mobiliário ativo

044571005 Cadeira de ferro com assento/encosto estofado forrada em courvim. PECA 22 Mobiliário ativo
044571006 cadeira plástica sem braço cor branca PECA 22 Mobiliário ativo
044571009 Cadeira, injetada, anatomica, revestida em courvim, estrutura em aço; 4 pés, pintura em epoxi-po; haste

do encosto em sanfona. 
PECA 22 Mobiliário ativo

044571011 Cadeira mimi, dobrável, sem braços, na cor preta, assento e encosto com formato anatômico, injetado em
resina de polipropileno pigmentado estrutura de grande resistência mecânica e fácil limpeza. Encosto com
fixação direra a estrutura metálica através de engate na própria peça dispensa o uso de parafusos e
mantem a continuidade do design.
Assento e encosto com 3 detalhes em depressão (sulcos) com profundidade de 2,5mm e 10mm de
largura.
Encosto plástico com três nervuras na parte posterior com 7mm de altura e 2,mm de espessura distantes
36mm entre si.
Assento: Largura de 470mm e profundidade de 480mm.
Encosto: Largura de 470mm e altura de 255mm.
Estrutura contínua, suporte de encosto de laterais são a mesma peça (tubo) sem emendas ou soldas.
Laterais em forma próxima a de um trapézio fechada (parte superior menor que a inferior). A estrutura fixa
contínua é fabricada em tubo de aço curvado com diametro de 14,00mm e espessura de 1,9mm,
totalmente soldada por sistema mig e acabamento de superficie pintado.
Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pre tratamento
antiferruginoso (fosfatizado) revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 100
microns com rpipriedades de resistência a agentes químicos. Fixação do assento na parte posterior
através de dois parafusos com cabeça fenda philips e rosca especial para plásticos. Parte frontal do
assento através de dois ganchos plásticos provenientes do próprio assento.
Na versão com apoia-braços seu suporte utiliza-se da mesma especificação de tubo, soldado na própria
estrutura e com apoio em polipropileno na cor do assento e encosto fixado através de parafusos.
Deslizadores injetados em polipropileno.

PECA 22 Mobiliário ativo
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044571013 Cadeira para digitador PECA 22 Mobiliário ativo
044571014 Cadeira gogo móvel, na cor branca e acabamento prata PECA 22 Mobiliário ativo
044571019 Cadeira tipo poltrona de plástico obs.: material permanente PECA 22 Mobiliário ativo
044571020 Cadeira call center espaldar médio, base aço com capa, mecanismo regulagem permanente a gás,

rodízio carpete, apóia braço regulável wind, suporte para encosto regulável, revestimento em tecido
PECA 22 Mobiliário ativo

044610001 TINTA PLASTICA P/ ARTESANATO E CERAMICA NA COR AZUL, 40 ML POTE 51 Material de Pintura e Preservação ativo
044610002 TINTA PLASTICA P/ ARTESANATO E CERAMICA NA COR VERMELHA, 40 ML POTE 51 Material de Pintura e Preservação ativo
044610003 TINTA PLASTICA P/ ARTESANATO E CERAMICA NA COR VERDE CLARO, 40 ML POTE 51 Material de Pintura e Preservação ativo
044610004 TINTA PLASTICA P/ ARTESANATO E CERAMICA NA COR VERDE ESCURO, 40 ML POTE 51 Material de Pintura e Preservação ativo
044610005 TINTA PLASTICA P/ ARTESANATO E CERAMICA NA COR AMARELO OURO, 40 ML POTE 51 Material de Pintura e Preservação ativo
044610006 TINTA PLASTICA P/ ARTESANATO E CERAMICA NA COR AMARELO LIMÃO, 40 ML POTE 51 Material de Pintura e Preservação ativo
044610007 TINTA PLASTICA P/ ARTESANATO E CERAMICA NA COR PRETA, 40 ML POTE 51 Material de Pintura e Preservação ativo
044610008 TINTA PLASTICA P/ ARTESANATO E CERAMICA NA COR MARROM, 40 ML POTE 51 Material de Pintura e Preservação ativo
044610009 TINTA PLASTICA P/ ARTESANATO E CERAMICA NA COR ROSA, 40 ML POTE 51 Material de Pintura e Preservação ativo
044644001 Borracha da ponta compativel com endoscopio PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

044695004 Lente para microscópio cirúrgico, objetiva foco 250mm, aprocromatica de alta luminosidade PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

044725001 LINHA PARA BORDAR NA COR ROSA, EM MEADA PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

044725002 LINHA PARA BORDAR NA COR VERDE, EM MEADA PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

044725003 LINHA PARA BORDAR NA COR VERMELHA, EM MEADA PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

044725004 LINHA PARA BORDAR NA COR AZUL, EM MEADA PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

044725005 LINHA PARA BORDAR NA COR AMARELA, EM MEADA PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

044725006 LINHA PARA BORDAR NA COR CELESTE, EM MEADA PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

044725007 LINHA PARA BORDAR NA COR BRANCA, EM MEADA PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

044725008 LINHA PARA BORDAR NA COR MARROM, EM MEADA PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

044725009 LINHA PARA BORDAR NA COR PRETA, EM MEADA PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

044733001 Defletor de ar/água compatível com endoscópio PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Materiais de Uso Médico (67)

044768001 Agulha para bordado, tamanho medio, com ponta. PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

044776002 AGULHA DE CROCHÊ EM METAL, Nº 02 PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

044776004 AAgulha de crôche nº 6, para uso artesanal, em aço inoxidável, com 12cm de comprimento e 10mm de
diâmetro

PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

044776005 Agulha de crôche nº 8, para uso artesanal, em aço inoxidável, com 12cm de comprimento e 9 mm de
diâmetro

PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

044776006 Agulha de crôche nº 10, para uso artesanal, em aço inoxidável, com 12cm de comprimento e 0,75mm de
diâmetro

PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

044776007 Agulha de crôche nº 12, para uso artesanal, em aço inoxidável, com 12cm de comprimento e 0,06mm de
diâmetro

PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

044822007 MICROPEPITADOR PARA USO EM LABORATÓRIO AUTOMÁTICO, 200 MICROLITROS PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

044822008 MICROPEPITADOR PARA USO EM LABORATÓRIO AUTOMÁTICO, 500 MICROLITROS PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
044822009 MICROPIPETA MONOCANAL, COM VARIAÇÃO DE VOLUME ENTRE 100 A 1000ML PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
044830001 Ponteira universal plástica 10 a 250 microlitros. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

044830004 Ponteira para pipeta dosadora, graduada, com certificado de conformidade, compatível com as marcas
handystep de brand, eppendorf, edos e outros sistemas de dosificação, esterilizável em autoclave.
Capacidade 0,25ml.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

044830006 Ponteira para pipeta dosadora, graduada, com certificado de conformidade, compatível com as marcas
handystep de brand, eppendorf, edos e outros sistemas de dosificação, esterilizável em autoclave.
Capacidade 5,0ml.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

044830009 Ponteira para pipeta dosadora, graduada,com certificado de conformidade,compatível com as marcas
handystep de brand, eppendorf,edos e outros sistemas de dosificação, esterilizável em
autoclave.capacidade 50,0 ml.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

044830012 Ponteira universal para pipetar volumes de 2 a 200 ul. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

044830013 PONTEIRA UNIVERSAL PARA PIPETAR VOLUMES DE 5 A 300 UL PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
044830014 Ponteira universal para pipetar volumes de 50 a 1000 ul. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

044830015 Ponteira universal para pipetar volumes de 0,5 a 20 ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

044830017 Ponteira estéril livre de DNASE e RNASe, com barreira, volumes de 200 a 1000ul, em rack de 100
ponteiras compatível com pipetas Gilson.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

044830019 Ponteira esteril livre de dnase e rnase, com barreira, volumes de 0 a 200 ul, em rack de 96 ponteiras
compatível com pipetas Gilson.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

044830021 Ponteira estéril livre de DNASE e RNASE, com barreira, volumes de 0 a 50 UL, em rack de 96 ponteiras PECA 93 Laboratório, Equipamentos e ativo
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compatível com pipetas Gilson Instrumentação (61)

044830023 Ponteira estéril livre de DNASE e RNASE com barreira, volumes de 1 a 250 UL, em rack de 96 ponteiras,
compatível com pipetas Gilson.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

044830029 Ponteira apirogena para ate 200 microlitros, compatível com pipeta monocanal transferpette 20 a 200
microlitros. Embaladas individualmente. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

044830030 Ponteira apirogena para ate 1.000 microlitros, compatível com pipeta monocanal transferpette 100 a 1.000
microlitros. Embaladas individualmente. Deve vir acompanhada de certificado de analise do lote.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

044830032 Ponteira para laboratório apirógena, haste de 5 ml para pipeta dosadora, compatível com Multipette plus
eppendorf, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades.

CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

044830035 Ponteira descartável compatível com pipetadores do tipo Gilson capacidade de 0 a 200 microlitros, cor
amarela, pacote com 1000 unidades.

PACOTE 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

044830036 Ponteira descartável compatível com pipetadores do tipo Gilson capacidade de 200 a 1000 microlitros, cor
azul, pacote com 1000 unidades.

PACOTE 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

044830037 Ponteira apirógena para 10 microlitros, compatível com pipeta monocanal, eppendorf. Embaladas
individualmente. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote.

 

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

044830038 Ponteira sem filtro, não estéril. Capacidade 1000 a 5000 micro litros, compatível com pipeta Brand
Tranferpette S (0,5 a 5 ml).  Pacote com 1000 unidades.

PACOTE 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

044830041 Ponteira com barreira, autoclavável, capacidade 20 a 200 micro litros, compatível com micropipeta
Sealpette Jencons. Hack com 96 ponteiras.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

044830049 Ponteira autoclavável, capacidade de 1 ml a 10ml, compatível com micropipeta Pipetman Gilson (1,0 a
10ml). Pacote com 200 unidades (4 x 50un/embalagem).

PACOTE 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

044830050 Ponteira autoclavável, capacidade de 1000 a 5000 microlitros compatível com micropipeta Pipetman
Gilson (1 a 5ml). Pacote com 1000 unidades (5 x 200 un/embalagem).

PACOTE 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

044830051 Ponteira para laboratório, volume 1.000 a 10.000 microlitros (1 a 10 mililitros-ml), macrovolume, em
polipropileno atóxico, com 99,9% pureza, cor natural, autoclavável.

PACOTE 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

044830069 Ponteira estéril livre de dnase e rnase, com barreira, volumes de 0,5 a 10 µL, ponta curta.  Rack com 96
ponteiras de cor transparente, compatível com pipetas BrandTechTransferpette, Eppendorf e Gilson. 

CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

044830080  Ponteira universal com barreira,autoclavavel,de 100a 1000µl PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

044849001 Placa de Petri, descartável, poliestireno cristal, estéril, tamanho de 150 x 150 mm. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

044849002 Placa de Petri, descartável, poliestireno cristal, estéril, tamanho de 90 mm x 15 mm. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

044849004 Placa para uso em laboratório de Petri, comum, com 100mm x 15mm PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

044849010 Placa de petri, de vidro transparente, superfícies planas, resistente na forma e transparência, quando
submetida a substancias químicas e esterilização, tamanho 150 x 15 mm.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

044849013 Placa para uso em laboratório de petri, comum, com 6 cm de diâmtro PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

044849015 Placa de kline com 12 escavações, 60 x 80mm com cavidade medindo 16mm de diâmetro e 1,75mm de
profundidade.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

044849019 Placa de porcelana, perfurada para dessecador, com 24 cm de diâmetro. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

044849020 PLACA PARA USO EM LABORATORIO P/ MICROTECNICA EM POLIESTIRENO (CRISTAL) C/ 96 PECA 93 Laboratório, Equipamentos e ativo
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POCOS EM "V" Instrumentação (61)

044849022 ANTEPARO DE PROTEÇÃO CONTRA ESPIROS PARA BANCADA EM ACRÍLICO CRISTAL,
ESPESSURA DA PLACA 5MM. MODELO EM "L" COM ÂNGULO APROXIMADO DE 75 GRAUS.
DIMENSÕES DA BASE: 30X40CM E DIMENSÕES DA PARTE FRONTAL:30CM DE LARGURA X30CM
DE ALTURA.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

044849027 Placa para titulação em polipropileno ou similar com 96 poços de fundo chato. CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

044849041 Placa de Petri em poliestireno cristal, estéril, 47x9mm. Caixa com 150 unidades. CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

044881001 Talagarca para tapecaria, gramatura media. METRO 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

044890001 PIROGRAFO PARA DESENHO EM MADEIRA PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

044903007 Caneca de porcelana. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
044903011 Canecão industrial 2,5 litros PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
044989002 Fecho em metal tipo mosquetão, em metal, tamanho médio. PECA 105 Vestuários, Calçados e

Complementos
ativo

045039002 TUBO DE COBRE PARA REDE DE AR COMPRIMIDO PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

045039004 Tubo de cobre flexível 3/8. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
045039005 Tubo de cobre flexível 5/8. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
045039008 Tubo de cobre 42mm. METRO 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
045039009 Tubo de cobre 15mm METRO 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
045039010 Tubo de cobre flexível para instalações de ar condicionado. METRO 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
045039011 Tubo de cobre diâmetro 1/2. METRO 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
045039012 Tubo de cobre diâmetro 7/8. METRO 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
045039013 Tubo de cobre diâmetro 1.1/8. METRO 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
045039014 Tubo de cobre diâmetro 1.3/8. METRO 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
045039015 Tubo de cobre diâmetro 1.5/8. METRO 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
045039016 Tubo de cobre, diâmetro 3/8. METRO 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
045039017 Tubo de cobre, diâmetro 5/8. METRO 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
045063003 Moldura com vidro, medindo 47 x 35 PECA 22 Mobiliário ativo
045063012 Moldura para espelho de postura em madeira, padrão marfim,  com rodizios para transporte, medindo

0,60x1,87x0,50m.
PECA 22 Mobiliário ativo

045063027 Quadro com moldura em MDF, 1,20 m x 0,80 cm PECA 22 Mobiliário ativo
045101003 PRÓTESE TOTAL DE JOELHO DE REVISÃO PECA 73 Material de Uso e Confecção em

Medicina de Reabilitação
ativo

045101004 PRÓTESE TOTAL DE QUADRIL PECA 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

045101005 Prótese modular para antebraço PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

045101006 Prótese modular
Cabeça metálica 28mm cone 10/12 colo curto (importado)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

045101007 Prótese modular
Cabeça metálica 28mm cone 10/12 colo longo (importado)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

045101008 Prótese modular PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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Cabeça metálica 28mm cone 10/12 colo médio (importado) cirurgia (66)

045101009 Prótese modular
Cabeça metálica 28mm cone 10/12 colo extra longo (importado)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

045101010 Prótese modular haste femural 11x140mm (importado) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

045101011 Prótese modular haste femural 11x160mm (importado) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

045101012 Prótese modular haste femural 11x200mm (importado) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

045101013 Prótese modular haste femural 11x240mm (importado) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

045101014 Prótese modular haste femural 13x140mm (importado) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

045101015 Prótese modular haste femural 13x160mm (importado) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

045101016 Prótese modular haste femural 13x200mm (importado) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

045101017 Prótese modular haste femural 13x240mm (importado) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

045101018 Prótese modular haste femural 15x140mm (importado) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

045101019 Prótese modular haste femural 15x160mm (importado) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

045101020 Prótese modular haste femural 15x200mm (importado) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

045101021 Prótese modular
Haste femural 15x240mm (importado)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

045101022 Prótese modular
Haste femural 17x140mm (importado)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

045101023 Prótese modular haste femural 17x160mm (importado) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

045101024 Prótese modular haste femural 17x200m (importado) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

045101025 Prótese modular haste femural 17x240mm (importado) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

045101026 Prótese modular
Componente metafisário 28mm (importado)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

045101027 Prótese modular
Componente metafisário  40mm (importado)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

045101028 Prótese modular
Componente metafisário  60mm (importado)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

045101029 Prótese modular
Componente metafisário  80mm (importado)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

045101030 Prótese modular
Componente metafisário 100mm (importado)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

045101031  Prótese modular PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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Componente acetabular (cúpula)- (importado). cirurgia (66)

045101032 Prótese modular
Componente acetabular metálico (importado)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

045101033 Prótese modular
Parafusos acetabulares (importado)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

045110002 Ampola de raio-x (tubo), compatível com tomógrafo, marca toshiba, modelo cxb-200b (auklet) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

045110003 Ampola de raio-X PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

045110004 Ampola de raio x (tubo), compativel com tomografo marca toshiba, tubo modelo 150b, tomografo modelo
tct-600 s cxb.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

045110005 Ampola de raio x, modelo mrm 0508 compatível com cineangiocoronariografo da marca philips, modelo
integris cv9

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

045110006 Ampola de raio-x (tubo), modelo mrc 600, compatível com tomógrafo marca philips, modelo briliance ct 6
slice.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

045179001 GRAXA LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICA PARA TURBINAS ODONTOLÓGICAS, ALTA E BAIXA
ROTAÇÃO

PECA 64 Odontológicos ativo

045284002 Miolo de fechadura PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
045306001 Evaporador rotativo a vácuo com suporte,compacto,extavel, provido de dispositivo de levantamento

rápido, coluna de condensação com serpentina dupla, com 1200cm3 de área de troca
(aproximadamente),sistema de realimentação continua sistema de quebra de vácuo, junta de
acoplamento fabricado em teflon tocompensavel aos desgastes,proporcionando vácuo menor que 4 mbar.
Banho de aquecimento em aco inox com 25 cm de diâmetro aproximadamente e sistema de aquecimento
de 1000 kcal/hora controlado por termostato capilar de 50 a 180 (graus)c aproximadamente, com balões
de evaporação e receptor de 1000ml (sendo o de evaporação tipo pera com junta cônica 24/40 e o
receptor, de fundo redondo com junta esférica 35/20, garras e grampos de fixação. Possui acessórios
diversos.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

045306003 Evaporador para uso com camisa de Cistouretroressectoscopia. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

045314001 Cano metálico soldado,medindo 25mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
045314003 CANO METÁLICO DE FERRO GALVANIZADO 1" E 1/2" X 6 M PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
045314007 Cano metalico galvanizado, 3/4. barra de 6m PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
045365001 CONDENSADOR ODONTOLÓGICO PARA AMALGAMA N.3 PECA 64 Odontológicos ativo
045365002 CONDENSADOR ODONTOLÓGICO PARA AMALGAMA N.4 PECA 64 Odontológicos ativo
045365003 CONDENSADOR ODONTOLÓGICO PARA AMALGAMA N.1       PECA 64 Odontológicos ativo
045373003 Parafuso 5/32 x 1/2, cabeça de lentilha. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

045373004 Parafuso 5/32 x 3/8, cabeça de lentilha. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

045373005 Parafuso 5/32 x 1/4, cabeça de lentilha. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

045373007 Parafuso p/ reabilitação - Parafuso 3/16 x 1/2, cabeça de lentilha. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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cirurgia (66)

045381001 Tomada Dupla para Ponto de Oxigênio
1. Generalidades:
Tomada dupla para utilização em ponto de oxigênio.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Conexão de entrada padrão;
2.2. Saída horizontal dupla, adaptável em umidificadores e fluxômetros.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

045381002 Tomada Dupla para Ponto de Ar Comprimido
1. Generalidades:
Tomada dupla para utilização em ponto de Ar Comprimido.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Conexão de entrada padrão;
2.2. Saída horizontal dupla, adaptável em umidificadores e fluxômetros.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

045403001 Tomada bi para aspiração e administração de oxigênio. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

045411001 Aspirador de parede para rede de ar comprimido, baseados no principio de venturi, cabecote metálico em
duraluminio anodizado, provido de controle de aspiração, frasco coletor de secreções com capacidade de
500 cm3, roscas em conformidade com as normas abnt-254.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

045411002 ASPIRADOR A AR COMPRIMIDO
          1. GENERALIDADES:
ASPIRADOR PARA REDE DE AR COMPRIMIDO.
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
2.1 TIPO: AR COMPRIMIDO;
2.2 CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 ML;
2.3 FRASCO EM MATERIAL PLÁSTICO;
2.4 REGULADOR DO NÍVEL DE ASPIRAÇÃO;
2.5 BÓIA DE SEGURANCA;
2.6 CÂNULA PARA ASPIRAÇÃO DE NO MÍNIMO DOIS METROS;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

045420001 POLTRONA RECLINÁVEL EM ESTRUTURA TUBULAR DE 25,4MM DE DIÂMETRO, ESTOFAMENTO
ANATÔMICO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM REVESTIMENTO EM COURVIN, BRAÇOS
ARTICULÁVEIS QUE SE MOVIMENTAM JUNTO COM A INCLINAÇÃO DO LEITO, ACIONAMENTO
RÁPIDO PARA DEITAR OU LEVANTAR O LEITO, REGULÁVEL EM 03 POSIÇÕES, MEDINDO 690MM
(L) X 1,070MM (A) X 900 MM(P)

PECA 22 Mobiliário ativo

045438001 Foco de luz com pe flexivel, com haste cromada e regulagem de altura. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

045438002 Foco de luz auxiliar com tripé, haste cromada e flexível
1. generalidades: lâmpada parabólica móvel.
2. características técnicas mínimas:
2.1 deve ter reflexão tipo parabólica;
2.2 refletor com bulbo halógeno único ou Led;
2.3 base em material inox ou aço carbono com pintura em epóxi;
2.4 haste com altura regulável ;
2.5 pés com rodízios giratórios com freio;
2.6 nível de iluminação mínimo de 7.000 Lux a 1 metro de distância;
3. alimentação:
3.1 alimentação elétrica: 220V / 60Hz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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045438006 FOCO DE LUZ COM HASTE FLEXÍVEL

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS:
-BASE EM FERRO FUNDIDO PINTADO;
-COLUNA PINTADA;
-ALTURA REGULÁVEL;
- HASTE FLEXÍVEL;
-DEVE UTILIZAR LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE;
                                                  

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

045438007 1. GENERALIDADES:
FOCO E LUPA AGREGADOS COM HASTE FLEXÍVEL.
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
2.1 BASE EM FERRO FUNDIDO PINTADO;
2.2 COLUNA PINTADA;
2.3 ALTURA REGULÁVEL;
2.4 HASTE FLEXÍVEL;
2.5 DEVE UTILIZAR LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE;
2.6 LUPA DIRECIONÁVEL;
2.7 BASE COM NO MÍNIMO TRÊS RODÍZIOS GIRATÓRIOS;
 

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

045438008 Foco cirurgico movel com bateria interna recarregavel, caracteristicas tecnicas minimas: cupula unica,
nivel de iluminac ao minimo de 70.000 lux a 1 metro de distancia, filtro calor ico, sistema de alimentacao
de emergencia, com carregador automatico de bateria, movel, com rodizios, temperatura de corentre
3.200 a 4.300 kelvin, sistema de focalizacao regulavel atraves de manopla esterilizavel, deve possuir
bracos articulaveis que permitam os seguintes movimentos minimos: torsa o, flexao, acessorios: 01 cabo
(2p+t) conforme abnt, 05 lampadas sobressalentes, 01 manopla esterilizavel extra, alimentacao:
220v/60hz, bateria interna recarregavel com duracao minima de 1 hora, o equipamento deve ser
acompanhado pelos  manuais de operacao e servico em lingua portuguesa.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

045438009 Foco cirúrgico fixo, para uso em sala cirúrgica com sistema de captação de vídeo.
2.    características técnicas mínimas
       2.1.    foco cirúrgico fixo com três braços, sendo dois braços com uma cúpula cada e outro com uma
câmera de vídeo;
       2.2.    cúpulas com duas lâmpadas halógenas na cúpula (sendo 01(um) bulbo principal e 01(um)
reserva.
       2.3.    nível de iluminação mínima de 130.000 lux a 01(um) metro de distância por cúpula;
       2.4.    tamanho do campo a 1 metro de distância: 20 cm no mínimo;
       2.5.    temperatura de cor entre 4.200 e 4.500 °k;
       2.6.    aumento máximo de temperatura no campo operatório de 14 oc
       2.7.    braços de estrutura metálica com tratamento anticorrosivo;
       2.8.    o braço deve permitir movimento de giro de 300º, no mínimo;
       2.9.    cúpula metálica ou de material liso e anticorrosivo;
       2.10.    a cúpula e a câmera de vídeo devem apresentar empunhadeiras (pegadores) para
movimentação;
       2.11.    ajuste do foco na manopla;
       2.12.    diâmetro máximo da cúpula de 750 mm (sem empunhadeira);
       2.13.    a manopla deve ser autoclavável;
       2.14.    filtros calóricos com absorção de no mínimo 99% de raios infra vermelhos (luz fria).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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       2.15.    possuir sistema de acionamento automático de bulbo reserva, em caso de queima do bulbo
principal;
       2.16.    alimentação a transformador isolado, ou fonte chaveada isenta de ventiladores com baixo
tdh(taxa de distorção harmônica) e fator de potência acima de 0,92;
       2.17.    ajuste de potência da lâmpada variável de 60% a 100%, através de taps no transformador, ou
eletrônica em caso de fonte chaveada;
       2.18.    acionamento da lâmpada e potência da mesma na própria cúpula;
       2.19.    duração da lâmpada de no mínimo 600 horas em uso contínuo;
       2.20.    câmera de vídeo acoplada em braço exclusivo para a função;
       2.20.1.    sistema de tomada de imagens ¼" ccd;
       2.20.2.    sistema pal-m (mínimo 700 (h) x 500 (v)) / ntsc (mínimo 750 (h) x 450 (v));
       2.20.3.    sensibilidade: 3 lux;
       2.20.4.    auto-foco;
       2.20.5.    controle de íris automático;
       2.20.6.    razão sinal/ruído de 45 db no mínimo;
       2.20.7.    freqüência de imagem 50 hz (pal) /60 hz (ntsc);
       2.20.8.    zoom ótico no mínimo 10 vezes e zoom digital no mínimo 05 vezes;
       2.20.9.    saídas de sinal de vídeo s-vhs (y/c) e vídeo-composto (bnc);
       2.20.10.    comando através de interface ir;
       2.21.    monitor de vídeo e sistema de gravação:
       2.21.1. monitor de vídeo lcd no mínimo 19" com saídas e entradas compatíveis com câmera acima;
       2.21.2. aparelho gravador de dvd com hd interno (no mínimo 160 gb), com saídas e entradas
compatíveis com câmera e monitor de vídeo acima, com usb, modos de gravação high quality (hq),
standard play (sp), long play (lp), extended play (ep);
       2.22.    troley ou sistema similar para acomodação de monitor, dvd e equipamentos afins;
       2.23.    deve possuir garantia total de no mínimo 02 (dois) anos;
       2.24.    garantia de reposição de peças no mercado por no mínimo 10(dez) anos;
3.    acessórios
       3.1    06 (cinco) manoplas esterilizáveis extras;
       3.2    10 (dez) lâmpadas extras;
4.    alimentação
       4.1  alimentação 220v/60hz.
5.     instalação
O fornecedor deverá se responsabilizar pela instalação do(s) equipamento(s) nas salas indicadas, sem
ônus para a ses. o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua
portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

045438010  1.generalidades:
  Foco cirúrgico móvel de leds com cúpula única.
2.características técnicas mínimas:
2.1 foco cirúrgico móvel com cúpula com geração de luz através de tecnologia de diodos emissores de
luz(leds), iluminação isenta de infravermelhos e ultravioletas;
2.2 nível de iluminação mínima de 100.000 lux a 1 metro de distancia da cúpula;
2.3 aumento Maximo de temperatura no campo operatório de 14ºc
2.4 braços de estrutura metálica com tratamento anticorrosivo;
2.5 móvel com rodízios;
2.6 temperatura de cor entre 4.200 a 5.800ºkelvin;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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2.7 diâmetro do campo de iluminação a 1 metro da cúpula de no mínimo 18cm;
2.8 manoplas esterilizáveis por vapor saturado a 134ºc;
2.9 cúpula metálica ou de material liso e anticorrosivo;
2.10 diâmetro maximo da cúpula de 750mm(sem empunhadeira);
2.11 aumento maximo de temperatura na cabeça do cirurgião de 2ºc;
2.12 alimentação a transformador isolado ou fonte chaveada isenta de ventiladores(ventoinhas);
2.13 acionamento dos leds e potencia na própria cúpula;
2.14 índice de renderização de cor de no mínimo ra 94;
2.15 duração das lâmpadas de led de no mínimo 20.000horas em uso continuo;
2.16 deve possuir braços articuláveis que permitam os seguintes movimentos mínimos:
2.16.1 torção;
2.16.2 flexão;
3 acessórios:
3.1 01(um) cabo(2p+t) conforme ABNT;
3.2 02(quatro)manopla esterilizável;
4 alimentação:
4.1 alimentação elétrica: 220/60hz.
 o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.

045446001 Escada 2 degraus com estrutura metálica resistente, forrada nos degraus com borrachas antiderrapante. PECA 22 Mobiliário ativo

045446002 Escada dois degraus, aço inoxidável tubular, fixa com dois degraus, borracha antiderrapante.
1. Características técnicas mínimas:
1.1 Construída em tubos de aço inoxidável tubular de 01(uma) polegada de diâmetro x 1,25 mm de
espessura de parede
1.2 pés providos de ponteira de borracha;
1.3 piso de borracha antiderrapante protegidos por cantoneiras de aço inoxidável em toda volta dos
degraus;
1.4 com dois degraus;
1.5 medidas:
1.5.1 altura total: 40cm;
1.5.2 primeiro degrau na altura de 20cm;
1.5.3 segundo degrau na altura de 40cm;
1.5.4 extensão de cada degrau: 22cm (profundidade) x 40 cm (largura).

PECA 22 Mobiliário ativo

045446004 Escada com 02 degraus
1. Generalidades
 Escadas com 02 degraus, para auxílio em salas em geral.
2. Especificações técnicas mínimas
2.1 Escada com 02 degraus, que suporte no mínimo 100kg;
2.2 Material resistente, não corrosivo, que possua fixação de borracha para evitar deslocamento em piso
úmido;
2.3 Livre de Materiais matélicos magnéticos, para uso em resonância magnética

PECA 22 Mobiliário ativo

045446007 Escada dois degraus em aluminio (para utilização em ambiente de ressonancia magnética), fixa com dois
degraus, borracha antiderrapante.
          1.caracteristicas técnicas mínimas:
          1.1 construída em aluminio de 01(huma) polegada de diâmetro x1,25 mm de espessura de parede;
          1.2 pés providos de ponteira de borracha

PECA 22 Mobiliário ativo
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          1.3 piso de borracha antiderrapante protegidos por cantoneiras de aluminio em toda volta dos
degraus;
          1.4 com dois degraus;
          1.5 medidas:
          1.5.2 primeiro degrau na altura de 20 cm;
          1.5.3 segundo degrau na altura de 40cm;
          1.5.4 extensão de cada degrau: 22cm(profundidade) x 40cm  (largura).

045454004 Fludrocortisona 0,1 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

045470001 Trilho para cortina em alumínio METRO 46 Materiais para Construção Civil ativo
045519001 Endotoxina de validação, frasco com 2000 eu. Deve vir acompanhada de certificado de analise do lote. FRASCO 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

045519002 Endotoxina bacteriana (e. Coli 055:b5) 10ng/frasco. Deve vir acompanhada de certificado de analise do
lote.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

045527003 Fotocondutor Lexmark modelo e 332n,referencia 12a8302 KIT 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

045527005 Kit fotocondutor de longa duração para impressora modelo e 120, e 120n compatível com lexmark, ref.
12026xw

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

045527006 Kit fotocondutor da impressora Lexmark E 230, série 12A8302 KIT 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

045527007 Kit fotocondutor lexmark e250d, ref. e250x22g PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

045535001 Padrão analítico de iodato de potássio, CAS 7758-05- 6, material de referência secundário para
iodometria.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

045543004 Argola aço zincado, 4,90mm x 44,00mm PECA 43 Equipamentos e Artigos para
Costura, Estofamentos e Calçados

(42)

ativo

045551001 Argola chaveiro. PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

045608002 Amaciador de bifes, capacidade 60 kg/hora, com 2 (dois) pentes e dois rolos removiveis,estrutura em aço
inox, 200 volts. Potência de no mínimo 10 Cv.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

045616001 -OBJETO: AMALGAMADOR
-GENERALIDADES: APARELHO PRA PRODUÇÃO DE AMALGAMA  PARA USO ODONTÓLOGICO.
-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
-COMPARTIMENTO COM TAMPA HERMÉTICA PARA LIMALHA;
-COMPARTIMENTO COM TAMPA HERMÉTICA PARA MERCÚRIO;
-MISTURADOR HERMÉTICO;
-CONTROLE MANUAL DA DOSAGEM DE MERCÚRIO;
- MíNIMO DE TRÊS ESCALAS DE MISTURA
-DEVE TER CHAVE LIGA/DESLIGA QUE PERMITA ABORTAR A OPERAÇÃO DO APARELHO;
- ALIMENTAÇÃO: ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 V/60 HZO
-O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE INSTRUÇÃO E SERVIÇO EM
LíNGUA PORTUGUESA.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

045624003 AMASSADEIRA ESPIRAL CAPACIDADE 75KG, COM TACHO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DUAS
VELOCIDADES, AMASSA E CILINDRA, CAPACIDADE PARA 50KG DE FARINHA,

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
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APROXIMADAMENTE 75 KG DE MASSA, GRADE DE PROTEÇÃO, COMANDO AUTOMÁTICO DE
CONTROLE DE BATIDA (TEMPO E VELOCIDADE) TIMER.
                                                              

045721002 Telas de polietileno METRO 26 Conservação e limpeza (18) ativo
045730001 Contador 3TF44 22-OAN2 220V/50-60HZ PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos

para Secagem de Fornos
ativo

045764001 União assento cônico bronze galvanizado 1 1/2" PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

045764002 Conico bronze galvanizado 1" PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

045764003 Conico bronze 2" PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

045926002 Extrator para bomba PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

046000001 FONTE 6V E 4 AMPERES  PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

046000004 Fonte FNT - 230 230W/500W 20+4P ATX 12V PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

046060002 Rolo para massa de polipropileno.
Rolo para massa, de polipropileno medindo 7 cm de diâmetro e 40 cm de comprimento.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

046108001 Espalhador de chama duplo externo. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
046140001 Porta pote para cozinha. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
046272002 Agitador tipo vortex para homogeneização de microtubos de 1,5ml a tubos de 50ml;

Com acionamento continuo ou por pressão do tubo sobre o suporte de tubos;
Com controle eletrônico da velocidade de agitação de 0 a 3400 RPM aproximadamente;
Tensão (voltagem) opcional 110v ou 220 volts;
Acabamento em epoxi eletrostático;
Pés tipo ventosa;
Manual de instruções em português.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

046272003 AGITADOR MAGNETICO P/MISTURAS E AQUECIMENTOS E SOLUCOES PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

046272009 Agitador com movimento de ação orbital controlado eletronicamente;
Gabinete em aço sae 1020 ou alumínio/inox com pintura eletrostática e garras em aço inoxidável;
Acabamento em pintura eletrostática em epóxi texturizado;
Painel frontal com interruptor e variador de velocidade;
Timer digital com escala de 0 a 99 minutos;
Plataforma com medida aproximada de 300 x 300 mm, recoberta com manta de borracha antiderrapante;
Presilha de espiral para prender os frascos, balões, placas etc.
Motor de 80w / 60hz.
Manual em português.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

046272014 Agitador para tubos vortex, 220 v, equipado com receptáculo de borracha. Capacidade para tubos de até
30 mm de diâmetro. Montado em caixa de aço carbono e base em alumínio, medindo 14,5 cm de largura
x 13 cm de altura x 16 cm de profundidade, aproximadamente. Motor de 3.800 rpm, receptáculo de
borracha sintética e controle eletrônico de velocidade, podendo funcionar de modo contínuo ou por
pressão em seu receptáculo. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de
operação em língua portuguesa.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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046272016 Agitador orbital com plataforma em aço inoxidável e superfície de borracha antiderrapante com

30x30cm.velocidade de agitação e tempo selecionados e controlados digitalmente. Velocidade de
agitação ajustável de 3 a 60 RPM. Tempo ajustável de 20 a 120 minutos com incrementos de 10min ou
no modo contínuo.órbita circular de 19mm e capacidade máxima de 5kg. Manual em português.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

046280002 Visor de aglutinacao para visualizacao de testes de aglutinacao.
deve possuir:
- movimento oscilatorio;
- lampada fluorescente;
- iluminacao incidente atraves de uma lente corrigida de ate 5 vezes;
- refletor estampado em aluminio e sustentado por um braço flexivel;
- lente com movimento giratorio para maior conforto de visualizacao;
alimentacao: 110 / 220v

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

046299001 Alicate amperiométrico analógico PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

046299002 Alicate amperímetro digital peca 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

046302001 Banho maria para degelo de leite humano
1. Generalidades:
Banho maria para degelo de leite humano, com controlador de temperatura microprocessado regulado a
40¢c
2. Especificações técnicas mínimas:
2.1. Construído em aço inox, estrutura em monobloco
2.2. Cuba com cantos arredondados, polida e isolada termicamente
2.3. Dispositivo para drenagem de água
2.4.resistência blindada em aço inox e estabilidade de 0,5¢c
2.5.capacidade de no mínimo 15 litros de água ou 15 tubos de 300 ml.
3. Alimentação:
3.1. Alimentação elétrica: 220v/60hz;
4. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

046302003 Aquecedor a banho maria,eletrico,para bule em aco inoxidavel 220 volts,embalagem individual. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
046302005 Banho Maria elétrico para cozinha industrial

Especificações técnicas:
Estrutura em perfis de aço carbono pintado tangue em aço inoxidável sobre fundo perfurado em aço
inoxidável quadro superior em aço carbono pintado painéis lateral e frontal em aço inoxidável dimensões
aproximadas: 1000 x 1000 x 850mm elétrico potência 4 kW

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

046310002 Vidro anti-reflexo liso, incolor, com 2mm de espessura. METRO 2 46 Materiais para Construção Civil ativo
046329001 Vidro fume medindo 4mm de espessura PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
046370001 Pino universal macho PECA 86 Transmissão e Distribuição de

Energia Elétrica
ativo

046370002 Pino fêmea para extensão PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

046450002 PRÓTESE INTRALUMIAL ARTERIAL PERIFÉRICA  - STENT AUTO EXPANSIVO PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

046469001 Guarda chuva de uso doméstico PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

046477001 Cabo para refil de mop. água, tipo tonk, com suporte de refil PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
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046485001 SUPORTE PARA REFIL DE MOP ÁGUA, TIPO TONK. CONJUNTO DE BALDE ESPREMEDOR COM

RODINHAS METÁLICAS 20 L X 1, NAS CORES AZUL, VERMELHO, VERDE E  AMARELO . RODAS
QUE NÃO DEIXAM MARCAR MAIS LEVES E FÁCIL DE MANUSEAR.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

046493003 Sistema de geração de anaerobiose - uso em jarra de 3,5 litros ENVELOPE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

046493004 Sistema de geração de anaerobiose - uso em jarra de 2,5 litros ENVELOPE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

046493005 Sistema gerador de microaerofilia para uso em jarra 2,5 L ENVELOPE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

046493006 Sistema gerador de microaerofilia para uso em jarra de 3,5 litros ENVELOPE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

046493007  Gerador de microaerobiose,dobravel,uso em saco stomacher para 250 ml de amostra, caixa com 10
envelopes.

CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

046523001 Bocal descartável compatível com espirômetro da marca Micromedical. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

046523002 Bocal descartável para utilização em espirômetro, compatível com aparelho da marca KOKO, com as
seguintes características: igual a 99,99%, resistência 4-7mmh20/1/sec(0.038-0.067kpa/1s) espaço morto:
50 mais ou menos 5ml, material: poliestrieno com filtro hepa, diâmetro para conexão no sensor: 4.6cm,
diâmetro para conexão a boca do paciente: 2,6cm.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

046523003 Bocal para transdutor transesofagico, compatível com o transdutor  transesofagico da marca atl/philips,
modelo mpt7-4.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

046531003 Audiometro clínico. aérea, óssea, ogoaudiometria, 2 canais independentes, entrada cd/tape e saída ff1 e
ff2, mascaramento nb, wn, sn e pn, 125hz até 20,000hz, - 10db a 120dbhl de saida, tom warble, pulsátil e
tom puro, ablb/ stenger/ sisi/ fala binaural/ tom em ruido (langenbeck)/ mld/ mlb/ beseky e decay, conexão
com pc (rs-232), compatível com o noah, ac-40 - prt impressora térmica acoplada, com acessórios de
série.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

046566002 AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL

Generalidades:
Câmara de esterilização em aço inoxidável, com indicação do ciclo através de painel digital com teclado
de membrana, controle dos parâmetros de funcionamento realizado por microprocessador eletrônico de
precisão, ciclos programáveis, despressurização e desligamento automático ao final do ciclo, tubulação
interna em cobre, sistema de tampa dupla em aço e inox laminados, gabinete em aço reforçado, com
pintura eletrostática externa e interna, guarnição da tampa em silicone vulcanizado de alta resistência.

2. Caracterísiticas:
Dimensões Internas: 25 x 40 cm (diâmetro x comprimento)
Dimensões Externas: 38 x 45 x 60 cm (A x L x F)
Capacidade: 20 litros
Peso: ± 30 kg
Potência de tensão: 1500 W - 220 V
Pressão e temperatura: 1 Kgf/cm² até 121º padrão O.M.S.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

046566006 AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA
1.GENERALIDADES;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR DE INSTRUMENTAIS EMBALADOS E
MATERIAIS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS EM GERAL
2. CONSTRUÇÃO:
2.1 GABINETE EM AÇO OU ALUMÍNIO;
2.2 CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL;
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS;
3.1 CAPACIDADE MÍNIMA DE 18 LITROS;
3.2 DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA;
3.3 INDICADOR DE TEMPERATURA;
3.4 INDICADOR DE TÉRMINO PARA CADA CICLO;
3.5 MÍNIMO DE DUAS BANDEJAS;
4. ALIMENTAÇÃO:
4.1 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/60HZ
DEVERÁ SER FORNECIDO JUNTO COM O EQUIPAMENTO MANUAL DETALHADO DE OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA,BEM COMO TREINAMENTO AOS USUÁRIOS.

                                                                                
046566007 AUTOCLAVE.

1. GENERALIDADES:
AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR DE INSTRUMENTOS E MATERIAS
CIRÚRGICOS EM GERAL.
2. CONSTRUÇÃO:
2.1 GABINETE EM AÇO;
2.2 CÂMARA DE ESTERILAZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL;
3. CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
3.1 CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS ±10;
3.2 DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA;
3.3 INDICADOR DE TEMPERATURA;
3.4 INDICADOR DE TERMINO PARA CADA CICLO;
4. ALIMENTAÇÃO:
4.1  ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/ 60HZ;
 DEVERÁ SER FORNECIDO JUNTO COM O EQUIPAMENTO MANUAL DETALHADO DE OPERAÇÃO
E MANUTENÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA, BEM COMO TREINAMENTO AOS USUÁRIOS.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

046566008 Autoclave uso medico/hospitalar capacidade mínima 21 litros
1-Generalidades: autoclave horizontal para esterilização a vapor de instrumentais embalados e materiais
cirúrgicos odontológicos em geral.
2- construção: 2.1 - gabinete em aço; 2.2 - câmara de esterilização em aço inoxidável
3- características técnicas mínimas: 3.1 - capacidade mínima de 21 litros; 3.2 - ciclo de secagem
automático (sem necessidade de abertura de porta); 3.3 - despressutizacao automática; 3.4- indicador de
temperatura; 3.5- indicador térmico para cada ciclo; 3.6- mínimo de duas bandejas.
4- alimentação: 4.1- alimentação elétrica 220v/60hz.
Observação: o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais observação: o equipamento deve ser
acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer
treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a SES.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

046566010  AUTOCLAVE A VAPOR:
Requisitos técnicos mínimos: volume da câmara de aproximada mente 450 litros (+ ou - 10%): dimensões

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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aproximadas de 660x100mm (lxaxp), gerenciamento por controlador eletrônico programável e com duas
portas de fechamento por deslizamento vertical e travamento automático. Câmara de esterilização e
portas: deverá ser construído com dupla câmara, sendo a câmara interna, externa e portas em aço inox
aisi - 316 ou material superior, com revestimento térmico e acabamento com chapa de aço inox ou
alumínio para completo isolamento térmico, onde a temperatura externa não deve superar os 45ºc.
Deverá acompanhar o equipamento, os testes do vaso de pressão, sendo:  teste hidrostático, teste de
liquido penetrante e ensaio radiográfico. Também os certificados de qualificação dos soldadores, em
conformidade com a norma de fabricação do vaso de pressão e das soldas nele aplicáveis. Para
rastreabilidade do material, devem acompanhar o equipamento, os certificados dos aços utilizados na
fabricação dos vasos de pressão, certificado de qualidade emitido por órgão certificador que o projeto de
fabricação do aparelho de pressão está conforme a norma de fabricação do mesmo. Deverá ser equipada
com válvula de segurança na câmara interna fabricada em aço inox 316. Garantia da câmara de
esterilização e portas não inferior a 05(cinco) anos. O equipamento deverá ter 02(duas) portas de
fechamento automático através de sistema pneumático, dotadas de sistema de segurança
antiesmagamento mecânico e eletrônico com força máxima de fechamento da porta de 150n. Com
sistema mecânico que garanta em caso de falha dos sistemas eletrônicos a impossibilidade de abertura
das portas quando ainda exista /pressão positiva dentro da câmara interna. Estrutura e painéis externos:
estrutura e painéis externos devem ser em aço inox, sendo as chapas do painel com acabamento
escovado. Sistema de geração de vapor: gerador autônomo de vapor construído com inox aisi 316 para
trabalhar de forma elétrica, com resistências elétricas trifásicas em aço inox 316 ou superior, com controle
automático do nível mínimo e máximo da água, dispositivo de proteção contra sobre temperatura das
resistências, controle automático da pressão, bomba de carga da água em aço inoxidável, manômetro
localizado no painel frontal da autoclave. Todo o gerador de vapor deve ser isolado termicamente e
revestido com chapas de alumínio ou inox. O gerador de vapor deve ser equipado com válvula de
segurança construída em aço inoxidável aisi-316. A produção de vapor deve ser compatível com o volume
da câmara e deverá ser capaz de realizar o aquecimento do equipamento em no máximo 30 minutos,
partindo da temperatura ambiente até a temperatura própria para esterilização o gerador de vapor deve
ficar dentro do gabinete da autoclave com posicionamento onde permita fácil intervenção de manutenção,
principalmente nas resistências elétricas e válvula de segurança.
SISTEMA HIDRÁULICO PARTES E PEÇAS:
Sistema hidráulico construído totalmente em aço inox aisi /316.nas tubulações por onde passam vapor
deve ser provida de isolamento térmico. Bomba de vácuo de anel liquido com capacidade de atingir
valores inferiores a 7,0 kpa com água a/temperatura ambiente (25ºc), possibilite a realização do teste de
hermeticidade segundo a en 285. Todas as válvulas deverão ser pneumáticas tipo pistão e fabricadas em
aço inox aisi 316. Entrada de ar para quebra de vácuo através de filtro de ar bacteriológico hidrófobo de
0,22 um de retenção. Sistema de vedação das portas por anel em silicone puro, localizado em guia onde
é pressurizada por vapor ou ar comprimido e despressurizada por vácuo através da bomba de vácuo. Um
dispositivo de segurança deve avisar ao comando microprocessado que a guarnição está pressurizada,
através de pressostato me cânico.
SISTEMAS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE:
Gerenciada por comando eletrônico com microprocessador para contagem das memórias de tempo para
o controle e registro do processo, 01(um) sensor de temperatura tipo PT 100 classes a no dreno do
equipamento, 01(um) sensor de temperatura tipo/PT 100 classe a posicionado no interior da carga para a
realização de ciclo com líquidos. Deve ser equipada com transdutor de pressão na câmara interna, e
deverá ter controle eletrônico de temperatura ou pressão na câmara externa. Monitor do tipo touch
screen, no lado de carga que possibilite a visualização de pelo menos os seguintes itens: indicação das
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fases dos ciclos, alarmes, mensagens, aviso de manutenção de peças importantes ao sistema, tempos,
temperatura e pressões de ciclo, histórico dos últimos alarmes. Pelo monitor deverá ser possível, através
de senha, iniciar um ciclo de esterilização, cancelar alarmes, abortar ciclos, habilitar e desabilitar
impressora, ajuste de intervalo de impressão, programação dos ciclos de esterilização, ajustar data e
hora, calibração das sondas de temperatura e transdutor de pressão com ajuste de zero de manutenção,
testes das saídas do comando microprocessado tais como válvulas, cilindros, bombas, etc. Cadastro de
no mínimo 04 níveis de segurança para acesso de operadores, cadastro de no mínimo 15 operadores
com cadastro de senha e nível de acesso. Programa de ciclos de esterilização devem ser abertos,
indicados com seus respectivos nomes, dentre eles, tecidos, instrumentais, borrachas, flash e líquidos e
ciclos teste, bowie & dick, teste  hermeticidade, todos devem estar na programação do comando de forma
obrigatória. Além dos ciclos pré-programados, devem existir no mínimo 10(dez) ciclos abertos para
programação pelo usuário. Além no monitor touch screen, o lado de carga deve ser provido de botão
liga/desliga, botão de emergência, impressora, manôvacuômetro para a câmara interna e manômetro
para o gerador de vapor. O lado descarga (lado estéril) deve ser provido de manovacuômetro da câmara
interna, botão de emergência, luzes indicativas de alarme, fim de ciclo, porta aberta e ciclo em
andamento.  Os componentes elétricos devem ser armazenados em quadro elétrico com grau de
proteção ip55, com sistema de ventilação. Deve ficar localizado dentro da autoclave e que tenha um fácil
acesso para a abertura da porta do quadro elétrico para fins de manutenção. a autoclave deve ser
equipada com 01 (uma) impressora no lado de carga de materiais, aonde deve constar nome da
instituição, modelo da autoclave, hora, data, ciclo utilizado, fases do ciclo, temperatura dos sensores de
câmara interna e dreno, pressão da câmara interna em kpa ou mbar temperatura máxima e mínima,
mensagens de segurança, número de ciclos realizados, tempo total do ciclo e gráfico de pressão e
temperatura em função do tempo, conforme norma brasileira da abnt nbr 11.816:2003 - sub-item
4.4.7instrumentos indicadores. dispositivos de segurança: impossibilitar a partida do ciclo ou entrada de
vapor na câmara interna, caso as portas não estejam perfeitamente fechadas; impossibilitar a abertura
simultânea das portas evitando contaminação cruzada; impossibilitar a abertura das portas quando já
houver sido dada a partida do ciclo ou quando a pressão da câmara interna estiver com valor superior  a
0,1 kgf/cm²; impossibilitar a alteração de parâmetros após o ciclo de esterilização ter sido iniciado;
impossibilitar dar início a uma nova fase do ciclo de esterilização caso a anterior não tenha sido
plenamente realizada, salvo a digitação de senha para esta função; dispositivo de segurança
porpressostato que avisa ao comando da existência de pressão na guia de guarnição. caso não seja
detectado este sinal, deve ser gerado um alarme de pressão insuficiente na guarnição das portas;
disjuntores para proteção dos motores da bomba de vácuo e bomba de água; disjuntor diferencial tipo dr
para proteção das resistências elétricas do gerador de vapor; ter termostato de segurança contra
sobre-temperatura para as resistências elétricas; sistema de segurança que avisa o operador da demora
excessiva no alcance de um determinado parâmetro selecionado em cada fase do processo(vácuo,
pressão de  vapor nos pulsos, temperatura de esterilização, etc.); permitir o acesso somente através de
senha numérica; o sistema de tir o acesso somente através de senha numérica; o sistema de segurança
deve ter sub-rotinas de emergência que diante   de uma falha no processo restituirá as condições de
pressão iniciais da câmara, indicando no visor do comando as causas  da provável falha e registrando a
falha através da impressão; o ciclo de esterilização deve ser iniciado automaticamente  somente quando
a câmara externa estiver com a pressão prevista na programação; o sistema de segurança deve conter
alarme visual e sonoro para indicar falhas no processo de esterilização e nos componentes (sensor, porta
não fechada, excesso de tempo para atingir parâmetros e falta de energia elétrica). Documentação e
normas: deverá acompanhar o equipamento documentação técnica: manual de operação e manutenção
certifica do de calibração dos instrumentos críticos do processo, certificado de teste hidrostático da
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câmara do equipamento, certificado de teste liquido penetrante e ensaio radiográfico emitido por
fornecedor diferente da licitante. A autoclave deve ser projetada e construída de acordo com as normas
brasileiras da abnt a seguir; nbr 11.816:2003- esterilização - esterilizadores a vapor com vácuo, para
produtos de saúde, nbr iso 17.665-1:2010 - nr.13 - caldeiras e vasos de pressão (113.000-). Normas
internacionais en 285:2006 uni en iso/17.665-1, diretiva 97/23 CEE da comunidade européia para
construção e controle dos aparelhos de pressão segundo a ped (pressure equipments device) ou asme
para vasos de pressão. O equipamento deverá possuir registro no ministério da saúde. Equipamento
deverá possuir registro no ministério da saúde. Apresentar certificado de boas práticas de fabricação da
ANVISA. Acessórios que deverão acompanhar o equipamento: cestos: conjunto de cestos com
quantidade equivalente a 01(uma) carga completa com dimensões apropriadas para uso no equipa
manto, compatíveis com uma u.e (unidade de esterilização) conforme nbr 11.816:2003 ou en 285:2006
deverá ser fabricado em aço inox aisi 316, ou material superior, com acabamento eletropolido. Carro
interno: deverá acompanhar o equipamento, 01(um) carro para acondicionamento da carga e locação dos
cestos aramados, deverá ser fabricado em aço inox aisi/316 ou material de qualidade superior, com
acabamento eletropolido. Carro externo: deverá acompanhar o equipamento, 02 (dois) carros externos
para movimentação das cargas, construídos em aço inox 304 ou material de qualidade superior, com
sistema de engate do carro interno, com rodas anti-estáticas no mínimo 04(quatro) de diâmetro de pelo
menos 100 mm, emborrachadas, giratórias sendo duas deverão ser com travas. Garantia e manutenção:
a garantia do equipamento e seus acessórios devem ser de no mínimo 12 meses e devem estar cobertos
neste período de garantia todas as partes e peças mecânicas, hidráulicas, pneumáticas e elétricas.
Durante a vigência da garantia deve ser realizadas visitas de manutenção preventiva mensal. A empresa
deverá apresentar certificado de boas práticas de fabricação emitido pela ANVISA, conforme rdc - 59.
Toda instalação e garantia será por conta da empresa fornecedora do produto. Treinamento para
usuários. O equipamento deve ser acompanhado de sistema de pré-tratamento de água e esmose
reversa com capacidade e demanda compatível com o equipamento.

046566011 Autoclave com gerador eletrico de vapor para esterilizacao de material hospitalar
2. Caracteristicas tecnicas minimas
    2.1 o equipamento deve possuir duas portas construidas internamente em aço inoxídavel aisi 316ti,
fechamento vertical, acionamento manual ou automático e vedação com          guarnição de silicone;
    2.2  equipamento deve possibilitar funcionamento com apenas uma porta;
    2.3 sistema de ar comprimido interno para vedação da porta e acionamento das válvulas pneumáticas
(caso o equipamento necessitar);
    2.4 o suprimento de vapor do aparelho deverá ser do tipo duplo aquecimento, com alimentação pela
caldeira central e comutação para caldeira elétrica que deverá acompanhar
o equipamento;
    2.5 comando microprocessado
    2.6 deve possuir tela sensivel ao toque tipo "touch-screen"
    2.7 deve permitir o controle da temperatura, no minimo, dentro do intervalo de 110 a 134 graus
centigrados
    2.8 capacidade: 350 +- 50 litros
    2.9 os ciclos de esterilização com vácuo, selecionados pelo usuário;
    2.10 a camara interna e externa devem ser construidas em aco inoxidavel aisi 316ti
    2.11 o gerador eletrico de vapor deve ser constituido em aco inoxidavel aisi 316l
    2.12 a bomba de vacuo deve ser do tipo anel liquido
     2.13 deve permitir controle do tempo de esterilizacao com programacao automaticas e possibilidade
de definicao pelo usuario
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     2.14 caso apresente rodizios, deve apresentar travas
      2.15 deve apresentar data do processo, hora de inicio do processo e parametros do ciclo selecionado
como temperatura da camara interna e valores de pressao
      2.16 deve apresentar valvulas de seguranca, termostato, controle de nivel, despressurizacao
automatica da camara
      2.17 deve apresentar sistema de seguranca que impossibilite a abertura da porta, enquanto o
equipamento estiver em funcionamento
      2.18 impressao dos sados de temperatura, pressao, tempo e hora
      2.19 deve possuir sistema de osmose reversa com sistema de pre-tratamento (composto de filtro de
carvão ativado de 1 um, filtro de espuma polipropileno de 5um e abrandador), reservatorio de agua
compatível com a capacidade da autoclave
       2.20 a empresa deve se responsabilizar pela instalacao do equipamento, conforme exigencias do
fabricante sem onus para a administracao
       2.21 o revestimento externo deve ser de aco inoxidavel com acabamento escovado
       2.22 a empresa devera apresentar atestado de vistoria do local onde sera instalado o equipamento
       2.23 a instalacao do equipamento devera ser realizada totalmente pela empresa sem onus para a
administracao desde as instalacoes basicas de ar, vapor, agua e rede eletrica,          fornecendo e
instalando todos os materiais e componentes para estes suprimentos
       2.24 a empresa deve apresentar certificado de boas praticas de fabricacao
3. Acessorios minimos
       3.1 para a autoclave
       3.1.1 um rack
       3.1.2 um carro para transporte (area limpa)
       3.1.3 um carro para transporte (area suja)
       3.1.4 doze cestos internos
       3.2 para o sistema de osmose reversa
       3.2.1 a empresa contratada devera fornecer 60 elementos filtrantes, sendo 20 elementos filtrantes de
espuma polipropile no de 20um, vinte elementos filtrantes de espuma polipropile no de 5um e 20
elementos filtrantes de carvao compactado modelo carvao block de 5um
       3.2.2 apos a instalacao do sistema de osmose reversa, a empresa devera realizar sem onus para a
administracao analise da agua na saida da osmose, caso os valores obtidos sejam
diferentes dos exigidos pelo fabricante, a empresa devera adequar o sistema de osmose para que os
padroes exigidos sejam alcancados
4. Alimentacao
       4.1 alimentacao: 220 / 380 volts / 60hz
5. Manutenção
       5.1 manutenções corretivas e preventivas do equipamento deverão ser realizadas pela empresa
contratada, sem ônus para a contratante, sendo que a manutenção corretiva deverá          ser realizada
num prazo máximo de 24 horas e a manutenção preventiva, deverá ser realizada conforme orientações
do manual de instruções ou fabricante;
       5.2 a empresa contratada deverá oferecer um ano de garantia, que deverá contar a partir da
instalação completa do equipamento.

046566012 Autoclave horizontal de mesa, totalmente automatica para esterilizacao, na cor branca com capacidade
interna aproximada de 42 litros. Camara de esterilizacao em aco inoxidavel retangular, voltagem eletrica
220v.
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046566015 Autoclave horizontal.

1. Generalidades:
Autoclave com gerador elétrico de vapor para esterilização a alta temperatura e baixa temperatura com
formaldeído de material hospitalar.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 deve possuir capacidade entre 550 litros +- 40 litros;
2.2 equipamento deve possuir duas portas(tipo barreira), construídas internamente em aço inoxidável aisi
316l, fechamento vertical,automático,vedação com guarnição de silicone;
2.3 o suprimento de vapor do aparelho deverá ser do tipo duplo aquecimento, com alimentação pela
caldeira central e comutação para caldeira elétrica,que deve acompanhar o equipamento;a comutação
deve ser através da interface no display touch screen de comando do usuário, entre os dois tipos de
fornecimento de vapor;
2.4 comando microprocessado;
2.5 deve possuir tela LCD sensível ao toque,tipo   touch-screen, colorida;deve apresentar, no mínimo, as
seguintes informações: fases do ciclo; alarmes; mensagens, parâmetros do ciclo, como
tempo,temperatura da câmara interna e valor de pressão;
2.6 deve permitir o controle da temperatura,no mínimo,dentro do intervalo de 105 a 135 graus celsius;
2.7 ciclos de esterilização com vácuo,selecionados pelo usuário;
2.8 deve possuir,no mínimo, os ciclos para teste de hermeticidade (leak test) do sistema,teste bowie &
dick, líquido, borracha,instrumental,tecido/pacote e materiais termosensíveis através de ciclo de
formaldeído;
2.9 deve possuir ciclo de esterilização por formaldeído com baixa temperatura,dentro do intervalo de 50 a
65 graus celsius;
2.10 deve permitir controle do tempo de esterilização com programações automáticas e possibilidade de
ciclos definidos pelo usuário através de senhas;
2.11 possibilidade de cadastrar,no mínimo,15 senhas individuais de operadores;
2.12 câmara interna e externa devem ser construídas em aço inoxidável aisi 316l ou 316ti,com isolamento
térmico e revestimento em chapa de alumínio ou aço inoxidável;
2.13 o gerador de vapor elétrico deve ser constituído em aço inoxidável aisi 316l ou 316ti,com isolamento
térmico e revestimento em chapa de alumínio ou aço inoxidável,resistências elétricas blindadas,
revestimento em aço inox;
2.14 tubulações hidráulicas com passagem de vapor(aquecidas) com revestimento de material isolante
com baixa condutividade térmica;
2.15 todas as tubulações devem ser construídas em aço inoxidável aisi 316l ou 316ti;
2.16 bomba de vácuo deve ser do tipo anel líquido, potência conforme dimensão da câmara do
esterilizador, com capacidade para produzir pressão de vácuo,no mínimo, 70 mbar;
2.17 a estrutura onde é montada a autoclave deve ser fabricada em aço inoxidável;
2.18 deve apresentar válvulas de segurança,termostato,controle de nível, despressurização automática da
câmara;
2.19 porta vertical com sistema de segurança anti-esmagamento, que permita:
2.19.1 interromper o movimento em qualquer posição do curso de deslocamento da porta;
2.19.2 monitorar e atuar alinhado com o curso do deslocamento vertical;
2.20 deve apresentar sistema de segurança que impossibilite a abertura da porta, com equipamento em
processo;
2.21 deve apresentar sistema de intertravamento que impeça abertura simultânea de ambas as portas.
2.22 deve possuir válvulas de comando com acionamento pneumático (ou eletrônico),no mínimo, para

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1171 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
entrada de vapor e saída do dreno,fabricadas em aço inoxidável;
2.23 equipamento com acabamento externo em chapas de aço inoxidável;
2.24 impressora para documentação dos ciclos e registro de dados como temperatura, pressão,tempo e
hora,no mínimo;
2.25 o equipamento deve ser acompanhado de sistema de osmose reversa de capacidade compatível
com característica do esterilizador, acompanhar sistema de pré-tratamento (bateria com três filtros,sendo
um(01)para elemento filtrante de carvão
ativado e dois(02)para elementos de espuma polipropileno), reservatório de água compatível com a
capacidade da autoclave e demais requisitos para tratamento adequado da água,conforme previsto na
norma NBR ISO 11134;
2.25.1 caso sistema de tratamento de água seja do tipo externo ao esterilizador a empresa deverá realizar
prévia avaliação na unidade hospitalar para atestar a viabilidade técnica e espaço físico para adequada
instalação do equipamento, sistema de osmose e reservatório,garantindo acessibilidade para manutenção
de todos os sistemas e circulação;
2.25.2 para fins e critério de análise técnica, não será exigido registro na ANVISA para o sistema de
osmose, mesmo que não esteja relacionado como acessório do esterilizador no seu registro.trata-se de
um sistema de purificação de água e que na presente aplicação,é classificado como isento de registro
pela ANVISA;
3. Acessórios mínimos:
3.1 para a autoclave:
3.1.1 um (01) rack;
3.1.2 um (01)carro para transporte(área limpa);
3.1.3 um (01)carro para transporte(área suja);
3.1.4 doze (12)cestos internos;
3.2 para o sistema de osmose reversa:
3.2.1 vinte (20)elementos filtrante de espuma polipropileno de vinte micra;
3.2.2 vinte (20)elementos filtrantes de espuma polipropileno de 5 micra;
3.2.3 vinte (20)elementos filtrantes de carvão compactado de 5 micra;
3.2.4 dois (02)kits adicionais de membranas de osmose reversa
3.2.5 três (03)fitas(ou cartucho)para impressora, se utilizar
3.2.6 dez (10) rolos(bobinas)de papel para impressora;
3.2.7 insumo formaldeído em quantidade que permita realizar sessenta(60)ciclos de esterilização para
materiais termosensíveis;
Após a instalação do sistema de osmose reversa, a empresa deverá realizar, sem ônus para a
administração,análise da água na saída da osmose, atestando a conformidade com os requisitos
previstos na norma NBR ISO 11134; caso os valores obtidos sejam diferentes dos exigidos pelo
fabricante, a empresa deverá adequar o sistema de osmose para que os padrões exigidos sejam
alcançados;
4. Alimentação:
4.1 alimentação elétrica: 220/380 volts / 60hz;
5. Instalação,manutenção,garantia e documentos:
5.1 a empresa deve se responsabilizar pela instalação do equipamento;
5.1.1 a instalação do equipamento e acessórios deverá ser realizada totalmente pela empresa, sem ônus
para a administração,conforme exigências do fabricante,desde as instalações básicas de vapor,água e
rede elétrica,fornecendo e instalando todos os materiais e componentes para estes suprimentos;
5.2 manutenções corretivas e preventivas do equipamento deverão ser realizadas pela empresa
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contratada,sem ônus para a contratante.atendimento após chamado de assitência técnica em prazo
máximo de 24 horas, manutenção corretiva com aplicação de peças em prazo máximo de 7 dias úteis
após chamado. Manutenção preventiva, realizada conforme periodicidade e orientações do manual de
instrução do fabricante;
5.3 a empresa contratada deverá ofertar equipamento com garantia da câmara interna dez (10) anos, no
mínimo, a contar a a partir da instalação completa do equipamento;
5.4 o equipamento deve ser acompanhado por manual de usuário em língua portuguesa (Brasil) e serviço
em língua portuguesa (Brasil) ou inglesa.

046566016  Ojeto: autoclave horizontal.
1.Generalidades: autoclave com gerador de vapor de alta temperatura para esterilização de material
hospitalar.
2.Características técnicas mínimas:
1.deve possuir capacidade entre 550 litros+/-40litros;
2.equipamento deve possuir duas portas(tipo barreira) construidas internamente em aço inoxidável aisi
316l,fechamento vertical, automático,vedação com guarnição de silicone;
3.o suprimento de vapor do aparelho devera ser do tipo duplo aquecimento,com alimentação pela caldeira
central e comutação para caldeira elétrica que deve acompanhar o equipamento a comutação deve ser
através da interface do display touchscreen de comando do usuário,entre os dois tipos de fornecimento
de vapor
4. comando multiprocessado;
5.deve possuir tela LCD sensível ao toque tipo touch screen, deve apresentar no mínimo as seguintes
informações: fases do ciclo,alarmes,mensagens, parâmetros do ciclo como tempo, temperatura da
câmara interna e valor de pressão;
6.deve permitir o controle da temperatura,no mínimo,dentro do intervalo de 105 a 135 graus celsius;
7.ciclos de esterilização com vacuo,selecionados pelo usuário;
8.deve possuir no mínimo os ciclos para teste de hermeticidade (leak test) do sistema,teste
bowie&dick,liquido, borracha instrumental,tecido/pacote;
9.deve permitir controle do tempo de esterilização com programações automáticas e possibilidade de
ciclos definidos pelo usuário através de senhas;
10.possibilidade de cadastrar no mínimo 15 senhas individuais de operadores;
11.câmara interna e externa devem ser construídas em aço inoxidável aisi 316l ou 316ti com isolamento
térmico e revestimento em chapa de alumínio ou aço inoxidável;
12.o gerador de vapor elétrico deve ser constituído em aço inoxidável aisi 316l ou 316ti,com isolamento
térmico e revestimento em chapa de alumínio ou aço inoxidável, potencia mínima de 27kw, resistências
elétricas blindadas revestimento em aço inox;
13.tubulações hidráulicas com passagem de vapor (aquecidas) com revestimento de material isolante
com baixa condutividade térmica.
14.todas as tubulações devem ser construídas em aço inoxidável aisi316l ou 316ti;
15.bomba de vácuo deve ser do tipo anel liquido, potencia conforme dimensão da câmara do
esterilizador,com capacidade para produzir pressão de vácuo no mínimo 70mbar;
16.a estrutura onde e montada a autoclave deve ser fabricada em aço inoxidável;
17.deve apresentar válvulas de segurança,termostato,controle de nível, despressurizarão automática da
câmara;
          18.porta vertical com sistema de segurança anti-esmagamento, que permita:
18.1.interromper o movimento em qualquer posição do curso de deslocamento da porta;
18.2.monitorar e atuar alinhado com o curso do deslocamento vertical;
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19.deve apresentar sistema de segurança que impossibilite a abertura da porta, com equipamento em
processo;
20.deve apresentar sistema de intertravamento que impeça abertura simultânea de ambas as portas.
21.deve possuir válvulas de comando com acionamento pneumático (ou eletrônico), no mínimo,para
entrada de vapor e saída do dreno,fabricadas em aço inoxidável;
22.equipamento com acabamento externo em chapas de aço inoxidável;
23.impressora para documentação dos ciclos e registro de dados como temperatura, pressão,tempo e
hora, no mínimo.
24.o equipamento deve ser acompanhado de sistema de osmose reversa de capacidade compatível com
característica do esterilizador, acompanhar sistema de pré tratamento (bateria com três filtros, sendo
um(01) para elemento filtrante de carvão ativado e dois(02) para elementos de espuma polipropileno),
reservatório de água compatível com a capacidade da autoclave e demais requisitos para tratamento
adequado da água conforme previsto na norma NBR ISO 11134;
24.1.caso sistema de tratamento de água seja do tipo externo ao esterilizador a empresa devera realizar
previa avaliação na unidade hospitalar para atestar a viabilidade técnica e espaço físico para adequado
instalação do equipamento, sistema de osmose e reservatório, garantindo a acessibilidade para
manutenção de todos os sistemas e circulação.
24.2.para fins e critério de analise técnica não será exigido registro na ANVISA para o sistema de
osmose, mesmo que não esteja relacionado como acessório do esterilizador no seu registro.trata-se de
um sistema de purificação de água e que na presente aplicação,e classificado como isento de registro na
ANVISA.
3.Acessórios mínimos:
1.para a autoclave:
1.1.um (01) rack;
1.2.um (01) carro para transporte (área limpa);
1.3.um (01) carro para transporte (área suja);
1.4.doze (12) cestos internos;
2.para o sistema de osmose reversa:
2.1.vinte (20) elementos filtrantes de espuma polipropileno de 20 micra;
2.2.vinte (20) elementos filtrantes de espuma de polipropileno de 5micra;
2.3.vinte (20) elementos filtrantes de carvão compactado de 5 micra;
2.4.dois (2) kits adicionais de membranas de osmose reversa;
2.5.três (03) fitas ou cartuchos para impressora,se utilizar;
2.6.dez (10) rolos (bobinas) de papel para impressora;
Após a instalação do sistema de osmose reversa, a empresa devera realizar sem ônus para a
administração analise da água na saída da osmose,atestando a conformidade com os requisitos previstos
na norma NBR ISO 11134; Caso os valores obtidos sejam diferentes dos exigidos pelo fabricante, a
empresa devera adequar o sistema de osmose para que os padrões exigidos sejam alcançados;
4. Alimentação:
1.alimentação elétrica:220/380 voltz/60hz;
5.Instalação, manutenção, garantia e documentos:
1.a empresa deve se responsabilizar pela instalação do equipamento;
2.a instalação do equipamento e acessórios devera ser realizadas totalmente pela empresa sem ônus
para a administração, conforme exigências do fabricante desde as instalações básicas de vapor, água e
rede elétrica,fornecendo e instalando todos os materiais e componentes para estes suprimentos;
3.manutenções corretivas e preventivas do equipamento deverão ser realizadas pela empresa
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contratada,sem ônus para a contratante.atendimento apos chamado de assistência técnica em prazo
Maximo de 24 horas,manutenção corretiva com aplicação de peças em prazo Maximo de 7 dias úteis
apos chamado manutenção preventiva,realizada conforme periodicidade e orientações do manual de
instruções do fabricante.
4.a empresa contratada devera ofertar equipamento com garantia da câmara interna dez(10) anos, no
mínimo,a contar a partir da instalação completa do equipamento;
5.o equipamento deve ser acompanhado por manual de usuário em língua portuguesa ou inglesa;

046566017 Objeto: Autoclave horizontal
1. Generalidades:
Autoclave com gerador elétrico de vapor de alta temperatura para esterilização de material hospitalar.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 Deve possuir capacidade entre 550 litros+/- 40 litros;
2.2 Equipamento deve possuir duas portas (tipo barreira) construídas internamente em aço inoxidável
AISI 316L, fechamento vertical, automático, vedação com guarnição de silicone;
2.3 O suprimento de vapor do aparelho deverá ser do tipo duplo aquecimento, com alimentação pela
caldeira central e comutação para caldeira elétrica que deve acompanhar o equipamento; A comutação
deve ser através da interface no display Touch Screen de comando do usuário, entre os dois tipos de
fornecimento de vapor;
2.4 Comando microprocessado;
2.5 Deve possuir tela LCD sensível ao toque tipo "touch-screen" de no mínimo 7 polegadas. Deve
apresentar no mínimo as seguintes informações: fases do ciclo, alarmes, mensagens, parâmetros do ciclo
como tempo, temperatura da câmara interna e valor de pressão;
2.6 Deve permitir o controle da temperatura, no mínimo, dentro do intervalo de 121 à 134 graus Celsius;
2.7 Ciclos de esterilização com vácuo, selecionados pelo usuário;
2.8 Deve possuir no mínimo os ciclos para teste de hermeticidade (leak test) do sistema, teste Bowie &
Dick, líquido, borracha, instrumental, tecido/pacote.
2.9 Deve permitir controle do tempo de esterilização com programações automáticas e possibilidade de
ciclos definidos pelo usuário através de senhas;
2.10 Possibilidade de cadastrar no mínimo 15 senhas individuais de operadores.
2.11 Câmara interna e externa devem ser construídas em aço inoxidável AISI 316L ou 316ti, com
isolamento térmico e revestimento em chapa de alumínio ou aço inoxidável;
2.12 O gerador de vapor elétrico deve ser constituído em aço inoxidável AISI 316L ou 316ti, com
isolamento térmico e revestimento em chapa de alumínio ou aço inoxidável, potência mínima de 20KW,
resistências elétricas blindadas revestimento em aço inox;
2.13 Todas as tubulações devem ser construídas em aço inoxidável AISI 316L ou 316ti;
2.14 Bomba de vácuo deve ser do tipo anel liquido, potência conforme dimensão da câmara do
esterilizador, com capacidade para produzir pressão de vácuo no mínimo 70mbar, deve apresentar
sistema de reaproveitamento para economia de água ou bomba de vácuo isenta do uso de água;
2.15 A estrutura onde é montada a autoclave deve ser fabricada em aço inoxidável;
2.16 Deve apresentar válvulas de segurança, termostato, controle de nível, despressurização automática
da câmara;
2.17 Porta vertical com sistema de segurança anti-esmagamento;
2.18 Deve apresentar sistema de segurança que impossibilite a abertura da porta, com equipamento em
processo;
2.19 Deve apresentar sistema de intertravamento que impeça abertura simultânea de ambas as portas.
2.20 Deve possuir válvulas de pistão com acionamento pneumático, fabricadas em aço inoxidável;
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2.21 Trocador de calor em aço inoxidável na linha de descarga do vapor;
2.22 Equipamento com acabamento externo em chapas de aço inoxidável;
2.23 Impressora para documentação dos ciclos e registro de dados como temperatura, pressão, tempo e
hora, no mínimo;
2.24 Deve possibilitar a documentação de todos os processos e ciclos com possibilidade de transmissão
das informações via rede e impressora. Deve estar preparada para conexão com sistema de gestão de
processos e rastreabilidade;
2.25 O equipamento deve ser acompanhado de sistema de osmose reversa de capacidade compatível
com característica do esterilizador, acompanhar sistema de pré tratamento (bateria com três filtros, sendo
um (01) para elemento filtrante de carvão ativado e dois (02) para elementos de espuma polipropileno),
reservatório de água compatível com a capacidade da autoclave e demais requisitos para tratamento
adequado da água conforme previsto na norma NBR ISO 11134;
2.26 Caso sistema de tratamento de água seja do tipo externo ao esterilizador a empresa deverá realizar
previa avaliação na unidade hospitalar para atestar a viabilidade técnica e espaço físico para adequado
instalação do equipamento, sistema de osmose e reservatório, garantindo a acessibilidade para
manutenção de todos os sistemas e circulação.
2.27 Para fins e critério de análise técnica não será exigido registro na ANVISA para o sistema de
osmose, mesmo que não esteja relacionado como acessório do esterilizador no seu registro. Trata-se de
um sistema de purificação de água e que na presente aplicação, é classificado com isento de registro
pela Anvisa.
3. Acessórios mínimos:
3.1 Para a autoclave:
3.1.1  Um (01) rack;
3.1.2  Um (01) carro para transporte (área limpa);
3.1.3  Um (01) carro para transporte (área suja);
3.1.4  Doze (12) cestos internos;
3.2  Para o sistema de osmose reversa:
3.2.1  Vinte (20) elementos filtrantes de espuma polipropileno de 20 micra;
3.2.2 Vinte (20) elementos filtrantes de espuma polipropileno de 5 micra;
3.2.3 vinte (20) elementos filtrantes de carvão compactado de 5 micra;
3.2.4 Dois (02) kits adicionais de membranas de osmose reversa;
3.2.5 Três (03) fitas (ou cartucho) para impressora, se utilizar;
3.2.6 Dez (10) rolos (bobinas) de papel para impressora.
3.2.7  Após a instalação do sistema de osmose reversa, a empresa deverá realizar sem ônus para a
administração análise da água na saída da osmose, atestando a conformidade com os requisitos
previstos na norma NBR ISO 11134;
3.2.8  Caso os valores obtidos sejam diferentes dos exigidos pelo fabricante, a empresa deverá adequar o
sistema de osmose para que os padrões exigidos sejam alcançados;
4. Alimentação:
4.1 Alimentação elétrica: 220 / 380 volts / 60hz
5. Instalação, manutenção, garantia e documentos:
5.1 A empresa deve se responsabilizar pela instalação do equipamento;
5.1.1  A instalação do equipamento e acessórios deverá ser realizada totalmente pela empresa sem ônus
para a administração conforme exigências do fabricante desde as instalações básicas de vapor, água e
rede elétrica, fornecendo e instalando todos os materiais e componentes para estes suprimentos;
5.2 Manutenções corretivas e preventivas do equipamento deverão ser realizadas pela empresa
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contratada, sem ônus para a contratante. Atendimento após chamado de assistência técnica em prazo
máximo de 24 horas, manutenção corretiva com aplicação de peças em prazo máximo de 7 dias úteis
após chamado. Manutenção preventiva, realizada conforme periodicidade e orientações do manual de
instruções do fabricante;
5.3  A empresa contratada deverá ofertar equipamento com garantia da câmara interna dez (10) anos, no
mínimo, a contar a partir da instalação completa do equipamento.
5.4 O equipamento deve ser acompanhado por manual de usuário em língua portuguesa e serviço em
língua portuguesa ou inglesa.

046566018 Objeto: Autoclave à baixa temperatura
1         Generalidades:
                Sistema de esterilização de instrumentais através de vapor de peróxido de hidrogênio ou gás
plasma de peróxido de hidrogênio.
2         Características técnicas mínimas:
2.1    Volume da câmara interna de no mínimo 100 litros;
2.2    Câmara interna deve ser construída em aço inox AISI 316 ou qualidade superior ou em alumínio;
2.3    A estrutura deverá ser construída em aço carbono, aço inox AISI 304 ou qualidade superior. Painéis
externos em material com acabamento tipo escovado ou anticorrosivo;
2.4    Esterilização por vapor de peróxido de hidrogênio (H2O2) ou gás plasma de peróxido de hidrogênio
(H2O2);
2.5    Deve possuir sistema com duas portas (lado limpo e lado sujo);
2.6    Portas construídas em aço inox 304 ou qualidade superior;
2.7    Temperatura de esterilização de no máximo 65ºC;
2.8    Tela LCD colorida sensível ao toque para programação do equipamento;
2.9    Deve apresentar leituras do nível de peróxido de hidrogênio, temperatura e pressão da câmara
interna monitoradas em tempo real;
2.10Agente esterilizante acondicionado em cartucho próprio contendo o peróxido de hidrogênio. O
equipamento deve reconhecer, através de código de barras, a validade do produto e se o mesmo já foi
utilizado em processos de esterilização;
2.11Tempo de processamento de esterilização de no máximo 60 minutos para materiais/instrumentos
com lúmen;
2.12Deve possuir ciclo de esterilização para endoscópios flexíveis com lúmen, com tempo de
processamento de no máximo 60 minutos;
2.13Deve possuir ciclo rápido de esterilização de no máximo 35 minutos para materiais/instrumentos sem
lúmen;
2.14Teste de vazamento para verificação da hermeticidade da câmara ou equipamento que
ateste/controle a hermeticidade da câmara a cada ciclo;
2.15Deve possuir sistema de segurança com alarmes para: Final do ciclo, vazamentos, sobre-pressão,
sobre-temperatura, carga úmida;
2.16Possui impressora para registro do processo;
2.17Deve possibilitar a documentação de todos os processos e ciclos com possibilidade de transmissão
das informações via rede e impressora. Deve estar preparada para conexão com sistema de gestão de
processos e rastreabilidade;
3         Acessórios:
3.1    Cartuchos ou cassetes necessários para 360 ciclos/esterilizações (120 ciclos/mês x 3 meses);
3.2    Indicadores químicos para peróxido de hidrogênio para 360 ciclos/esterilizações (120 ciclos/mês x 3
meses);

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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3.3    Cem (100) Indicadores biológicos para peróxido de hidrogênio;
3.4    Deve ser cedido pela empresa a incubadora/monitor biológico por até 3 meses ou até acabar o
estoque de indicador referente ao item 3.3;
3.5    36 (trinta e seis) rolo de fita adesiva teste para peróxido de hidrogênio de no mínimo 40 metros de
comprimento;
3.6    Etiquetas de processamento autocolantes para 360 ciclos/esterilizações (120 ciclos/mês x 3
meses);
3.7    Caixa de eliminação de cassetes/cartuchos em quantitativo suficiente para realização de 360
ciclos/esterilizações (120 ciclos/mês x 3 meses), caso o modelo fornecido necessite;
3.8    Conjunto de cestos com quantidade equivalente ao volume do esterilizador com dimensões
apropriadas para o uso no equipamento. Deve ser fabricado em material resistente ao peróxido de
hidrogênio.
4         Instalação, manutenção, garantia e documentos:
4.1    A empresa deve se responsabilizar pela instalação do equipamento;
4.2    A instalação do equipamento e acessórios deverá ser realizada totalmente pela empresa sem ônus
para a administração conforme exigências do fabricante;
4.3    Garantia pelo período de 24 meses;
4.4    No período de garantia as manutenções corretivas e preventivas do equipamento deverão ser
realizadas pela empresa contratada, sem ônus para a contratante. Atendimento após chamado de
assistência técnica em prazo máximo de 24 horas, manutenção corretiva com aplicação de peças em
prazo máximo de 7 dias úteis após chamado. Manutenção preventiva, realizada conforme periodicidade e
orientações do manual de instruções do fabricante;
4.5     A empresa contratada deverá ofertar equipamento com garantia da câmara interna dez (10) anos,
no mínimo, a contar a partir da instalação completa do equipamento.
4.6    O equipamento deve ser acompanhado por manual de usuário em língua portuguesa e serviço em
língua portuguesa ou inglesa.
5         Alimentação:
5.1 Alimentação: 220V/60 Hz ou 380V/60Hz trifásico.

046574001 Autoclave vertical cap. 30 lt camara simples contra o calor PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

046574002 Autoclave vertical 75L, com pedal.
Construção: caldeira em aço inoxidável aisi 304 e tampa em bronze fundido, internamente estanhada e
externamente polida e envernizada, gabinete em chapa de aço 1020 tratada quimicamente com
acabamento epóxi montado sobre quatro pés de borracha regulável, fechamento da tampa mediante
manípulos com isolamento contra calor, guarnição de silicone e sistema de levantamento da tampa
através de pedal. Manômetro com escala de pressão de 0 a 3kgf/cm2 e correspondência em graus
centígrados de 100 a 143ºc,válvula de segurança termostática com sistema contra peso
regulável,resistências em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado,acompanha cesto perfurado
em aço inox aisi 304 para materiais, registro de descarga. Painel com chave seletora de temperatura com
3 posições(mínimo médio e máximo), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso.

PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

046574006 Autoclave vertical a vapor saturado  para esterilizacao de material laboratorial
2. caracteristicas tecnicas minimas
    2.1 o suprimento de vapor do aparelho devera ser obtido no proprio equipamento
    2.2 deve permitir o controle da temperatura ate 127ºc
    2.3 capacidade: 70 ± 5 litros
    2.4 gabinete montado sobre quatro pes de borracha

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)
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    2.5 deve apresentar camara dupla em aco inoxidavel aisi 316 e manipulos em baquelite
    2.6 o painel deve conter manometro com indicacao de temperatura e pressao, controle
microprocessado e chave geral, no minimo
3.alimentacao
     3.1 alimentacao 220/ 380 volts
O equipamento deve ser acompanahdo pelos manuais de operacao e servico e, lingua portuguesa. o
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuarios, sem onus para a administracao.

046574008 1. Generalidades:
Autoclave com gerador elétrico de vapor para esterilização de material hospitalar.
2.Características técnicas mínimas;
2.1.O equipamento deve possuir duas portas (tipo barreira), fechamento vertical, acionamento manual ou
automático  e vedação com guarnição  de silicone;
2.2.O suprimento de vapor do aparelho deverá ser do tipo duplo aquecimento, com alimentação pela
caldeira central e comutação para caldeira elétrica que deverá acompanhar o equipamento;
2.3.Comando microprocessado;
2.4.Deve permitir o controle da temperatura, no mínimo, dentro do intervalo de 110 a 134 graus celsius;
2.5.Capacidade: 540 +/- 25 litros;
2.6.Os ciclos de esterilização com vácuo, selecionado pelo usuário;
2.7.A câmara interna  deve ser construída em aço inoxidável
2.8 Deve permitir controle do tempo de esterilização com pro gramaçães automáticas e possibilidade de
definição pelo usuário;caso apresente rodizios , deve apresentar travas;
Deve apresentar data do processo, hora de inicio do processo e parâmetros do ciclo selecionado como
temperatura da câmara interna e valores de pressão;
2.9.Deve apresentar válvulas de segurança, termostato, controle de nível, despressurização automática
da câmara; impossibidade de abertura simultânea das portas;
2.10.Deve apresentar sistema de segurança que impossibilite a abertura das portas, enquanto o
equipamento estiver em funcionamento;
2.11 Impressão dos dados de temperatura, pressão, tempo e hora;
2.12.Deve possuir sistema de osmose reverso com sistema de pré -tratamento (composto por filtro de
carvão ativa do de 1 hum, filtro de espuma polipropileno de 5 um e abrandador) reservatório interno de
água em aço inox, compatível com a capacidade da autoclave;
 A empresa deve se responsabilizar pela instalação do equipamento, conforme exigências do fabricante
sem ônus para a para a administração;
2.13.Deve possuir  ponto de injeção de vapor na câmara interna;
2.14.Deve possuir saída de dreno na câmara interna;
2.15 A empresa devera apresentar atestado de vistoria do local onde será instalado o equipamento:
 A instalação do equipamento deverá ser realizada totalmente pela empresa sem ônus para a
administração desde as instalações básicas de ar, vapor, água e rede elétrica, fornecendo e instalando
todos os materiais e componentes para estes suprimentos.
3.Acessórios mínimos para a autoclave:
3.1.Um rack;
3.2.Um (01) carro para transporte (área limpa);
3.3.Um (01) carro para transporte (área suja);
3.4.Cesto(s) interno(s) para o pleno funcionamento do equipamento.
3.5.Para o sistema de osmose reversa:

PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo
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3.5.1.A empresa contratada deverá fornecer 60 sessenta) elementos filtrantes sendo 20(vinte) elementos
filtrantes de espuma polipropileno de 20 micro metros, 20(vinte) elementos filtrantes  de espuma
polipropileno de 5 micro metros e 20 (vinte) elementos filtrantes de carvão compactado modelo carvão
block de 5 micrometros;
Após a instalação do sistema de osmose reversa, a empresa de verá realizar sem ônus para a
administração análise da água na saída da osmose, caso os valores obtidos sejam diferentes dos
exigidos pelo fabricante, a empresa deverá adequar o sis
4,0 Alimentação
4.1.Alimentação elétrica: 220 / 380 volts / 60hz
5. Manutenção
5.1.Manutenções corretivas e preventivas do equipamento deverão ser realizadas pela empresa
contratada, sem ônus para a contratante, sendo que a manutenção corretiva deverá ser realizada num
prazo máximo de 24 horas e a manutenção preventiva deverá ser realizada conforme orientações do
manual de instruções do fabricante.
5.2.A empresa contratada deverá oferecer um ano de garantia, que deverá contar a partir da instalação do
equipamento. Deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

046574011 Autoclave vertical com capacidade 100 litros, câmara de esterilização em aço inoxidável aisi 304.  Parte
superior do gabinete em chapa de aço inoxidável e laterais em chapa de aço-carbono com tratamento
anticorrosivo e pintura em epóxi, montado sobre quatro pés de borracha, tampa em bronze fundido
internamente estanhada e externamente polida e envernizada, com guarnição de vedação em silicone
resistente a altas temperaturas, cesto em aço inoxidável aisi 304 perfurado para facilitar a circulação do
vapor, painel com lâmpada piloto, chave seletora de calor de três  posições e instruções de uso válvula de
segurança e controla em bronze com sistema de peso e contrapeso para regulagem de pressão.
Manômetro com escala de pressão e temperatura,
registro de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à mpta (máxima pressão
de
 trabalho admissível).  Manípulos para fechamento em baquelite (isolante ao calor) e elemento interno em
latão, resistências blindadas em tubos de inox, escoamento para limpeza e drenagem total, através de
registro de esfera., válvula construída com base nas normas asme e ABNT e atendendo à norma
regulamentadora NR 13. v voltagem: 220 + 10 % vac (~). freqüência: 60 Hz.
Potência: 4000 w. manual em português e treinamento para usuários no local de trabalho.
Registro no ministério da saúde.

PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

046590001 Bacia uso medico com aproximadamente 36cm de diâmetro. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

046590002 Bacia de aço inoxidável uso médico, com 40 cm de diâmetro aproximadamente. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

046590003 Bacia de aço inoxidável redonda 35 x 7cm - 4.700ml PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

046639003 Balancin para exercícios proprioceptivos em aço inox, med. 0,55x0,46x0,40cm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

046647001 Balcão refrigerado tipo comercial com 8 cubas frias, com medidas padrão gn 1/2, em aço inox 430, cubas
em aço inox com tampa, armação tubular cromada. Rodízios com travas, luminária superior embutida,
protetor de saliva, medindo 1440 mm x590mm largura x 1235 mm de altura total aproximadamente.
Alimentação elétrica 220 volts.

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

046655002 Traquéia para sistema de Bain PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso ativo
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Médico

046655003 Circuito de paciente adulto para uso em aparelho de anestesia, composto por: um conector y sem furo
com saída 90º; duas traquéias de 140cm, todas confeccionadas em silicone, lisas internamente e
corrugadas externamente; um balão de reinalação confeccionado em látex com capacidade de 5 litros;
uma máscara com bojo inflável tamanho grande e uma máscara com bojo inflável tamanho médio. Todas
as peças devem ser compatíveis entre si.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

046655008 SISTEMA VENTILATÓRIO DE BAIN COMPOSTO DE: BALÃO, JOELHO COM VÁLVULA DE
SEGURANÇA, TRAQUÉIA COM MANGUEIRA DE GÁS FRESCO

CONJUNTO 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

046655009 Traquéia compatível com ventilador pulmonar da marca Drager modelo Oxylog 3000 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

046680004 Unidade filtrante descartável estéril para uso com seringas, com membrana de polietersulfona modificada,
de alto fluxo (40 ml/min cm2 a 2 bar 25c) e baixa absorção de proteínas, 0,22 µM de poro, 33mm diâmetro
e área de filtração de 4,5cm2 corpo e anel externo em acrílico modificado, com código de cores para
identificar a membrana utilizada, resistente a pressões de ate 145 PSIG. Esterilizado por radiação gama,
conexões: entrada Luer-Lock(fêmea) e saída Slip (macho). Caixa com 50 unidades.

CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

046680005 Dispositivo de poliestireno, estéril, para filtração a vácuo, capacidade 150 ml dispositivo de poliestireno,
estéril, para filtração a vácuo com membrana de polietersulfona modificada, para alto fluxo (40 ml/min
cm2 a 2 bar, 25 °c) e baixíssima adsorção de proteí na, 0,22 um de poro, diâmetro do filtro de 73 mm, área
de filtração de  40 cm2 e volume morto de no máximo 3 ml. Funil de 150 ml, com tampa superior, suporte
para fixação de pré-filtro e rosca inferior padrão de 33 mm. A rosca deve ter um desenho que previna sua
contaminação se ocorrer toque do frasco coletor com a bancada de trabalho. Frasco receptor de 150 ml,
com tampa rosqueável, dotado de recesso no fundo para facilitar empilhamento, esterilizado por radiação
gama. Caixa com 12 unidades.

CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

046680006 Dispositivo de poliestireno, estéril, para filtração a vácuo, capacidade 250 ml. Dispositivo de poliestireno,
estéril, para filtração a vácuo com membrana de polietersulfona modificada, para alto fluxo (40 ml/min
cm2 a 2 bar, 25 °c) e baixíssima adsorção de proteí na, 0,22 um de poro, diâmetro do filtro de 73 mm, área
de filtração de 40 cm2 e volume morto de no máximo 3 ml. funil de 250 ml, com tampa superior, suporte
para fixação de pré-filtro e rosca inferior padrão de 33 mm. A rosca deve ter um desenho que previna sua
contaminação se ocorrer toque do frasco coletor com a bancada de trabalho frasco receptor de 250 ml,
com tampa rosqueável, dotado de recesso no fundo para facilitar empilhamento, esterilizado por radiação
gama. Caixa com 12 unidades.

CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

046680008 Dispositivo de ultrafiltração centripep y-m 50 com membrana ultracel (celulose regenerada), corte (nmwl)
em 50 kda,capacidade 15 ml,comprimento 135mm,diâmetro 28,1mm,área de filtração 2,84cm²,
96unidades / caixa.

CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

046698008 Bancada em marfim c/tampo em fórmica. PECA 22 Mobiliário ativo
046698016 Bancada madefibra bp, cor branca, tampo em madefibra bp nogueira, prateleira em madefibra bp branco,

escaninho em madefibra bp branco, lâmpada fluorescente embutida - conferir medidas no local - projeto
folhas 09

PECA 22 Mobiliário ativo

046698017 Bancada em granito branco siena de 60cm largura, 45cm de profundidade e canto com raio de 20cm. PECA 22 Mobiliário ativo
046698018 Bancada com espaço para frigobar confeccionado em mdf revestido em melamina cor a definir tampo

25mm, medidas 2390x500x800mm e uma elevação com 900mm.
PECA 22 Mobiliário ativo

046698019 Bancada com tampo de granito, com 02 porta, em mdf de 18mm. PECA 22 Mobiliário ativo
046698020 Bancada de parede , confeccionada em mdf de 25mm na cor argila medidas 960x400 com altura de

800mm com canto arredondado ( copa funcionários)
PECA 22 Mobiliário ativo

046698021 Bancada para reuso de capilares.Reuso da hemodiálise B conjunto com 04 (quatro) pias.  Fabricado em
PVC rígido branco, de fácil limpeza e resistentes a corrosão, com conectores Hansen de bloqueio e

PECA 22 Mobiliário ativo
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passagem, bicos de polipropileno para a lavagem das linhas, abraçadeiras em INOX, braços para
sustentação em alumínio fundido e manômetro totalmente em INOX sanitário. Ver detalhes no projeto.
Dimensões: 51,5x100

046698022 Bancada de trabalho com prateleiras em madefibra bp nas cores branca e imbuia pomelle - masisa, com
espessura de 18 mm. Puxador tipo alça em aço escovado, com pés metálicos. Faixa em acrovyn bege
ref. 196. Tampo em granito branco sienna. Conjunto a ser confeccionado para o posto de enfermagem
hemodiálise A e B. Ver detalhes no projeto.

PECA 22 Mobiliário ativo

046698023 Bancada em mdf revestimento em melamina baixa pressão, nas duas faces. cor marfim claro. espessura
mínima de 18mm.
dimensões de 405cm de largura, 85cm de altura e 60cm de pro-
fundidade. prateleiras reguláveis com pinos de aço,
acabamento em fita de borda de pvc na cor do móvel.

PECA 22 Mobiliário ativo

046698025 Bancada med. 40X60X1,8 em MDF na cor branco TX c/ 2 suportes PECA 22 Mobiliário ativo
046698026 Bancada mdf, branco tx, c/2 suportes, 110 x 45. PECA 22 Mobiliário ativo
046698027 Bancada mdf, branco tx,c/2 suportes, 82,5 x 35. PECA 22 Mobiliário ativo
046698030 Bancada em aço inox PECA 22 Mobiliário ativo
046698031 Bancada em madeira, medindo 117x50x4 PECA 22 Mobiliário ativo
046698032 Bancada em aço inox, medindo 277x70x4 PECA 22 Mobiliário ativo
046698033 Bancada em aço inox, medindo 217+266x60x4 PECA 22 Mobiliário ativo
046698034 Bancada em aço inox, medindo 282x40x210 PECA 22 Mobiliário ativo
046698035 Bancada em aço inox, medindo 368x60x4 PECA 22 Mobiliário ativo
046698036 Bancada em aço inox, medindo 349+180x60x4 PECA 22 Mobiliário ativo
046698037 Bancada em aço inox, medindo 272.5x70x4 PECA 22 Mobiliário ativo
046698038 Bancada em madeira, medindo 333x75x75 PECA 22 Mobiliário ativo
046698039 Bancada em aço inox, medindo 255x60x4 PECA 22 Mobiliário ativo
046698040 Bancada em aço inox, medindo 136.5x60x90 PECA 22 Mobiliário ativo
046698041 Bancada em aço inox, medindo 330x60x4 PECA 22 Mobiliário ativo
046698042 Bancada em aço inox, medindo 180x70x4 PECA 22 Mobiliário ativo
046698043 Bancada em aço inox, medindo 295x70x4 PECA 22 Mobiliário ativo
046698044 Bancada em aço inox:

- tampo em aço inox e= 40 mm;
- rodapia em aço inox h=10 cm;
- cuba em aço inox (50x40x21cm - lxpxa);
- torneira de mesa bica alta pertutti da docol ou similar;
- sifão cromado.
- 370x60x4

PECA 22 Mobiliário ativo

046698045 Bancada em aço inox, com cuba PECA 22 Mobiliário ativo
046698046 Bancada em aço inox, medindo 55x50x4 PECA 22 Mobiliário ativo
046698047 Bancada em aço inox, medindo 55x50x4, com cuba PECA 22 Mobiliário ativo
046698048 Bancada em aço inox, medindo 196x60x4 PECA 22 Mobiliário ativo
046698049 Bancada em madefibra bp:

- tampo e=40mm na cor branca;
- suporte para o monitor e=30mm na cor branca e profundidade de 25cm na cor branca;
- pés em aço inox tipo cone com altura ajustável.
- 300x60x75

PECA 22 Mobiliário ativo

046698050 Bancada em aço inox: PECA 22 Mobiliário ativo
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- tampo em aço inox e= 40 mm;
- rodapia em aço inox h=20 cm;
- cuba em aço inox (50x40x21cm - lxpxa);
- torneira de mesa bica alta pertutti da docol ou similar;
- sifão cromado.
- 150x60x4

046701005 Refratômetro digital de bancada tipo abbe. faixa de índice de refração: nd 1,3000  a 1,7100. Precisão de
0,1 % brix e 0,0002 nd. Resolução 0,0001 nd, 0,1 % brix. Campo de medição 0,95% brix conteúdo sólido
(escala de açúcar); 1,3000 - 1,7200nd, temperatura de 0 a 99ºc. Faixa de %brix: 0,0 a 95,0%, resolução
0,1%, precisão de 0,1%. Termômetro de 0 a 99°c, em 0,1°c, com correção automática. Compensação
automática de temperatura 0 - 90°c. alimentação: 22 0 v. calibração RBC.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

046701007 Cremômetro
Equipamento destinado a facilitar a leitura do capilar;
Estrutura em plástico, tipo luminária;
Régua em aço inox e lupa com aumento 3x;
Iluminação com lâmpada fluorescente com reator instalado na base; potência = 9 watts - 220 volts.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

046701010 Objeto: refratômetro
          1.generalidades: refratômetro analógico para medidas de proteína em amostras
          de soro e urina.
          2.especificações técnicas mínimas:
          2.1.escala mínima de proteínas no soro: 0 a 12 g/dl;
          2.2.resolução mínima de proteínas no soro: 0,2 g/dl;
          2.3.escala mínima de densidade de urina: 1.000 a 1.040 sg;
          2.4.resolução mínima de densidade de urina: 0,002 g/dl;
          2.5.peso máximo de 350 g;
          3.acessórios:
          3.1.conta gotas 3.2.estojo para transporte;
          3.3.acessórios para ajustes de calibração.
          O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa
ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

046744002 Papel de tornassol vermelho. Cartela com 100 tiras PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

046752001 Hematoxilina de Harrys. LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

046752002  HEMATOXILINA PO GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

046760001 Cassete histológico para inclusão de material, cápsula plástica pequena, com tampa, embalagem com
100 unidades.Em diversas cores.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

046817001 Reparo válvula para instalações PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

046817002 Reparo para válvula hydra max original PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

046817003 Reparo para válvula hydra master 1-1/4". PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

046817006 Reparo para valvula docol original - 1-1/4" PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo
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046817007 Reparo para válvula docol original 1-1/2". PECA 47 Equipamentos e aparelhos

hidráulico-Sanitários (46)
ativo

046817009 Reparo válvula Descarga lorenzetti p20 PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

046817012 Botão de acionamento para caixa de descarga acoplada. PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

046817014 Reparo válvula hidra para bacio. PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

046817018 Reparo válvula para hydra original. PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

046817019 Reparo válvula hidráulica, em plástico, tipo fixação encaixe, bitola 1/2. PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

046817020 Reparo completo para caixa de descarga acoplada PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

046841004 Livro tipo regulamento segurança e medicina do trabalho, lei, normas portarias, legislações, etc. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

046906002 Capacete em acrílico para recém-nascido com peso entre 1000g e 3600g. Tamanho 15 x 17cm, acessório
para rede de oxigênio, vai dentro da incubadora.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

046906005 Capacetes de acrílico para oxigenação
1. Generalidades
Capacetes de acrílico para oxigenação em três tamanhos para uso em UTI neonatal  e UTI pediátrica.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 acrílico transparente
2.2 devem possibilitar concentrações oxigênio acima de 90%
2.3 devem apresentar abertura para pescoço;
2.4 devem apresentar tampa removível de acesso com um orifício central para entrada de sensor de
oxigênio;
2.5 os capacetes devem apresentar válvulas de admissão;
2.6 três tamanhos, para prematuros e recém nascidos com peso inferior a 1000 gramas, peso entre 1000
e 3600 gramas e com peso superior a 3600 gramas;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

046965001 Broncoscópio composto por scope, fonte de luz.
1. Generalidades: sistema de broncoscopia, composto por scope fonte de luz e acessórios.
2. Especificações técnicas mínimas:
2.1 características gerais:
2.1.1 tubo flexível totalmente imersível;
2.1.2 sistema de lentes com ângulo de visão, mínimo de 100¢;
2.1.3 diâmetro do tubo de inserção de no mínimo 5,2mm;
2.1.4 comprimento de trabalho de no mínimo 550mm;
2.1.5 diâmetro do canal de trabalho de no mínimo 2,0mm;
2.1.6 profundidade de campo de 3 a 50mm,ou maior;
2.1.7 ângulos mínimos de deflexão: 180 graus para cima e 130 fraus para baixo;
2.1.8 esterilizável por óxido de etileno ou ácido paracético ou outro princípio ativo aprovado pela Vigilância
Sánitária Estadual ou ANVISA;
2.2 a fonte de luz deve atender a opção 01 ou opção 02;
2.2.1 opção 01:
2.2.1.1 estação com duas mini fontes de led de 50w,50000 lux com baterias recarregáveis e carregador

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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2.2.2 opção 02:
2.2.2.1 lâmpada halôgena;
2.2.2.2 permitir o ajuste da intensidade de luz ou brilho;
2.2.2.3 potência mínima de 250 watts,no mínimo;
2.2.2.4 lâmpada de emergência de 150 watts, no mínimo;
2.2.2.5 alça para transporte;
3. Acessórios:
3.1 maleta para acomodação e transporte do equipamento;
3.2 (01) um kit para teste de vazamento;
3.3 (10) dez conjuntos de escovas de limpeza(curta e longa);
3.4(02) duas pinças de biopsia,dupla ação mandibular,autoclavável;
3.5 (02)duas pinças de agarre,dupla ação mandibular,autoclaváveis;
3.6 (02)duas escovas para citologia;
3.7 (20) vinte válvulas para biópsia descartáveis;
3.8 (20) vinte válvulas de sucção;
3.9 (05) cinco protetores de boca com mordedura;
3.10 (02) dois suportes para pinças;
3.11 (04) quatro lâmpadas halógenas 250 watts, de reserva, se ofertado fonte halógena;
4. alimentação:
4.1 alimentação elétrica: 220v/60hz
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa
(Brasil) e serviço em língua inglesa ou portuguesa (Brasil).

046965005 Broncoscópio composto por scope, fonte de luz
1. Generalidades: sistema de broncoscopia composto por scope fonte de luz e acessórios.
2. Especificações técnicas mínimas:
2.1 características gerais:
2.1.1 tubo flexível totalmente imersível;
2.1.2 sistema de lentes com ângulo de visão mínimo de 100°;
2.1.3 diâmetro do tubo de inserção de no máximo 5,2 mm;
2.1.4 comprimento de trabalho de no mínimo 550 mm;
2.1.5 diâmetro do canal de trabalho de no mínimo 2,0 mm;
2.1.6 profundidade de campo de 3 a 50 mm, ou maior;
2.1.7 ângulos mínimos de deflexão: 180graus para cima e 130 graus para baixo;
2.1.8 esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro princípio ativo aprovado pela vigilância
sanitária estadual ou ANVISA;
2.2 a fonte de luz: deve atender a opção 01 ou opção 02
2.2.1.opção 01:
2.2.1.1.estação com duas mini fontes de led de 50 w, 50000 lux com baterias recarregáveis e carregador;
2.2.2. Opção 02:
2.2.2.1. Lâmpada halógena;
2.2.2.2. Permitir o ajuste da intensidade de luz ou brilho.
2.2.2.3. Potência mínima de 150watts, no mínimo;
2.2.2.4. Lâmpada de emergência de 150 w, no mínimo;
2.2.2.5. Alça para transporte;
3. Acessórios:
3.1 maleta para acomodação e transporte do equipamento;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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3.2 kit para teste de vazamento;
3.3 (02) dois conjuntos de escovas de limpeza (curta e longa)
3.4 (02) duas pinças de biopsia, dupla ação mandibular, autoclaváveis;
3.5 (02) duas pinças de agarre, dupla ação mandibular, autoclaváveis;
3.6 (02) duas escovas para citologia;
3.7 (20) vinte válvulas para biópsia descartáveis
3.8 (20) vinte válvulas de sucção;
3.9 (05) cinco protetores de boca com mordedura;
3.10 (01) um suporte para pinças;
3.11 (04) quatro lâmpadas halógenas de reserva se ofertado fonte halógena;
4.alimentação:
4.1 alimentação elétrica: 220v/60hz
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus p/ administração.

046965006 Videobroncoscópio compatível com fonte de luz olympus
1. Generalidades
Equipamento, que será anexado à central de vídeo já existente no hospital, para observação, biópsia e
registro de pacientes adultos.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 Deve ser compatível com fonte de luz modelo clv -160 e processador de imagem exera cv - 145,
ambos da marca Olympus
2.2 Captação da imagem através de ccd colorido acoplado;
2.3 Totalmente imersível;
2.4 Esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro principio ativo aprovado pela vigilância
sanitária estadual ou ANVISA;
2.5 Campo de visão de 120º no mínimo;
2.6 Visão frontal;
2.7 Faixa mínima de foco de 5 mm a 50mm;
2.8 Diâmetro máximo do tubo de insersão de 6,3mm;
2.9 Comprimento mínimo do canal de trabalho de 575 mm;
2.10 Diâmetro do canal de trabalho de 2,6mm +ou_ 2,0mm
2.11 Comprimento total de no mínimo 830 mm;
2.12 Parte flexível de no mínimo 180º para cima e 130º para baixo;
3. acessórios gerais:
3.1 três(03) pinças de biópsia reutilizáveis e autoclavável a vapor saturado;
3.2 um(01)kit completo para limpeza, incluído no mínimo duas (02) escovas reutilizaveis para limpeza do
canal, um (01) irrigador de canais e demais acessórios para proceder com  a descontaminação;
3.3 um (01) limpador de lentes;
3.4 quatro (04) bocais;
3.5 duas (02) válvulas de canal de ar/água sobressalentes;
3.6 uma(01) válvula de aspiração sobressalente;
3.7 cinquenta (50) válvulas de canal de biópsia;
3.8 maleta de acondicionamento para transporte;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em lingua portuquesa. o
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

046965007 Broncoscópio com endoscópio flexível sistema de roncoscopia, composto de endoscópio flexível; PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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 Fonte de luz e acessórios.
 Características gerais mínimas:
 Fonte de luz:
 Lâmpada halógena de 250w, no mínimo;
 01 (uma) lâmpada sobressalente.
 Endoscópio:
 Tubo flexível totalmente imersível;
 Sistema de lentes com ângulo de visão mínimo de 95 graus;
 Diâmetro do tubo de inserção de no máximo 6,0 mm;
 Comprimento de trabalho de no mínimo 540 mm;
Diâmetro do canal de trabalho de no mínimo 2,8mm;
 Profundidade de campo de 3 a 50 mm, ou maior;
 Ângulo mínimos de deflexão: 180 graus para cima e  130 graus para baixo.
 Acessórios:
 Maleta para acomodação do equipamento;
 Kit para teste de vazamento;
 Kit de limpeza;
 02 (duas) pinças de biópsia no mínimo.
 Alimentação:
 Alimentação elétrica: 220 v monofásico/60hz.,cabo de alimentação padrão ABNT (2p+t).

Materiais de Uso Médico (67)

047023001 Placa de sinalização de saída com seta para direita ou para a esquerda. Fonte própria 110/220v com
carregador flutuante supervisão de descarga para proteção da bateria. Caixa metálica (275 x 185 x
80)mm.

PECA 89 Materiais de Consumo ativo

047023004 Placa de sinalização - indicação de saída PECA 89 Materiais de Consumo ativo
047023006 Placa de sinalizacao seta extintor PECA 89 Materiais de Consumo ativo
047023008 Placa de sinalizacao - saida/entrada PECA 89 Materiais de Consumo ativo
047023010 Placa sinalizadora dobrável, em plástico rígido e resistente com dizeres "cuidado, piso molhado", com

sinal apropriado, na cor amarela.
PECA 104 Sinalização, controle e alarme ativo

047023012 Placa de sinalização em polipropileno "piso molhado" PECA 104 Sinalização, controle e alarme ativo
047040001 Boletim de direito administrativo PECA 112 Obras, normas e dezenhos

técnicos
ativo

047040002 Boletim de licitações e contratos PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

047155001 Otoscópio

1. Características técnicas mínimas:
1.1. Cabo médio (metálico) para pilhas tamanho médio;
1.2. Lupa redonda;
1.3. Iluminação halógena;
1.4. Controle de intensidade de luz;

2. Acessórios:
2.1. Estojo;
2.2. Conjunto de 05 (cinco) espéculos permanentes de diferentes diâmetros para uso adulto;
2.3. 01 lâmpada de reserva.
 

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo
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047155004 Aparelho otoscópio com estojo (autoclavável).

1. Características técnicas mínimas
1.1 Cabo (metálico) para pilhas médias ou pequenas;
1.2 Lupa redonda
1.3 Iluminação halógena ou Led;
1.4 Controle de intensidade de iluminação.
2. Acessórios
2.1 Estojo
2.2 Conjunto de 03 (três) espéculos permanentes de diferentes diâmetros para uso neonatal;
2.3 (02) Duas lâmpadas de reserva.
2.4 Pilhas;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação. O licitante deve fornecer
treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a
administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

047201001 Urinol infantil, aço inox, capacidade de 140 x 65mm de 75CC. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

047236001 Foto célula para eclipsor trocador PECA 137 Embarcações ativo
047279003 Caixa para instrumental cirúrgica 28 x 14cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

047325005 Plataforma em alumínio,controlador de temperatura digital
Chapa aquecedora:
- com estrutura de aço inox ou de metal revestida com tinta epóxi que garanta resistência a ataques
químicos e a corrosão em geral;
- plataforma de aquecimento em chapa de aço inox polido, material cerâmico ou liga de alumínio,
recoberta com filme de resina para assegurar uniformidade na distribuição do calor em toda a superfície
da placa e resistência a ataques químicos;
- Painel frontal com interruptor liga/desliga e lâmpada indicadora de funcionamento;
- Temperatura ajustável de 50 a 250 graus centígrados através de termostato eletrônico ou digital;
- Medida útil da chapa: entre 15 e 20cm de diâmetro;
- Com porta fusível;
- Cabo tripolar com fio terra;
- Alimentação 220 volts;
- Manual em português.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

047333001 GRILL TIPO DOMÉSTICO, 220 VOLTS PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
047368001 APARELHO PARA TRATAMENTO PROFILÁTICO PARA PROFILAXIA. PECA 64 Odontológicos ativo
047368002 APARELHO DE PROFILAXIA

1. Generalidades
Aparelho de profilaxia para limpeza do biofilme mineralizado e não mineralizado.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 Deve utilizar ultra-som para a limpeza do biofilme mineralizado;
2.2 Deve ter controle da potência do ultra-som;
2.3 Painel de controle com dispositivo para ajuste fino de potência, água e ar;
2.4 Deve utilizar jato de bicarbonato para remoção do biofilme não mineralizado;
2.5 Deve ter dispositivo que possibilite a irrigação com diferentes tipos de líquidos anti-sépticos ou
desinfectantes;
2.6 Deve possuir funções específicas para tratamentos de endodontia, periodontia supragengival e

PECA 64 Odontológicos ativo
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periodontia subgengival;
2.7 Deve conter três (03) ponteiras para procedimentos de periodontia;
2.7.1 Uma (01) para remoção de tártaro subgengival, em bifurcações e em remoção de pinos, cimentos;
2.7.2 Uma (01) para remoção de tártaro, especificamente para os dentes posteriores e todos os ângulos
axiais;
2.7.3 Uma (01) para remoção de tártaro nas faces vestibulares, línguas ou cervicais dos dentes
anteriores;
2.8 Deve conter duas (02) ponteiras para procedimentos de endodontia:
2.8.1 Uma (01) para instrumentação e irrigação dos canais radiculares;
2.8.2 Uma (01) para auxiliar na obturação de guta percha e abertura de espaço lateral;
2.9 Deve conter duas (02) ponteiras para procedimentos  de retrocirurgia:
2.9.1 Uma (01) para preparo de retrocavidades em cirurgias parendodônticas, especificamente para
dentes anteriores;
2.9.2 Uma (01) para preparo de retrocavidades em cirurgias parendodônticas, especificamente para
dentes posteriores;
3. Alimentação elétrica: 220V/60Hz.

O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de instrução e serviço em língua portuguesa e ou
inglesa.

047384001 Banho maria para uso universal em laboratório. Temperatura e tempo de operação ajustável através de
controlador microprocessado pid. Cuba em aço inox sem emendas ou soldas, com cantos arredondados,
evitando incrustações e facilitando a limpeza. Painel ilustrativo em policarbonato incluindo display digital e
chave liga/desliga com indicador luminoso. Gabinete metálico e pintura especial, com tratamento
anticorrosivo. Faixa de trabalho: 7º c acima da temperatura ambiente até 100º c. Capacidade: 5 litros.
Precisão: 0,2º c. Resistência tubular blindada em inox. Compatível com rede de 220 volts.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

047384006  Banho maria para mamadeiras, para uso sobre balcao, confecci onado inteiramente em aco inox 304,
liga 18.8, com termosta- to de 20/120 graus centigrados, resistencia de 1500w, entra- da e saida de agua,
lampada piloto, espacamento para mamadei ras, saia para acabamento e duas tampas.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

047384009 Banho-maria ultratermostático; temperaturas de 5ºc acima do ambiente até 150ºc; Capacidade
volumétrica de 30 litros; precisão termostática de ±0,10ºc; uniformidade de temperatura de ±0,05ºc;
precisão de leitura de ±0,1ºc; peso de 12 kg. medidas externas: 136 cm; p 57 cm; h 40 cm. Medidas
internas: l 30 cm; p 50 cm; h 20 cm. Construção com gabinete externo em chapa de alumínio, pintado
com acabamento epóxi texturizado, não possuindo materiais ferrosos e com cuba interna em aço
inoxidável cantos arredondados e sem emendas. Com sistema de circulação de água realizado por
ventoinha e eixo de aço inox atuado por motor interno p com saída serial RS 232; tampa baixa em aço
inoxidável tipo pingadeira; estante em inox p/ 163 tubos com ø de 14 mm e fundo falso. Painel de controle
com leitura digital de temperatura e do tempo de processo, através de display de 4 dígitos de alta
resolução e visibilidade, com led's para indicação de temperatura ou tempo, da quantidade de
aquecimento, alta temperatura, falta d'água e situação: em processo ou ciclo concluído e teclado com
teclas tipo soft-touch, que permitem total programação do aquecimento; sistema de controle de
temperatura micro processado pid com sensor pt100, permitindo ajuste da emperaturade trabalho,
protegido por impedância; do tempo de processo desejado (inclusive tempo indefinido), além da
temperatura de segurança por termostato independente aquecimento por resistência de imersão em aço
inox montada sob fundo falso, de longa durabilidade e facilmente recambiável; isolação térmica por meio
de lã-de-vidro; temperatura interna de segurança programada automaticamente em 0,5°c acima da
temperatura selecionada atuando o alarme e desligando o aquecimento; incorporado ao controle sistema

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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de termostato hidráulico de segurança ajustável; alarmes sonoros e visuais, de falta de água (não
inibível), que não permitem o trabalho sem água,de alta temperatura (inibível por 10 minutos) e de fim de
processo, que atua durante 30 segundos; sistema de bóia para detecção nível adequado do líquido para
trabalho; potência de 1200 w. voltagem 220 volts. controlador de temperatura com certifica do de
calibração RBC. Manual em português.

047384010 Banho Maria com 6 bocas - anel redutor. Sistema de aquecimento por meio de resistências tubulares
blindadas, de aço inox. Gabinete de chapa de aço carbonado, tratamento anticorrosivo e acabamento em
pintura eletrostática a pó. Interior em aço inox, tampa removível com orifícios e anéis de redução, com
diâmetro de 103, 75 e 45 mm, tudo em aço inox. Sistema de proteção contra falta de água, dreno,
controle de temperatura por meio de termostato hidráulico indicação digital microprocessador, tensão de
220v 60hz.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

047384011 Banho maria para degelo de L H O, com controlador de temperatura microprocessado, regulado a 40ºC,
em aço inox, estrutura em monobloco, cuba com cantos arredondados, polida e isolada termicamente,
drenagem de água com saída inferior e descarga lateral, resistência blindada em aço inox e estabilidade
de 0,5ºC, capacidade de 15 litros.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

047384012 Banho maria digital com sistema anticondensacao;  cuba em aço inox aisi 304, sem emendas ou soldas e
com cantos arredondados; capacidade interna da cuba: estante para no mínimo 60 tubos de ensaio  de
14mm de diâmetro externo x 100mm de altura. Gabinete inox ou metálico com pintura especial e
tratamento anticorrosivo; chave liga-desliga com indicador luminoso; resistência blindada em inox
alimentação 220 vac - 60hz; faixa de operação: ambiente ate no mínimo 100°c (calibrado em 44,5°c e
45,5°c),sensor de temperatura pt-100;controle de te mperatura através de termos tato digital ajustável,
precisão de + ou - 0,2°c. Acompanhada de estante. C om certificado de calibracao rbc-rede brasileira de
calibração. Sistema de circulação de água para manter a temperatura homogênea. Manual de operação
em português e manual técnico com informação sobre boas praticas de conservação, limpeza e inspeção.
garatia mínima de 1 ano com cobertura total de todas as corretivas (pecas, se houver) que se fizerem
necessárias durante o período de garantia, realização de preventivas de acordo com a orientação do
fabricante, sem cobrança de nenhuma taxa extra de deslocamento do técnico.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

047384013 Banho Maria digital com sistema anticondensacao; cuba em aço inox aisi 304, sem emendas ou soldas e
com cantos arredondados; capacidade interna da cuba: mínimo de 60 tubos de ensaio de 18 mm de
diâmetro de altura; gabinete inox ou metálico com pintura especial e tratamento anticorrosivo; chave
liga-desliga com indicador luminoso; resistência blindada em inoxalimentacao 220 vac - 60hz; faixa de
operação: ambiente ate no mínimo 100°c (calibrado e m 42°c e 43°c), sensor de temperatura pt-100;
temperatura pt-100;controle de temperatura através de termos tato digital ajustável, precisão de + ou -
0,2°c acompanhada de estante. Com certificado de ca libração rbc- rede brasileira de calibração. Sistema
de circulação de água para manter a temperatura homogênea. Manual de operação em português e
manual técnico com informação sobre boas pratica de conservação, limpeza e inspeção. Garantia mínima
de 1 ano com cobertura total de todas as corretivas (pecas, se houver) que se fizerem necessárias
durante o período de garantia, realização de preventivas de acordo com a orientação do fabricante, sem
cobrança de nenhuma taxa extra de deslocamento do técnico.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

047384014 Banho Maria para digestão enzimática de fibra alimentar ou dietética, que atenda a norma AOAC 985.29.
Composta pelos seguintes elementos: banho termostático fabricado em acrílico e montado sobre agitador
magnético para 6 provas simultâneas, dotado de tampa e sistema de aquecimento e circulação de água.
Termorregulação da temperatura e agitação. Timer digital incorporado. Possibilidade de utilizar água
deionizada. Controle de temperatura automático de ambiente ate 100ºc . precisão: 0,1ºc. alimentação
220v 60hz.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

047384016 Banho Maria para pasteurização de leite humano. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e ativo
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1.Generalidades: equipamento destinado a pasteurização de leite humano,
2. Especificações técnicas mínimas:
2.1 construção totalmente em aço inox;
2.2 cuba em aço inox sem reentrâncias e sem cantos vivos, isolada termicamente, estrutura monobloco;
2.3 dispositivo para drenagem(drenagem da água com saída inferior na cuba e descarga na lateral do
equipamento);
2.4 galheteiros removíveis;
2.5 capacidade mínima para 30 frascos de 250ml;
2.6 controlador de funcionamento e temperatura;
2.7 deve possuir bomba para recirculação de água;
2.8 deve possuir controlador digital microprocessado de temperatura com estabilidade de no mínimo 0,2ºc
na faixa de trabalho(65ºc);
2.9 deve possuir resistência blindada em aço inox;
3 Alimentação:
3.1 alimentação elétrica:220/60hz;
4 Deve garantir a reposição de peças durante um período mínimo de dez anos; o equipamento deve ser
acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.o licitante deve fornecer
treinamento adequado aos usuários sem ônus
para a administração.

Instrumentação (61)

047422001 Banho ultrassônico com sistemasultrassom de frequência mínimo de 37 kHz, de alta performance, tanque
de limpeza construído de aço inoxidável resistente à cavitação, botão para a criação continuada e de
curto período de operação, frações de 1 a 30 min, função degas para a desgaseificação eficiente do
líquido de limpeza,  faixa de temperatura programável de 30 °C até 80 °C com display de temperatura
pré-definida e real, sistema de drenagem do tanque ao lado da unidade, tensão de trabalho (V) 220-240
V, dimensões internas do tanque aproximadamente (mm) 327/300/200, tanque  de enchimento 18 litros.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

047449001 Grafite em pó.

Sem movimentação no SCCD.

TUBO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

047457002 PASTA PARA APOSTILA, TIPO CANALETA PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

047457005 Pasta com grampo PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

047457010 Pasta de papelão, com a logomarca do governo, com bolsa interna e medidas aproximadas tamanho
ofício

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

047457011 Pasta quadrada de polipropileno com elástico med. 24x35x4 cm

Sem movimentação no SCCD.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

047457018 PASTA TERMICA PARA APLICACAO EM CPUS E PLACAS PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

047457019 G/C 1001
Pasta intercaladora em papelão reforçado para arquivo

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

047457021 Pasta em cristal transparente 020 com aba,, fechada por botão de pressão, 27x38cms, aba 14x38,
personalizada em local cromia.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

047457024 Pasta  protocolo

Sem movimetação no SCCD.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)
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047457050 Pasta aba/elástico transparente, azul PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

047457055 Pasta para arquivo suspenso confeccionada cartão kraft cor palha

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

047457077 Pasta de papel couche 250g, com impressão digital, 4 cores, tamanho 33cm x 23cm PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

047490001 Escova de citologia, modelo BC-10C  para broncoscópio. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

047490002 Escova para citologia utilizada em broncoscopia, diâmetro máximo da seção da escova de 1,2mm,
comprimento da escova de 10mm, para uso em canal de biópsia de 2,8mm, comprimento de trabalho de
1150mm, para canal de trabalho de 600mm de comprimento, compatível com vídeo-broncoscópio da
marca Olympus modelo bf-1t160, reusável, autoclavável fornecido em embalagem que garanta a
integridade do produto, contendo dados do produto, procedência, fabricação, lote e registro no MS.

Sem requisição desde 04/2013.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

047503001 Máscara para reanimador tipo ambú manual, adulto, grande PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

047503002 Máscara para reanimador tipo ambú manual, adulto, média
                   

PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

047503003 Máscara para reanimador tipo ambú manual, infantil, pequena PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

047503006 Máscara para reanimador manual, tamanho 0, coxim inflável, transparente, esterilizável. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

047503007 Máscara para reanimador manual, tamanho 1, coxim inflável, transparente, esterilizável. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

047503008 Máscara para reanimador em silicone, autoclavável, para uso neonatal número 02 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

047503011 Touca: material elástico(malha transada), 100% gaze de nylon livre de látex, com alto grau de elasticidade
que envolve toda a extensão da cabeça do bebe.laterais da touca com fixadores de velcro que se
prendem a malha da máscara de produção ocular. Protetor ocular: com três camadas - malha, espuma e
malha de poly tricot escovado e espuma de alta densidade. Desenho anatômico com maior densidade de
espuma ao redor dos olhos e menor na região ocular, capaz de inibir totalmente a luminosidade. Ajuste
anatômico. Abas de fixação em velcro evitando deslocamento da mascara e garantindo maior segurança
para o bebê. Não estéril. Tamanho prematuro extremo (27 semanas) medida: 11,43 cm de extensão total.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

047503012 Touca: material elástico (malha trançada),100% gaze de nylon livre de latex, com alto grau de elasticidade
que envolve toda a extensão da cabeça do bebê, laterais da touca com fixadores de velcro que se
prendem à malha da máscara de proteção ocular. Protetor ocular: com três camadas - malha, espuma e
malha poly tricot escovado e espuma de alta densidade desenho anatômico com maior densidade  de
espuma ao redor dos olhos e menor na região ocular, capaz de inibir totalmente a luminosidade. Ajuste
anatômico. Abas de fixação em velcro evitando deslocamento da máscara e garantindo maior segurança
para o bebê. Não estéril. Prematuros(30 semanas) medida 17,7 cm de extensão total.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

047503013 Touca: material elástico (malha trançada), 100% gaze de nylon livre de látex, com alto grau de
elasticidade que envolve toda a extensão da cabeça do bebê.laterais da touca com fixadores de velcro
que se prendem à malha da máscara de proteção ocular. Protetor ocular com três camadas - malha,
espuma e malha de polytricot escovado e espuma de alta densidade. Desenho anatômico com maior

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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densidade de espuma ao redor dos olhos e menor na região ocular: capaz de inibir totalmente a
luminosidade. Ajuste anatômico. Abas de fixação em velcro evitando deslocamento da máscara e
garantindo maior segurança para o bebê. Não estéril. Tamanho neonatos (31 semanas) medida: 20 cm de
extensão total.

047511001 PÊRA INSUFLADORA PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

047511002 Pera insufladora para aparelho de pressão PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
047511004 Pêra insufladora com eletrodo para utilização em eletrocardiógrafo, tamanho adulto. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

047511007 Pêra insufladora para uso em eletrocardiógrafo, uso adulto PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

047538001 Bicicleta ergométrica (cicloergonometro) tamanho adulto,com regulagem de forca PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

047538003 Bicicleta portátil para fisioterapia para exercício de pernas e braços.
Generalidades: bicicleta portátil para fisioterapia para exercício de pernas e braços.
Características técnicas mínimas:
Tela: LCD e/ou LED;
Sistema de ajuste de tensão/intensidade, computador digital integrado.
Funções do painel: velocidade, consumo de calorias, tempo e distância.
Base antiderrapante nas partes traseira e dianteira.
Função de liga e desliga automático.
Deve suportar peso máximo de 100 kilos.
Dimensões aproximadas: 40,00cm x 38,00cm x 35,00cm (axlxp)
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa
(Brasil) e serviço em língua inglesa ou portuguesa (Brasil).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

047538004 Bicicleta ergométrica tipo cicloergômetro computadorizado
Características técnicas mínimas da bicicleta ergométrica:
1.1 Posição de trabalho vertical;
1.2 Faixa de trabalho: carga de 0 a 400 wats;
1.3 Indicação de RPM: 05 a 100RPM;
1.4 Torque de 0,5 a 4,0 Kg.m;
1.5 Permitir incremento de carga de 1 em 1 Watts;
1.6 Assento com ajuste vertical e horizontal;
1.7 Guidom com ajuste vertical e horizontal;
1.8 Pés de apoio com possibilidade de ajuste de nível;
1.9 Uso em pacientes com até 140kg;
1.10 Alimentação elétrica: 220v/60Hz;
Características técnicas mínimas do sistema computacional:
2.1 Drive;
2.1 Processador de no mínimo 2.0ghz;
2.2 Memória RAM, no mínimo, 4Gb;
2.3 Hd com no mínimo, 750gb;
2.4 Deve apresentar gravador de DVD;
2.5 Placa de vídeo de 2 Gb, no mínimo;
2.6 Placa de rede 10/100 mbits;
2.7 Windows 7 ou versão mais atualizada;

peca 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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2.8 Conectividade a rede sem fio (wireless) integrada;
2.9 Monitor de tela colorida, plana, LED de resolução e 19” no mínimo;
2.2 Teclado alfanumérico;
2.3 Mouse;
2.4 Impressora: laser;
2.5 Estabilizador;
Software de Operação e controle:
3.1 Apresentar no mínimo os seguintes protocolos pré-configurados: Isopower, rampa, Bruce, Blake e
Astrand;
3.2 Deve permitir a edição e armazenamento de protocolos;
3.3 Deve permitir o uso do cicloergômetro com simultaneamente com software de avaliação física e
cardíaca;
3.4 Deve permitir a visualização das seguintes informações, no mínimo:
3.4.1 Tempo de exercício;
3.4.2 Carga em Watts;
3.4.3 Rotação (RPM);
3.4.4 Torque (KG);
3.4.5 Protocolo em uso;
3.4.6 Gráfico carga x tempo e Rotação (RPM) x Tempo;
Acessórios:
4.1 Uma (01) mesa para acomodar computador;
4.2 Devem ser fornecidos todos os acessórios necessários para o pleno uso.
Alimentação:
5.1 Alimentação elétrica: 220v/60hz
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

047538005 Cicloergômetro computadorizado
Características técnicas mínimas da bicicleta ergométrica:
1.1 Posição de trabalho vertical;
1.2 Faixa de trabalho: carga de 0 a 400 wats;
1.3 Indicação de RPM: 05 a 100RPM;
1.4 Torque de 0,5 a 4,0 Kg.m;
1.5 Permitir incremento de carga de 1 em 1 Watts;
1.6 Assento com ajuste vertical e horizontal;
1.7 Guidom com ajuste vertical e horizontal;
1.8 Pés de apoio com possibilidade de ajuste de nível;
1.9 Uso em pacientes com até 140kg;
1.10 Alimentação elétrica: 220v/60Hz;
Acessórios:
2.1 Devem ser fornecidos todos os acessórios necessários para o pleno uso.
Alimentação:
3.1  Alimentação elétrica: 220v/60hz.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

peca 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

047554001 Aparelho de hemodiálise para uso em centro de tratamento de pacientes com problemas crônicos.
2. Especificações técnicas mínimas:

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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2.1. Tela de cristal liquido (lcd) para visualização das informações;
2.2. Sistema de auto-teste de funcionamento;
2.3. Diálise com acetato
2.4. Capacidade de armazenar perfil de ultra filtração, sódio e bicarbonato;
2.5.acesso aos modos de tratamento, perfil, lavagem, monitor de fluxo e histórico de alarmes;
2.6. Punção simples ou dupla
2.7. Controle de ultra filtração volumétrico: 0,10 a 5,00l/h no mínimo;
2.8. Monitoração de:
2.8.1. Bolha de ar;
2.8.2. Falha de energia com bateria interna;
2.8.3. Baixo fornecimento de água;
2.8.4. Pressão venosa, arterial e do dialisato;
2.8.5. Pressão transmembrana;
2.8.6. Vazamento de sangue;
2.8.7. Condutividade e temperatura do dialisato;
2.9. Temperatura do dialisato: 34 - 40¢c.
2.10 fluxo do dialisato: 300-700ml/min, no mínimo.
2.11. Fornecimento de água:
2.11.1 temperatura: 5-30¢c
2.11.2 fluxo: mínimo de 770ml/min.
2.11.3 pressão: 0,12 -0,6 mpa.
2.12. Bomba de sangue: 50- 500ml/min.
2.13. Detecção de bolha de ar;
2.14. Detecção de vazamento de sangue.
2.15. Bomba de seringa com bolus.
2.16. Desinfecção: térmica e química.
2.17. Proteção contra operação em modo de diálise quando operando em desinfecção.
3.1. Alimentação elétrica: 220v/60hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

047554002 Aparelho de hemodiálise para uso em centro de tratamento de pacientes com problemas crônicos.
2.  especificações técnicas mínimas:
     2.1 tela de cristal líquido (lcd) colorida sensível ao toque
     2.2 sistema de auto-teste de funcionamento;
     2.3 diálise com acetato e bicarbonato;
     2.4 capacidade de armazenar perfill de ultrafiltração, sódio e bicarbonato;
     2.5 acesso aos modos de tratamento, perfil, lavagem, monitor de fluxo, gráfico de tendências e
histórico de mensagens;
     2.6 punção simples ou dupla;
     2.7 controle de ultrafiltração volumétrico:0,10 a 5,00l/h no minimo;
     2.8 monitoração de:
          i.8.1 bolha de ar;
     2.8.2 falha de energia com bateria interna;
          i.8.3 baixo fornecimento de água;
     2.8.4 pressão venosa, arterial e do dialisato;
     2.8.5 pressão transmembrana;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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     2.8.6 vazamento de sangue;
     2.8.7 condutividade e temperatura do dialisato;
     2.9 temperatura do dialisato: 34 - 40ºc.
     2.10     fluxo do dialisato: 300 - 800ml/min, no mínimo.
     2.11     fornecimento de água:
     2.11.1     temperatura: 5 - 30ºc.
     2.11.2     fluxo: mínimo de 1100ml/min.
     2.11.3     pressão: 0,05 - 0,7mpa.
     2.12     bomba de sangue: 50 - 600ml/min.
     2.13     detecção de bolha de ar;
     2.14     detecção de vazamento de sangue.
     2.15     bomba de seringa com bolus.
     2.16     desinfecção: térmica e química.
     2.17     proteção contra operação em modo de diálise quando operando em desinfecção.
3.    alimentação:
     3.1    alimentação elétrica: 220 v / 60 hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administracao.

047554003 Aparelho de hemodiálise para uso em centro de tratamento de pacientes com problemas crônicos.
2.  especificações técnicas mínimas:
     2.1 tela de cristal líquido (lcd) colorida sensível ao toque
     2.2 sistema de auto-teste de funcionamento;
     2.3 diálise com acetato e bicarbonato;
     2.4 capacidade de armazenar perfill de ultrafiltração, sódio e bicarbonato;
     2.5 acesso aos modos de tratamento, perfil, lavagem, monitor de fluxo, gráfico de tendências e
histórico de mensagens;
     2.6 punção simples ou dupla;
     2.7 controle de ultrafiltração volumétrico:0,10 a 5,00l/h no minimo;
     2.8 monitoração de:
          i.8.1 bolha de ar;
     2.8.2 falha de energia combateria interna;
          i.8.3 baixo fornecimento de água;
     2.8.4 pressão venosa, arterial e do dialisato;
     2.8.5 pressão transmembrana;
     2.8.6 vazamento de sangue;
     2.8.7 condutividade e temperatura do dialisato;
     2.9 temperatura do dialisato: 34 - 40ºc.
     2.10     fluxo do dialisato: 300 - 800ml/min, no mínimo.
     2.11     fornecimento de água:
     2.11.1     temperatura: 5 - 30ºc.
     2.11.2     fluxo: mínimo de 1100ml/min.
     2.11.3     pressão: 0,05 - 0,7mpa.
     2.12     bomba de sangue: 30 - 600ml/min.
     2.13     detecção de bolha de ar;
     2.14     detecção de vazamento de sangue.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)
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SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1196 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
     2.15     bomba de seringa com bolus.
     2.16     desinfecção: térmica e química.
     2.17     proteção contra operação em modo de diálise quando operando em desinfecção.
     2.18     Deverá permitir o uso de insumos (linhas e filtros) de diversos fabricantes.
     2.19     Deverá permitir ajuste manual das linhas para o uso adulto e pediátrico.
     2.20     Deverá permitir tempo de utilização por sessão dialítica de até 24 horas contínuas.
3.    alimentação:
     3.1    alimentação elétrica: 220 v / 60 hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administracao.

047554004 Válvula de controle de filtro de areia 2165 automática com / comando digital com adaptador de 4" para 2
1/2".

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

047554005 Aparelho de hemodiálise para uso em centro de tratamento de pacientes com problemas crônicos.
2.  especificações técnicas mínimas:
     2.1 tela de cristal líquido (lcd) colorida;
     2.2 sistema de auto-teste de funcionamento;
     2.3 diálise com acetato e bicarbonato;
     2.4 capacidade de armazenar perfill de ultrafiltração, sódio e bicarbonato;
     2.5 acesso aos modos de tratamento, perfil, lavagem, monitor de fluxo, gráfico de tendências e
histórico de mensagens;
     2.6 punção simples ou dupla;
     2.7 controle de ultrafiltração volumétrico:0,10 a 4,00l/h no mínimo;
     2.8 monitoração de:
          i.8.1 bolha de ar;
     2.8.2 falha de energia com bateria interna;
          i.8.3 baixo fornecimento de água;
     2.8.4 pressão venosa, arterial e do dialisato;
     2.8.5 pressão transmembrana;
     2.8.6 vazamento de sangue;
     2.8.7 condutividade e temperatura do dialisato;
     2.9 temperatura do dialisato: 34 - 40ºc.
     2.10     fluxo do dialisato: 300 - 800ml/min, no mínimo.
     2.11     fornecimento de água:
     2.11.1     temperatura: 5 - 30ºc.
     2.11.2     fluxo: mínimo de 1100ml/min.
     2.11.3     pressão: 0,05 - 0,7mpa.
     2.12     bomba de sangue: 50 - 600ml/min.
     2.13     detecção de bolha de ar;
     2.14     detecção de vazamento de sangue.
     2.15     bomba de seringa com bolus.
     2.16     desinfecção: térmica e química.
     2.17     proteção contra operação em modo de diálise quando operando em desinfecção.
3.    alimentação:
3.1    alimentação elétrica: 220 v / 60 hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, bem como garantia de um ano com realização

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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de manutenções preventivas neste período, sem ônus para a administracão.

047627002 DESTILADOR DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS/HORA PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
047627006 Destilador de água, capacidade para 10 litros/hora controle de nível: fluxo de água acionada por

pressostato cuba e tampa inox AISI304 estampado polido sem soldas e emendas.
Coluna: câmara internas e externas em aço inox AISI304, polido.
Potência de aquecimento: 70000 W
Produção: (litros/horas) 10 L/H
Resistência: Inox tubulares blindada
Sistema de proteção: contra falta d'agua através de pressostato
Suporte: aço sae 1020 com pintura eletrostatica

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

047627008 Destilador de proteína: unidade de destilação automática projetada para executar análises de nitrogênio e
proteína, de acordo com método kjeldahl. "display colorido de 3,5"; projetado com technopolímero. De alta
resistência para proteção contra corrosão. O sistema deve apresentar caldeira geradora de vapor
alimentada com água destilada, livre de manutenção. O condensador deve apresentar serpentina em
titânio assegurando que o destilado sempre seja recolhido na temperatura ambiente. A adição de
hidróxido de sódio, água destilada e ácido bórico devem ser automáticos. O tempo de destilação deve ser
programável. Deve haver a drenagem dos resíduos da destilação. Armazenagem de dados 50.000
análises e 20 métodos programáveis. Regulagem de vapor de 10 - 100% consumo de água 0,5l/min a
15ºc -1l/min a 30ºc. Reprodutibilidade (rsd) <= 1%.  Recuperação >= 99,5% para nitrogênio em níveis
entre 1 a 200mg n. limite de detecção >= 0,1mg n. conexões 2 x USB, ethernet RS 232, ttl. Possibilidade
de conexão com, titulador, pc, pen drive. E impressora via ethernet, USB e RS 232 para armazenagem.
De métodos, resultados, nome do operador, nome da amostra, lote da amostra, data, hora. Potencia 2100
w. Sensores de segurança para proteção frontal fechada, tubo na posição de destilação, nivelador para
evitar o toque da base do tubo no momento da introdução no aparelho, bandeja contra respingos, alarme
para falta de água de. Refrigeração e nível de reagentes. Deve ser compatível com equipamento bloco
digestor dk6 da marca velp. Manual em português.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

047643001 Alça descartável estéril, para semear em meios de cultivo, com um extremo em agulha e o outro em
alça,capacidade 10 ul embalada individualmente.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

047643002 Alça descartável estéril, para semear em meios de cultivo, com um extremo em agulha e o outro em
alça,capacidade 1 UL embalada individualmente.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

047643004  ALCA ESTERIL,PLASTICA,CALIBRADA P/CULTURA DE URINA PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

047643006 Alça de Drigalskey, para espalhar meio em superfície, em formato triangular, 30mm aproximadamente,
em polipropileno autoclavável.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

047643007 Alça simples para microbiologia, com cabo em alumínio, com Loop medindo 3 mm aproximadamente. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

047643009 Alça de platina para microbiologia. Com as seguintes especificações: calibrada a 0,001 ml e com haste
medindo 70mm aproximadamente, com cabo Kole.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

047643012 Alça simples de cromo-níquel com Loop medindo 3 mm de diâmetro, para acoplar em cabo de Kolle. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

047678001 Ponteira micro pipeta gilson com filtro barreira 0,5 - 10ml (rack com 96 tips). Ponteira descartavel com
filtro barreira para uso em micropipetas da marca gilson.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

047686001 Secante para máquina de lavar louça industrial, a base de tensoativos não iônicos,para eliminação de
manchas e estrias nas louças,para uso com dosador. O dosador deverá ser fornecido pelo fornecedor.
Apresentar a notificação do produto na ANVISA/MS e o número da autorização de funcionamento da
empresa (AFE).

LITRO 26 Conservação e limpeza (18) ativo

SCCD SES - SC
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047708002 Jogo de blocos para compreensão das relações numéricas JOGO 34 Ferramentas ativo
047716001 Porta lapis duplo PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

047740001 Refrigeradores para armazenamento e conservação de produtos termolábeis PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

047740004 Câmara de conservação; tipo vertical; capacidade interna de 500 a 690 litros, para armazenamento de no
mínimo 45000 doses/frascos de 5ml; temperatura regulável na faixa de +2°c a +8°c; temperatura de
trabalho pré-programada de 4°c. Construção do gabin ete externo em chapa de aço tratada que evite a
corrosão, esmaltada a alta temperatura, pintada com tinta epoxi ou com tinta porcelanizada na cor branca;
Isolação térmica em poliuretano injetado de alta densidade, com no mínimo 5 (cinco) cm de espessura
em todas as paredes; porta de vidro triplo "no fog", com sistema anti embaçante, com fecho magnético e
guarnição de PVC em todo o perímetro; gabinete interno em aço inoxidável e que permita acomodação de
no mínimo 7 prateleiras em aço inox, ajustáveis e removíveis. Gabinete interno em aço inoxidável e que
permita acomodação veis; nete interno em aço inoxidável e que permita acomodação sistema de
refrigeração isento de CFC, ecologicamente correto; sistema de refrigeração com unidade selada, com
silencioso, compressor para funcionamento contínuo, montado de forma que evite a transmissão de
vibrações para o sistema. Controle automático, com sistema de degelo automático; Sistema vertical de
circulação contínuo de ar forçado e temperatura uniformemente distribuída em todos os compartimentos;
equipada com 4 sensores internos, tipo pt 100, sendo um para leitura digital de temperatura, imerso em
solução simulando a real temperatura da vacina armazenada, no sistema de segurança e dois em, pontos
diferentes da câmara. Menu para multisensores com tela de lcd que permite visualizar  a temperatura em
todos os sensores instalados. Termômetro digital para leitura das temperaturas do momento, máxima e
mínima diretamente e simultaneamente no mesmo display, que são memorizadas mesmo com o
desligamento termômetro digital com subdivisão de leitura de no mínimo da câmara e seu reinicio manual;
0,1°c; teclas do tipo "toque suave" e memória dos v alores pré-programados; controlador eletrônico
microprocessado; sistema eletrônico de travamento, que evita alterações inadvertidas na programação;
filtro contra ruídos eletromagnéticos, provenientes da rede de alimentação elétrica, protegendo o sistema
microprocessado; sistema de monitorização de rede, restabelecendo os parâmetros de programação,
caso ocorra uma variação brusca de energia elétrica; alarmes audiovisuais para porta aberta e para
alteração de temperatura, calibrados automaticamente 2,0°c acima ou 2,0°c abaixo da temperatura de
trabalho (4°c); indicações visuais, para ligado ger al, refrigeração e alarme inibido; tecla para inibir o som
dos alarmes, reativando-se automaticamente, com tempo programável;armes, reativando-se sistema de
auto teste de todas as funções; chave geral, para alimentação elétrica. fusíveis de segurança; voltagem:
220v monofásico 60hz; iluminação interna com acionamento automático durante a abertura da porta e
mesmo com a porta fechada; sistema de manutenção de temperatura crítica em caso de falta de energia
elétrica, garantido por blocos de material criogênico distribuídos de maneira uniforme, fixados em suporte
de aço inox, de forma a não diminuir o aproveitamento interno da câmara. discadora telefônica automática
que utilize ramais, para no mínimo três números diferentes acionada quando houver alteração de
temperatura em 2,0°c acima ou 2,0°c abaixo da tempe ratura de trabalho; possuir sistema de rodízio com
frei; garantia de 1 ano; apresentar manual de instrução em português;
empresa deve apresentar certificado de calibração da câmara de conservação juntamente com as
incertezas da medição apresentadas a rastreabilidade pelo INMETRO\RBC;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

047767001 Giz de cera caixa com 12 cores CAIXA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

047791001 Campímetro
1. Generalidade:

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

SCCD SES - SC
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1.1 Campímetro computadorizado para realização de exames do campo visual.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 O campímetro computadorizado deve conter no mínimo os seguintes itens:
2.1.1 Computador de uso geral ;
2..1.2 Impressora térmica ;
2.1.3 Mesa motorizada com acionamento elétrico e controle de elevação;
2.1.4 Quexeira;
2.1.5 Porta lente;
2.1.6 Monitor externo;
2.2. Deve conter as seguintes características de teste:
2.2.1 Teste de campo central: cinco no mínimo;
2.2.2. Teste de campo periférico: cinco no mínimo;
2.2.3 Estímulos com tamanho Goldmann I a V;
2.2.4 Filtros de cor para estímulos: branco no branco, vermelho, azul no branco;
2.2.5 Teste do limiar foveal;
2.2.6 Teste azul-amarelo;
2.3. O campímetro deve conter, no mínimo:
2.3.1. Monitoração de fixação do olho  "gase tracking", Heijlkrakau, monitor de vídeo para olhos e suporte
para lente de teste;
2.3.2. Disco rígido de no mínimo 540 MB;
2.3.3 Programas mínimos para análises:
2.3.3.1. Statpac2
2.3.3.2 Patient view;
2.3.4 Alimentação 220V com estabilizador
2.4 Alimentação geral   de 220V/60Hz
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

047805001 Cartão de visita PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

047805002 Cartão de visita adp-00451 PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

047805003 Cartão em PVC.

Sem requisição desde 08/2011.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

047848002 Suporte para banner em ferro (Porta Banner); PECA 121 Materiais metálicos para
transformacão

ativo

047864001 ARQUIVO DE 06 GAVETAS ESTILO BALCÃO PECA 22 Mobiliário ativo
047864002 Arquivo 4 gavetas para pasta suspensa com carro telescópio com chave, na cor branca. Móvel em MDF.

Dimensões  61x47x 160cm 
PECA 22 Mobiliário ativo

047864006 Arquivo com 4 gavetas com 50x60x167cm. O design, material de construção e acessórios utilizados
deverá atender o respectivo projeto e memorial descritivo.

PECA 22 Mobiliário ativo

047872002 Capnografo portátil para monitoração de etco2
2.características técnica mínimas:
2.1. Deve medir considerações etco2 com a faixa mínima de variação: 5 a 75 mmhg + 3 mmhg:
2.2. Deve apresentar a freqüência respiratória com faixa de variação: 0 a 100 respirações por minuto + 5
respirações por minuto;

PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1200 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
2.3. Deve apresentar memória para medicações;
2.4. Os dados devem ser apresentados através de display digital;
2.5. O peso do aparelho não devera ser superior 1 kg;
3. Acessórios:
3.1. 01 (uma) bateria recarregável;
3.2. 01 (uma) recarregador de bateria;
3.3. 01 (sensor) de etco2;

047902001 Cardioversor
1. Generalidades:
Cardioversor (desfibrilador bifásico e monitor de ECG, integrados com opção de sincronismo).
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Para uso geral (cardioversão, desfibrilação externa) em pacientes adultos e pediátricos portátil com
bateria  recarregável;
2.2. As entradas do circuito de ECG devem ser isoladas da rede elétrica (flutuante) e possuir circuito de
proteção contra desfibrilação;
2.3. Deve possuir software, operacional em português;
3. Indicações
3.1 A energia entregue ao paciente;
3.2. A forma de onda do ECG;
3.3. Mensagem de carga;
3.4 A frequência cardíaca;
3.5. Eletrodo de ECG desconectado;
3.6. As falhas ocorridas com o sistema;
3.7. O acionamento de sincronismo;
3.8. Nível baixo da bateria;
3.9. Bateria em carga;
3.10. Alimentação da rede elétrica;
3.11.Deve possuir peso (com bateria) de no Maximo 10kg;
4. Monitoração de ECG:
4.1 O monitor de ECG do cardioversor deve ser de cristal liquido (LCD) colorido, de no mínimo 5
polegadas e possuir as seguintes características;
4.2 02 (dois) canais que possibilitem a visualização das três derivações bipolares sem o deslocamento de
eletrodos de ECG sobre o tórax do paciente (d1, d2 e d3);
4.2.1 Duas derivações simultâneas ou uma derivação em cascata;
4.3. 4.3. No minimo a velocidade de varredura de 25mm/s;
4.4. Medir a frequência cardíaca de 20 a 300 batimentos por minuto, no mínimo;
4.5. Entrada flutuante e com proteção contra descargas de desfibrilador;
4.6. Amplitude do ECG:  5, 10, 20, 40 mm/mv, no mínimo;
5. Desfibrilação
5.1 0 cardioversor quando utilizado como desfibrilador bifásico deve possuir as seguintes características;
5.2 A energia armazenada, no caso de desfibrilação externa, deve possuir no mínimo seis valores
disponíveis de energia entre 0 a 200 joules (bifásico);
5.3 Tempo de carga máxima 200 joules (bifásico): até 10 segundos;
5.4 Descarga interna automática quando do desligamento do equipamento;
5.5 Acionamento da carga pelos eletrodos de desfibrilação (pás);
6. Cardioversão
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6.1 O cardioversor quando utilizado para realizar cardioversão deve possuir as seguintes características;
6.2. Disparo sincronizado com o complexo qrs;
6.3 Tempo entre a sincronização com o complexo qrs e a descarga não deve exceder a 60 ms;
7. Proteção e alarmes;
7.1 Proteção do circuito de ECG contra descarga do desfibrilador;
7.2 Saída do desfibrilador deve ser eletricamente isolada;
7.3 Deve efetuar a descarga interna quando desligado;
7.4 Alarme de bradicardia e taquicardia;
7.5 Alarme para eletrodo de ECG solto;
7.6 Deve permitir o funcionamento do aparelho durante a recarga bateria;
7.7. Indicação sonora carga de energia; sístole.
8. Bateria
8.1 A bateria do cardioversor em Íons Lítio ou NI-MH;
8.2 Ser recarregável;
8.3 Possibilitar no mínimo 50 descargas de 200 joules (bifásico) e 01(uma) hora de monitoração contínua
(ECG), com a bateria totalmente carregada;
8.4 Tempo máximo de carregamento total da bateria 8 horas;
9. Deve possuir impressora térmica incorporada no equipamento;
9. Acessórios
9.1 01 (um) cabo de alimentação (tipo 2p +t) conforme ABNT;
9.2 (02) dois cabos de paciente para ECG de 3 vias;
9.3 (02) dois jogos de pás para desfibrilação externa (pás externas), uso adulto e pediátrico;
9.4 (05) rolos de papel para impressora;
12.Alimentação;
Alimentação elétrica: 220V/60Hz;
13. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas
recomendadas pelo fabricante,inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem
ônus para a administração.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em língua
portuguesa ou inglesa.
O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica,
sem ônus para a administração.

047902003 1. Generalidades:
Cardioversor (desfibrilador bifásico e monitor de ECG, integrados com opção de sincronismo e
marcapasso externo transcutâneo).
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Para uso geral (cardioversão, desfibrilação externa) em pacientes adultos e pediátricos portátil com
bateria interna recarregável e marcapasso externo transcutâneo;
2.2. As entradas do circuito de ECG devem ser isoladas dare de elétrica (flutuante) e possuir circuito de
proteção contra desfibrilação;
2.3. Deve possuir software, operacional em português;
3. Indicações
3.1 A energia entregue ao paciente;
3.2. A forma de onda do ECG;
3.3. Mensagem de carga;
3.4 A frequência cardíaca;
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3.5. Eletrodo de ECG desconectado;
3.6. As falhas ocorridas com o sistema;
3.7. O acionamento de sincronismo;
3.8. Nível baixo da bateria;
3.9. Bateria em carga;
3.10. Alimentação da rede elétrica;
3.11.Deve possuir peso (com bateria) de no Maximo 10kg;
4. Monitoração de ECG:
4.1 O monitor de ECG do cardioversor deve ser de cristal liquido (LCD) colorido, de no mínimo 5
polegadas e possuir as seguintes características;
4.2 02 (dois) canais que possibilitem a visualização das três derivações bipolares sem o deslocamento de
eletrodos de ECG sobre o tórax do paciente (d1, d2 e d3);
4.2.1 Duas derivações simultâneas ou uma derivação em cascata;
4.3. Velocidade: 25mm/s e 50mm/s;
4.4. Medir a frequência cardíaca de 15 a 300 batimentos por minuto, no mínimo;
4.5. Entrada flutuante e com proteção contra descargas de desfibrilador;
4.6. Amplitude do ECG: 2,5, 5, 10, 20, 40mm/mv, no mínimo;

5. Desfibrilação
5.1 0 cardioversor quando utilizado como desfibrilador bifásico deve possuir as seguintes características;
5.2 A energia armazenada, no caso de desfibrilação externa, deve possuir no mínimo seis valores
disponíveis de energia entre 0 a 200 joules(bifásico);
5.3 Tempo de carga máxima 200 joules (bifásico): até 5 segundos;
5.4 Descarga interna automática quando do desligamento do equipamento;
5.5 Ajuste, carga e disparo pelos eletrodos de desfibrilação (pás);

6. Cardioversão
6.1 O cardioversor quando utilizado para realizar cardioversão deve possuir as seguintes características;
6.2. Disparo sincronizado com o complexo qrs;
6.3 Tempo entre a sincronização com o complexo qrs e a descarga não deve exceder a 60 ms;

7. Marcapasso externo
7.1 Marcapasso externo, transcutâneo, com eletrodos não invasiva usado no cuidado intensivo temporário
de estimulação do coração;
1. Generalidades:
Cardioversor (desfibrilador bifásico e monitor de ECG, integrados com opção de sincronismo e
marcapasso externo transcutâneo).
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Para uso geral (cardioversão, desfibrilação externa) em pacientes adultos e pediátricos portátil com
bateria interna recarregável e marcapasso externo transcutâneo;
2.2. As entradas do circuito de ECG devem ser isoladas dare de elétrica (flutuante) e possuir circuito de
proteção contra desfibrilação;
2.3. Deve possuir software, operacional em português;
3. Indicações
3.1 A energia entregue ao paciente;
3.2. A forma de onda do ECG;
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3.3. Mensagem de carga;
3.4 A frequência cardíaca;
3.5. Eletrodo de ECG desconectado;
3.6. As falhas ocorridas com o sistema;
3.7. O acionamento de sincronismo;
3.8. Nível baixo da bateria;
3.9. Bateria em carga;
3.10. Alimentação da rede elétrica;
3.11.Deve possuir peso (com bateria) de no Maximo 10kg;
4. Monitoração de ECG:
4.1 O monitor de ECG do cardioversor deve ser de cristal liquido (LCD) colorido, de no mínimo 5
polegadas e possuir as seguintes características;
4.2 02 (dois) canais que possibilitem a visualização das três derivações bipolares sem o deslocamento de
eletrodos de ECG sobre o tórax do paciente (d1, d2 e d3);
4.2.1 Duas derivações simultâneas ou uma derivação em cascata;
4.3. Velocidade: 25mm/s e 50mm/s;
4.4. Medir a frequência cardíaca de 15 a 300 batimentos por minuto, no mínimo;
4.5. Entrada flutuante e com proteção contra descargas de desfibrilador;
4.6. Amplitude do ECG: 2,5, 5, 10, 20, 40mm/mv, no mínimo;

5. Desfibrilação
5.1 0 cardioversor quando utilizado como desfibrilador bifásico deve possuir as seguintes características;
5.2 A energia armazenada, no caso de desfibrilação externa, deve possuir no mínimo seis valores
disponíveis de energia entre 0 a 200 joules(bifásico);
5.3 Tempo de carga máxima 200 joules (bifásico): até 5 segundos;
5.4 Descarga interna automática quando do desligamento do equipamento;
5.5 Ajuste, carga e disparo pelos eletrodos de desfibrilação (pás);

6. Cardioversão
6.1 O cardioversor quando utilizado para realizar cardioversão deve possuir as seguintes características;
6.2. Disparo sincronizado com o complexo qrs;
6.3 Tempo entre a sincronização com o complexo qrs e a descarga não deve exceder a 60 ms;

7. Marcapasso externo
7.1 Marcapasso externo, transcutâneo, com eletrodos não invasiva usado no cuidado intensivo temporário
de estimulação do coração;
7.2 Modos demanda e contínuo, no mínimo;
7.3 Proteção contra pulsos provocados por desfibrilação;
7.4 Pulso de saída;
7.4.1 Faixa de frequência mínima 44 a 162 BPM;
7.4.2 Corrente: 10/160ma (no mínimo);

8. Bateria
8.1 A bateria do cardioversor deve;
8.2 Ser recarregável;
8.3 Possibilitar no mínimo 50 descargas de 200 joules (bifásico) e 01(uma) hora de monitoração contínua
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(ECG), com a bateria totalmente carregada;
8.4 Tempo máximo de carregamento total da bateria 3 horas;

9. Acessórios
9.1 01 (um) cabo de alimentação (tipo 2p +t) conforme ABNT;
9.2 (02) dois cabos de paciente para ECG de 3 vias;
9.3 (02) dois jogos de pás para desfibrilação externa (pás externas), uso adulto e pediátrico;
10. Proteção e alarmes;
10.1 Proteção do circuito de ECG contra descarga do desfibrilador;
10.2 Saída do desfibrilador deve ser eletricamente isolada;
10.3 Deve efetuar a descarga interna quando desligado;
10.4 Alarme de bradicardia e taquicardia;
10.5 Alarme para eletrodo de ECG solto;
10.6 Deve permitir o funcionamento do aparelho durante a recarga bateria;
10.7. Indicação sonora carga de energia; sístole.
11. Deve possuir impressora térmica incorporada no equipamento;
11.1 (08) oito rolos (ou folhetim) de papel para impressora;

12.Alimentação;
Alimentação elétrica: 220V/60Hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários sem ônus para a administração.

047902004 Cardioversor desfibrilador e monitor de ecg (integrado)
1. Generalidades:
Cardioversor (desfibrilador e monitor de ecg (integrado) com opcao de sincronismo) com marca passo
externo transcutâneo.
2. Características técnicas mínimas:
O aparelho deve ter tela de cristal liquido ou semelhante, com indicação de:
- onde de ecg
- frequência cardíaca
- frequência do ecg desconectado;
- bateria fraca
- bateria em carga
O aparelho deve permitir carga pelos eletrodos o aparelho deve efetuar a descarga interna quando
desligado
O aparelho deve efetuar a leitura do ecg pelas pas deve possuir proteção do ecg contra descarga elétrica;
O aparelho deve possuir entrada elétrica isolada (flutuante) deve possuir os seguintes alarmes:
- bateria fraca
- bradicardia
- taquicardia
O aparelho deve indicar:
- sincronismo selecionado
- energia de descarga selecionada
O aparelho deve permitir monitoração de, no mínimo, 03 derivações padrão.
Energia de descarga de 10 a 360 joules deve permitir o funcionamento do aparelho durante a recarga da
bateria deve possuir impressora térmica

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1205 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
Bateria interna recarregável
Deve possuir peso (com bateria) de no máximo 10kg;
Marca passo externo:
- marca passo externo transcutâneo, com eletrodos não invasivos, usado no cuidado intensivo temporário
de estimulação do coração;
- modos demanda e continuo, no mínimo;
- proteção contra pulsos provocados por desfibrilação;
- pulso de saída:
- frequência: 40 - 160/mm (no mínimo)
- corrente: 0-200ma (no mínimo)
3. Acessórios:
- 01 (um) cabo de alimentação para rede elétrica (2p + t), segundo normas ABNT;
- 01 (um) cabo de paciente de 3 ou 5 vias;
- 01 (um) cabo para marca passo;
- 10 (dez) pares de eletrodos para utilização com marca passo;
- 01 (um) jogo de pás para desfibrilação externa, uso adulto
- 02 (dois) rolos de papel para impressora.
4. Alimentação:
- 220 v / 60 hz
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento aos usuários, sem ônus para a administração.

047902005 Cardioversor (desfibrilador e monitor de ecg (integrado) com opção de sicronismo) bifásico, com
marcapasso externo transcutâneo, oximetria de pulso, pressão não-invasiva e impressora.
2. Características tecnicas minimas:
     2.1 o aparelho deve ter tela de cristal líquido ou semelhante, com indicação de:
     2.1.1 energia entregue ao paciente;
     2.1.2 mensagem de carga;
     2.1.3 acionamento do sincronismo;
     2.1.4 forma de onda de ecg;
     2.1.5 frequência cardíaca;
     2.1.6 pressão não-invasiva;
     2.1.7 oximetria de pulso;
     2.1.8 eletrodo do ecg desconectado;
     2.1.9 bateria fraca;
     2.1.10 bateria em carga;
     2.1.11 deve permitir a visualização de no mínimo duas curvas (formas de onda),parâmetros diferente
simultaneamente;
      2.2 o aparelho deve permitir carga e descarga pelos eletrodos (pás);
      2.3 o aparelho deve efetuar a descarga interna quando desligado;
      2.4 o aparelho deve efetuar a leitura do ecg pelas pás;
      2.5 deve possuir proteção de ecg, spo2 e pni, contra descarcarga elétrica;
      2.6 o aparelho deve possuir entrada elétrica isolada (flutuante);
      2.7 deve possuir os seguintes alarmes:
      2.7.1 bateria fraca;
      2.7.2 bradicardia e taquicardia;
      2.7.3 alarme para eletrodo de ecg solto;
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      2.7.4 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
      2.7.5 alarme de sensor de spo2 desconectado;
      2.7.6 alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima:
               diastólica e sistólica;
      2.8 deve possuir impressora integrada;
      2.9 bateria interna recarregável;
      2.10 deve possuir peso (com bateria) de no máximo 8kg;
      2.11 marcapasso externo:
      2.11.1 marcapasso externo, transcutaneo, com eletrodos nao invasivos, usado no cuidado intensivo
temporario de estimulação do coracao;
      2.11.2 modos demanda e continuo, no minimo;
      2.11.3 protecao contra pulsos provocados por desfibrilacao;
      2.11.4 pulso de saida;
      2.11.4.1 freqüência: 40 - 160 [d1] pulsos/min (no minimo)
      2.11.4.2 corrente: 0 - 140 ma [d2](no minimo);
      2.12 oximetria de pulso:
      2.12.1 faixa de medicao mínima de 70 a 99% de spo2.
      2.12.2 precisão para medição entre 70 e 99%: máximo 3%;
       2.12.3 medição de batimentos cardíacos de 30 a 240 bpm;
       2.13 pressão não-invasiva:
       2.13.1 medir as pressões diastólicas, sistólicas e média, através de métodos oscilométrico:
       2.13.2 deve operar em modo manual e automático com programação;
       2.13.3 máxima pressão admissível no manguito: 300mmhg;
       2.14 monitoração de ecg:
       2.14.1 01(um) canal que possibilite a visualização das sete derivações sem o deslocamento de
eletrodos de ecg sobre o tórax do paciente (d1, d2, d3, avr,avf, avl e v);
       2.14.2 velocidade: 25 mm/s e 50 mm/s;
       2.14.3 media a frequencia cardíaca de 25 a 250 batimentos por minuto:
       2.14.4 congelamento de imagem;
       2.15 desfibrilação:
       2.15.1 o cardioversor quando utilizado como desfibrilador deve possuir as seguintes características:
        2.15.1.1 a energia armazenada, no caso de desfibrilação externa, deve possuir no mínimo seis
valores disponíveis entre 2 e 200 joules ou entre 2 e 360 [d3] joules;
        2.15.1.2 tempo de carga máxima: inferior a 15 [d4] segundo
        2.15.1.3 descarga interna automática quando do desligamento do equipamento;
        2.15.1.4 acionamento de carga e descarga pelos eletrodos de desfibrilação (pás);
        2.16 cardioversão:
        2.16.1 o cardioversor quanto utilizado para realizar cardioversão deve possuir as seguintes
características:
        2.16.1 disparo sincronizado com o complexo qrs;
        2.16.1.2 o tempo entre a sincronização com a onda r e a descarga não deve exceder a 60[d5] ms;
        2.17 bateria:
        2.17.1 ser recarregável;
        2.17.2 possibilitar no mínimo 35 descargas de carga máxima e 01 (uma) hora [d6] de monitoração
contínua;
        2.18 0 equipamento deve salvar as configurações realizadas pelo usuário e carrega-las ao ser
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religado;
3 acessórios:
        3.1 01 (um) cabo de alimentacao para rede eletrica (2p +t), segundo normas abnt;
        3.2 02 (dois) cabos de paciente de 5 vias;
        3.3 01 (um) cabo para marcapasso;
        3.4 10 (dez) pares de eletrodos adultos para utilizacao com marcapasso
        3.5 10 (dez) pares de eletrodos infantis para utilizacao com marcapasso;
        3.6 01 (um) jogo de pas para desfibrilacao externa, uso adulto com adaptador para uso pediátrico;
        3.7 (04) quatro mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o
manguito);
        3.8 (03) três sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso adulto "tipo clip";
        3.9 (03) três sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso neonatal "tipo y";
        3.10 (02) dois rolos de papel para impressora;
        3.11 (05) cinco manguitos reutilizáveis para uso em paciente adulto;
        3.12 (05) cinco manguitos reutilizáveis para uso em paciente infantil;
        3.13 (05) cinco manguitos nº2 para uso em paciente neonatal.
4. Alimentação 220v/60hz.
O equipamento de ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.
O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

047902006 Cardioversor bifásico com marcapasso.
1. Generalidades:
cardioversor (desfibrilador bifásico e monitor de ECG, integrados com opção de sincronismo)
2. Características técnicas mínimas:
2.1 Para uso geral e em salas cirúrgicas (cardioversão, desfibrilação externa) em pacientes adultos e
pediátricos, portátil com bateria interna recarregável;
2.2 As entradas do circuito de ECG devem ser isoladas da rede elétrica (flutuante) e possuir circuito de
proteção contra desfibrilação;
2.3 Indicações:
2.3.1.1 A energia entregue ao paciente;
2.3.1.2 A forma de onda do ECG;
2.3.1.3 Mensagem de carga;
2.3.1.4 A freqüência cardíaca;
2.3.1.5 Eletrodo de ECG desconectado;
2.3.1.6 As falhas ocorridas com o sistema;
2.3.1.7 O acionamento de sincronismo;
2.3.1.8 Nível baixo da bateria;
2.3.1.9 Bateria em carga;
2.3.1.10 Alimentação da rede elétrica;
2.4 Deve possuir peso (com bateria) de no máximo 10 kg;
2.5 Monitoração de ECG:
2.5.1 O monitor de ECG do cardioversor deve ser de cristal liquido (LCD) e possuir as seguintes
características:
2.5.1.1 - 01 (um) Canal que possibilite a visualização das três derivações bipolares sem o deslocamento
de eletrodos de ECG sobre o tórax do paciente (D1, D2 E D3);
2.5.1.2 - Medir a freqüência cardíaca de 25 a 300 batimentos por minuto;
2.5.1.3 - Entrada flutuante e com proteção contra descargas de desfibrilador;
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2.6 Desfibrilação:
2.6.1 - O cardioversor quando utilizado como desfibrilador deve possuir as seguintes características:
2.6.1.1 - A energia armazenada, no caso de desfibrilação externa, deve possuir no mínimo seis valores
disponíveis de energia entre 0 e 200  360 joules;
2.6.1.2 - Tempo de carga máxima: inferior a 15 segundos;
2.6.1.3 - Descarga interna automática quando do desligamento do equipamento;
2.6.1.4 - Acionamento da carga e descarga pelos eletrodos de desfibrilação (pás);
2.7 Cardioversão:
2.7.1 - O cardioversor quando utilizado para realizar cardioversão deve possuir as seguintes
características:
2.7.1.1 - As mesmas indicadas no item 2.6;
2.7.1.2 - Disparo sincronizado com o complexo QRS;
2.7.1.3 - O tempo entre a sincronização com o complexo QRS e a descarga não deve exceder a 60 MS;
2.8 Bateria:
2.1.6.1- A bateria do cardioversor deve:
2.8.1.1- Ser recarregável;
2.8.1.2 - Possibilitar no mínimo 50 descargas de carga máxima e 01 (uma) hora de monitoração contínua
(ECG);
2.9 Proteção e alarmes:
2.9.1 - Proteção do circuito de ECG contra descarga de desfibrilador;
2.9.2 - Saída do desfibrilador deve ser eletricamente isolada;
2.9.3 - Deve efetuar a descarga interna quando desligado;
2.9.4 - Alarme de bradicardia e taquicardia;
2.9.5 - Alarme para eletrodo de ECG solto;
2.9.6 - Deve permitir o funcionamento do aparelho durante a recarga bateria.
2.10 Indicação sonora:
2.10.1 - Carga de energia;
2.10.2 - Sístole;
2.11 Deve possuir impressora térmica incorporada no equipamento
2.12 - Marcapasso externo, transcutâneo,com eletrodos não invasivos, usados no cuidado intensivo
temporário de estimulação do coração;
2.12.1 Modos demanda e contínuo, no mínimo;
2.12.2 Proteção contra pulsos provocados por desfibrilação;
2.12.3 Pulso de saída:
2.12.3.1 Freqüência: 40 - 160 / min. (no mínimo);
2.12.3.2 Corrente: 10- 140ma (no mínimo);
2.13 Acessórios:
2.13.1 - (01) Um cabo de alimentação (tipo 2p + t) conforme ABNT;
2.13.2 - 500 ml de gel condutor para aplicação dos eletrodos;
2.13.3 - (02) Dois cabos de paciente para ECG de 3 vias;
2.13.4 - (02) Dois jogos de pás reutilizáveis para desfibrilação externa (pás externas),  uso adulto e
pediátrico;
2.13.5 - (06) Seis jogos de pás reutilizáveis para desfibrilação interna (pás internas), uso adulto;
2.13.6 (02) Dois rolos de papel para impressora;
2.13.7 (02) Dois cabos de ligação para os eletrodos do marcapasso externo (caso necessário cabo);
2.13.8 (20) Vinte conjuntos de eletrodos para o marca-passo externo e desfibrilação.
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3. Alimentação:
 3.1 Alimentação elétrica: 220v/ 60hz
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

047902007 1. Generalidades:
Cardioversor (desfibrilador bifásico e monitor de ECG, integrados com opção de sincronismo e
marcapasso externo transcutâneo).
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Para uso geral (cardioversão, desfibrilação externa) em pacientes adultos e pediátricos portátil com
bateria interna recarregável e marcapasso externo transcutâneo;
2.2. As entradas do circuito de ECG devem ser isoladas dare de elétrica (flutuante) e possuir circuito de
proteção contra desfibrilação;
2.3. Deve possuir software, operacional em português;
3. Indicações
3.1 A energia entregue ao paciente;
3.2. A forma de onda do ECG;
3.3. Mensagem de carga;
3.4 A frequência cardíaca;
3.5. Eletrodo de ECG desconectado;
3.6. As falhas ocorridas com o sistema;
3.7. O acionamento de sincronismo;
3.8. Nível baixo da bateria;
3.9. Bateria em carga;
3.10. Alimentação da rede elétrica;
3.11.Deve possuir peso (com bateria) de no Maximo 10kg;
4. Monitoração de ECG:
4.1 O monitor de ECG do cardioversor deve ser de cristal liquido (LCD) colorido, de no mínimo 5
polegadas e possuir as seguintes características;
4.2 02 (dois) canais que possibilitem a visualização das três derivações bipolares sem o deslocamento de
eletrodos de ECG sobre o tórax do paciente (d1, d2 e d3);
4.2.1 Duas derivações simultâneas ou uma derivação em cascata;
4.3. Velocidade: 25mm/s e 50mm/s;
4.4. Medir a frequência cardíaca de 15 a 300 batimentos por minuto, no mínimo;
4.5. Entrada flutuante e com proteção contra descargas de desfibrilador;
4.6. Amplitude do ECG: 2,5, 5, 10, 20, 40mm/mv, no mínimo;
5. Desfibrilação
5.1 0 cardioversor quando utilizado como desfibrilador bifásico deve possuir as seguintes características;
5.2 A energia armazenada, no caso de desfibrilação externa, deve possuir no mínimo seis valores
disponíveis de energia entre 0 a 200 joules(bifásico);
5.3 Tempo de carga máxima 200 joules (bifásico): até 5 segundos;
5.4 Descarga interna automática quando do desligamento do equipamento;
5.5 Acionamento da carga pelos eletrodos de desfibrilação (pás);
6. Cardioversão
6.1 O cardioversor quando utilizado para realizar cardioversão deve possuir as seguintes características;
6.2. Disparo sincronizado com o complexo qrs;
6.3 Tempo entre a sincronização com o complexo qrs e a descarga não deve exceder a 60 ms;
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7. Marcapasso externo
7.1 Marcapasso externo, transcutâneo, com eletrodos não invasiva usado no cuidado intensivo temporário
de estimulação do coração;
7.2 Modos demanda e contínuo, no mínimo;
7.3 Proteção contra pulsos provocados por desfibrilação;
7.4 Pulso de saída;
7.4.1 Faixa de frequência mínima 44 a 162 BPM;
7.4.2 Corrente: 10/160ma (no mínimo);
8. Bateria
8.1 A bateria do cardioversor deve;
8.2 Ser recarregável;
8.3 Possibilitar no mínimo 50 descargas de 200 joules (bifásico) e 01(uma) hora de monitoração contínua
(ECG), com a bate ria totalmente carregada;
8.4 Tempo máximo de carregamento total da bateria 3 horas;
9. Acessórios
9.1 01 (um) cabo de alimentação (tipo 2p +t) conforme ABNT;
9.2 (02) dois cabos de paciente para ECG de 3 vias;
9.3 (02) dois jogos de pás para desfibrilação externa (pás externas), uso adulto e pediátrico;
10. Proteção e alarmes;
10.1 Proteção do circuito de ECG contra descarga do desfibrilador;
10.2 Saída do desfibrilador deve ser eletricamente isolada;
10.3 Deve efetuar a descarga interna quando desligado;
10.4 Alarme de bradicardia e taquicardia;
10.5 Alarme para eletrodo de ECG solto;
10.6 Deve permitir o funcionamento do aparelho durante a recarga bateria;
10.7. Indicação sonora carga de energia; sístole.
11. Deve possuir impressora térmica incorporada no equipamento;
12.Alimentação;
Alimentação elétrica: 220V/60Hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários sem ônus para a administração.

047902008 Cardioversor
1. Generalidades:
Cardioversor (desfibrilador bifásico e monitor de ECG, integrados com opção de sincronismo com
marcapasso externo transcutâneo.
2. Características técnicas mínimas
2.1. para uso geral (cardioversão, desfibrilação externa) em pacientes adultos e pediátricos, portátil com
bateria interna recarregável e marcapasso externo transcutâneo;
2.2. as entradas do circuíto de ECG devem ser isoladas da rede elétrica (flutuante) e possuir circuíto de
proteção contra desfibrilação;
2.3 deve possuir software,teclas e indicações em português;
3. Indicações
3.1. a energia entregue ao paciente;
3.2. a forma de onda do ECG;
3.3. mensagem de carga;
3.4. a frequência cardíaca;
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3.5. eletrodo de ECG desconectado;
3.6. as falhas ocorridas com o sistema;
3.7. o acionamento de sincronismo;
3.8. nível baixo da bateria;
3.9. bateria em carga;
3.10. alimentação da rede elétrica;
3.11. deve possuir peso (com bateria) de no máximo 10kg;
4. Monitoração de ECG
4.1. o monitor de ECG do cardioversor deve ser cristal líquido (LCD) colorido, de no mímino 5 polegadas e
possuir as seguintes características:
4.2. 02 (dois) canais que possibilitem a visualização das três derivações bipolares sem o deslocamento
de eletrodos de ECG sobre o tórax do paciente (d1, d2 e d3), podendo visualizar duas derivações
simultâneas ou uma derivação em cascata;
4.3. velocidade: 25mm/s e 50mm/s;
4.4. medir a frequência cardíaca de 15 a 300 batimentos  por minuto, no mínimo;
4.5. entrada flutuante e com proteção contra descargas de desfibrilador;
4.6  congelamento de imagens;
4.7  amplitude do ECG;2,5;5;10;20,40mm/mv,no mínimo;
5. Desfibrilação
5.1. o cardioversor quando utilizado como desfibrilador bifásico deve possuir as seguintes características:
5.2. a energia armazenada, no caso de desfibrilação externa, deve possuir no mínimo dez valores
disponíveis de energia entre 0 a 200 joules(bifásico);
5.3. tempo de carga máxima 200 joules (bifásico): inferior a 15 segundos;
5.4. descarga interna automática quando do desligamento do equipamento;
5.5. acionamento da carga e descarga pelos eletrodos de desfibrilação (pás);
6. Cardioversão
6.1. o cardioversor quando utilizado para realizar cardioversão deve possuir as seguintes características:
6.2. as mesmas indicadas no item 2.1;
6.3. disparo sincronizado com o complexo qrs;
6.4. tempo entre a sincronização com complexo qrs e a descarga não deve exceder a 60ms;
7. Marcapasso externo:
7.1 marcapasso externo, transcutâneo,com eletrodos não invasivos,usado no cuidado intensivo
temporário de estimulação do coração;
7.2 modos demanda e contínuo, no mínimo;
7.3 proteção contra pulsos provocados por desfibrilação;
7.4 pulso de saída;
7.4.1 frequência:40 a 160/min (no mínimo);
7.4.2 corrente: 10 a 160ma, no mínimo;
8. Bateria
8.1. a bateria do cardioversor deve:
8.2. ser recarregável;
8.3. possibilitar no mínimo 50 descargas de 200joules (bifásico e 01 hora de monitoração continua
(ECG),com bateria totalmente carregada;
7.4 tempo máximo de carregamento total da bateria:3 horas;
9. Acessórios
9.1. (01) um cabo de alimentação (tipo 2p + t) conforme ABNT
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9.2. (02) dois cabos de paciente para ECG de 3 vias;
9.3. (01) um jogo de pás para desfibrilação externa (pás externas), uso adulto e pediátrico;
10. Proteção e alarmes
10.1 proteção do circuíto de ecg contra descarga de desfibrilador;
10.2 saída do desfibrilador deve ser eletricamente isolada;
10.3 deve efetuar a descarga interna quando desligado;
10.4 alarme de bradicardia e taquicardia;
10.5 alarme para eletrodo de ECG solto;
10.6 deve permitir o funcionamento do aparelho durante a recarga bateria.
11. indicação sonora carga de energia; sístole;
12. Alimentação: alimentação elétrica:220v/60hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer portuguesa (Brasil) ou inglesa.o licitante deve fornecer treinamento adequado aos
usuários, sem ônus para a administração.

047902009  OBJETO:FACOEMULSIFICADOR
          1. GENERALIDADES: FACOEMULSIFICADOR PARA USO EM CIRURGIAS  /
          OFTALMOLÓGICOS.
          2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
          2.1 MODOS DE OPERAÇÃO MÍNIMO: LINEAR, FIXO E BURST;
          2.2 MODO PULSÁTIL COM TAXA MÍNIMA DE 100PPS(PULSOS POR SEGUN
          DOS);
          2.3 MODULO BURST COM INTERVALO ENTRE 5 500 MS;
          2.4 CAPACIDADE DE SONDA DE VITRECTOMIA COM NO MÍNIMO 800CPM
          (CORTES POR MINUTO),COM AQUECIMENTO DA GUILHOTINA DE CORTE /
          SEM A UTILIZAÇÃO DE CILINDRO DE GÁS;
          2.5 IRRIGAÇÃO CONTÍNUA;
 2.6 REFLUXO PROGRAMÁVEL, PRESSURIZADO, COMANDO POR PEDAL;
          2.7 EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR SALVAR OS PARÂMETROS DO MÉDICO
          2.8 EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR TAXA DE ACELERAÇÃO DE ASPIRA -
          ÇÃO DE 100CC/MIM;
          2.9 VÁCUO MÍNIMO DE 650 MMHG;
          2.10 EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE TÉCNICA CIRÚR
          GICA POR MICRO INCISÃO (2,2/ 2,4 E 2,75MM) COAXIAL;
          3. ACESSÓRIOS:
          3.1 PEDAL DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO;
          3.2 CONTROLE REMOTO SEM FIO;
          3.3 BOMBA PERISTÁLTICA, COM POSSIBILIDADE DE EMULAÇÃO DE BOM
          BADE VENTURI;
 3.4 REMOÇÃO DO CRISTALINO:
          3.4.1 CANETA COM TECNOLOGIA DE LIQUEFAÇÃO DO CRISTALINO POR
          JATOS AQUECIDOS, AUTOCLÁVEL;
          3.4.2 CANETA COM TECNOLOGIA TORCIONAL E FREGUÊNCIA DE 30KHZ
          + - 2KHZ, AUTOCLÁVEL;
          3.4.3 CANETA COMBINADA ULTRASSOM LONGITUDINAL DE 40KHZ E MO-
          VIMENTO DE OSCILAÇÃO SÔNICA, AUTOCLÁVEL;
          4. ALIMENTAÇÃO:
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Facoemulsificador
1. Generalidades: facoemulsificador para uso em cirurgias oftalmológicos.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 modos de operação mínimo: linear, fixo e burst;
2.2 modo pulsátil com taxa mínima de 100pps(pulsos por segundos);
2.3 modulo burst com intervalo entre 5 500 ms;
2.4 capacidade de sonda de vitrectomia com no mínimo 800cpm (cortes por minuto),com aquecimento da
guilhotina de corte sem a utilização de cilindro de gás;
2.5 irrigação contínua;
 2.6 refluxo programável, pressurizado, comando por pedal;
2.7 equipamento deve permitir salvar os parâmetros do médico
2.8 equipamento deve permitir taxa de aceleração de aspiração de 100cc/mim;
2.9 vácuo mínimo de 650 mmhg;
2.10 equipamento deve permitir a utilização de técnica cirúrgica por micro incisão (2,2/ 2,4 e 2,75mm)
coaxial;
3. Acessórios:
3.1 pedal de controle multifunção;
3.2 controle remoto sem fio;
3.3 bomba peristáltica, com possibilidade de emulação de bomba de venturi;
3.4 remoção do cristalino:
3.4.1 caneta com tecnologia de liquefação do cristalino po jatos aquecidos, autoclável;
3.4.2 caneta com tecnologia torcional e freguência de 30khz+ - 2khz, autoclável;
3.4.3 caneta combinada ultrassom longitudinal de 40khz e movimento de oscilação sônica, autoclável;
4. Alimentação:
4.1 alimentação elétrica: 220v/60hz;
5. Documentação:
5.1 o equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação impresso em língua portuguesa e
serviço em língua portuguesa ou inglesa;
6. Instalação e treinamento:
6.1 a empresa vencedora deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração, com no mínimo de instalação do sistema.

047902010 1.generalidades:
vitreófago para uso em cirurgias oftalmológicas:
2.características técnicas mínimas:
2.1 iluminação de xenônio;
2.2 equipamento deve permitir o uso de sondas de vitrectomia de 20,23 e 25 gauge, com corte variando
de 1500 a 5000 minuto, no mínimo;
2.3 controle de operação intra operatória pelo equipamento
2.4 identificação das sondas por frequência;
2.5 o equipamento deverá ter duas saídas de laser independentes;
2.6 controle de diatermia e refluxo proporcional;
2.7 equipamento deve possuir alarme de nível de solução salina;
2.8 equipamento deve permitir o preenchimento de seringa com gases, automatizado;
3. Acessórios
3.1 pedal de controle multifunção;
4. Alimentação:
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4.1 alimentação elétrica 220v/60hz;
5. Documentação:
5.1 o equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação impresso em língua portuguesa e
serviço em língua portuguesa ou inglesa.
6. Instalação e treinamento:
6.1 a empresa vencedora deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração, com no mínimo duas aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de
instalação do sistema.

047902011 1. generalidades:
          cardioversor (desfibrilador bifásico e monitor de ecg, inte-
          grados com opção de sincronismo).
          2. especificações técnicas mínimas:
          para uso geral (cardioversão, desfibrilação externa) em pa -
          cientes adultos e pediátricos, portátil com bateria interna
          recarregável;
          as entradas do circuíto de ecg devem ser isoladas da rede  /
          elétrica(flutuante) e possuir circuito de proteção contra  -
          desfibrilação;
          2.1.1 indicações:
2.1.1.1 a energia entregue ao paciente;
          2.1.1.2 a forma de onda do ecg;
          2.1.1.3 mensagem de carga;
          2.1.1.4 a freguência cardíaca;
          2.1.1.5 eletrodo de ecg desconectado;
          2.1.1.6 as falhas ocorridas com o sistema;
          2.1.1.7 o acionamento de sincronismo;
          2.1.1.8 nível baixo da bateria;
          2.1.1.9 bateria em carga;
          2.1.1.10 alimentação da rede elétrica;
          2.1.2 deve possuir peso (com bateria) de no máximo 8 kg;
          2.1.3 monitoração de ecg; o monitor de ecg do cardioversor deve ser de cristal liquido (lcd) colorida
de no mínimo 8 polegadas e possuir as seguintes características:
          2.1.3.1 03(três) canais que possibilitem a visualização de /
          até três derivações sem o deslocamento de eletrodos de ecg
          sobre o tórax do paciente,podendo visualizar três derivações
          simultâneas ou derivação em cascata;
          2.1.3.2 velocidade: 25mm/s e 50mm/s;
          2.1.3.3 amplitude de ecg (ganho): 5, 10, 20 e 40 mm/mv;
          2.1.3.4 medir a freguência cardíaca de 20 a 300 batimentos /
          por minuto, no mínimo;
          2.1.3.5 entrada flutuante e com proteção contra descargas dedesfibrilador;
          2.1.3.6 congelamento de imagem;
          2.1.4. desfibrilação:
          2.1.4.1 o cardioversor quando utilizado como desfibrilador /
          bifásico deve possuir as seguintes características:
          2.1.4.2 a energia armazenada, no caso de desfibrilação exter
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          na, deve possuir no mínimo dez valores disponíveis de ener -
          gia entre o e 200 joules (bifásico), no mínimo;
          2.1.4.3 tempo de carga máxima 200 joules (bifásico):inferior
          a 15 segundos;
          2.1.4.4 descarga interna automática quando do desligamento
          do equipamento;
          2.1.4.5 acionamento da carga e descarga pelos eletrodos de /
          desfibrilação (pás);
          2.1.5 cardioversão:
          2.1.5.1 o cardioversor quando utilizado para realizar cardio
          versão deve possuir as seguintes características:
          2.1.5.2 as mesmas indicadas no item 2.1.4;
          2.1.5.3 disparo sincronizado com o complexo qrs;
          2.1.5.4 o tempo entre a sincronização com o complexo qrs e a
          descarga não deve exceder a 60 ms;
          2.1.6 bateria:
          2.1.6 a bateria do cardioversor deve:
          2.1.6.2 ser recarregável;
          2.1.6.3 possibilitar no mínimo 50 descargas de 200 joules /
          (bifásico) e 150 (cento e cincoenta) minutos de monitoração
          contínua (ecg) com a bateria completamente carregada;
          2.1.7 acessórios:
          2.1.7.1 (01)um cabo de alimentação (tipo 2p + t) conforme  /
          abnt;
          2.1.7.2 500 ml gel condutor para aplicação dos eletrodos;
          2.1.7.3 (02) cabos de paciente para ecg de 3 vias;
          2.1.7.4 (01) hum jogo de pás para desfibrilação externa (pás
          externas), uso adulto e pediátrico;
          2.1.7.5 (01)hum jogo de pás para desfibrilação interna (pás
          internas)tamanho adulto, para utilização em centro cirúrgico
          2.1.7.6 (01) hum jogo de pás para desfibrilação interna (pás
          internas)tamanho infantil,para utilização em centro cirúrgico.
          2.1.8 proteção e alarmes:
          2.1.8.1 proteção do circuito de ecg contra descarga de defi
          2.1.8.2 saída do desfibrilador deve ser eletricamente isolad;
          2.1.8.3 deve efetuar a descarga interna quando desligado;
          2.1.8.4 alarme de bradicardia e taquicardia;
          2.1.8.5 alarme para eletrodo de ecg solto;
          2.1.8.6 deve permitir o funcionamento do aparelho durante a
          recarga bateria;
          2.1.8.7 deve possuir auto-teste com indicação de leitura de energia
          2.1.9 indicação sonora:
          2.1.9.1 carga de energia
          2.1.9.2 sístole
          3. alimentação:
          3.1 alimentação elétrica 220v/60hz; o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de
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operação e serviço em língua portuguesa. o licitante deve fornecer  / treinamento adequado aos usuários,
sem ônus para a administração.

047902012 Cardioversor bifásico com marcapasso.
          1. Generalidades: cardioversor (desfibrilador bifásico e monitor de ECG,integrados com opção de
sincronismo)
          2. Características técnicas mínimas:
          2.1 para uso geral e em salas cirúrgicas (cardioversão, desfibrilação externa) em pacientes adultos
e pediátricos, portátil com bateria interna recarregável;
          2.2 as entradas do circuito de ECG devem ser isoladas da rede elétrica (flutuante) e possuir circuito
de proteção contra desfibrilação;
          2.3 indicações:
          2.3.1.1 a energia entregue ao paciente;
          2.3.1.2 a forma de onda do ECG;
          2.3.1.3 mensagem de carga;
          2.3.1.4 a freqüência cardíaca;
          2.3.1.5 eletrodo de ECG desconectado;
          2.3.1.6 as falhas ocorridas com o sistema;
          2.3.1.7 o acionamento de sincronismo;
          2.3.1.8 nível baixo da bateria;
          2.3.1.9 bateria em carga;
          2.3.1.10 alimentação da rede elétrica;
          2.4 deve possuir peso (com bateria) de no máximo 10kg;
          2.5 monitoração de ECG;
          2.5.1 o monitor de ECG do cardioversor deve ser de cristal líquido (LCD) colorido e possuir as
seguintes características:
          2.5.1.1 - 01 (um) canal que possibilite a visualização das três derivações bipolares sem o
deslocamento de eletrodos de ECG sobre o tórax do paciente (d1, d2 e d3);
          2.5.1.2 - medir a freqüência cardíaca de 25 a 300 batimentos por minuto;
          2.5.1.3 - entrada flutuante e com proteção contra descargas de desfibrilador;
          2.6 desfibrilação:
          2.6.1 - o cardioversor quando utilizado como desfibrilador deve possuir as seguintes características:
          2.6.1.1 - a energia armazenada, no caso de desfibrilação externa, deve possuir no mínimo seis
valores disponíveis de energia entre 0 e 200  joules;
          2.6.1.2 - tempo de carga máxima: inferior a 15 segundos;
          2.6.1.3 - descarga interna automática quando do desligamento do equipamento;
          2.6.1.4 - acionamento da carga e descarga pelos eletrodos de desfibrilação (pás);
          2.7 cardioversão:
          2.7.1 - o cardioversor quando utilizado para realizar cardioversão deve possuir as seguintes
características:
          2.7.1.1 - as mesmas indicadas no item 2.6; 2.7.1.2 - disparo sincronizado com o complexo QRS;
          2.7.1.3 - o tempo entre a sincronização com o complexo QRS e a descarga não deve exceder a 60
MS;
          2.8 bateria:
          2.8.1.- a bateria do cardioversor deve:
          2.8.1.1- ser recarregável;
          2.8.1.2  possibilitar no mínimo 50 descargas de carga máxima e 01 (uma) hora de monitoração

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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contínua (ECG);
          2.8.1.3 - Tempo máximo de carregamento total da bateria 3 horas;
          2.9 proteção e alarmes:
          2.9.1 - proteção do circuito de ECG contra descarga de desfibrilador;
          2.9.2  saída do desfibrilador deve ser eletricamente isolada
          2.9.3 - deve efetuar a descarga interna quando desligado;
          2.9.4 - alarme de bradicardia e taquicardia;
          2.9.5 - alarme para eletrodo de ECG solto;
          2.9.6 - deve permitir o funcionamento do aparelho durante a recarga bateria.
          2.10 indicação sonora:
          2.10.1 - carga de energia;
          2.10.2 - sístole;
          2.11 deve possuir impressora térmica incorporada no equipamento
          2.12 - marcapasso externo, transcutâneo,com eletrodos não invasivos, usados no cuidado intensivo
temporário de Estimulação do coração;
          2.12.1 modos demanda e contínuo, no mínimo;
          2.12.2 proteção contra pulsos provocados por desfibrilação;
          2.12.3 pulso de saída:
          2.12.3.1 freqüência: 40 - 160 / min. (no mínimo);
          2.12.3.2 corrente: 10- 140ma (no mínimo);
          2.13 acessórios:
          2.13.1 - (01) um cabo de alimentação conforme ABNT;
          2.13.2 -500 ml de gel condutor para aplicação dos eletrodos;
          2.13.3 - (02) dois cabos para ECG de 3 vias, para pacientes adulto/pediátricos;
          2.13.4 - (02) dois jogos de pás reutilizáveis para desfibrilação externa (pás externas), uso adulto e
pediátrico;
          2.13.5 - (04) quatro jogos de pás reutilizáveis para desfibrilação interna (pás internas), uso adulto;
          2.13.6 - (04) quatro jogos de pás reutilizáveis para desfibrilação interna (pás internas), uso
pediátrico;
          2.13.7 (02) dois rolos de papel para impressora;
          2.13.8 (02) dois cabos de ligação para os eletrodos do marcapasso externo (caso necessário cabo);
          2.13.9 (20) vinte conjuntos de eletrodos para o marca-passo externo e desfibrilação, para pacientes
adultos;
          2.13.10 (20) vinte conjuntos de eletrodos para o marca-passo externo e desfibrilação, para
pacientes pediátricos;
          3. Alimentação:
          3.1 alimentação elétrica: 220v/ 60hz;
          O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua
portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração.

047953001 Kit de ferramentas manuais (para uso geral) PECA 34 Ferramentas ativo
048003004 Catraca eletrônica, bloqueio de acesso PECA 104 Sinalização, controle e alarme ativo
048003005 Catraca eletrônica para controle de acessos de pessoas PECA 104 Sinalização, controle e alarme ativo
048054002 Lavadora de placas de Elisa, compatível com todos os tipos e formatos de microplacas de 96 poços

(fundo "chato, "U" e V"), com 12 canais, baixo volume residual,  volumes de dispensação de 25 a 2000
microlitros/poço, com possibilidade de programação de até 10 ciclos de lavagem por etapa da reação,

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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com proteção contra transbordamento e sobrefluxo, com conjunto de frascos de lavagem e de esgoto,
bivolt.

048062002 Lensômetro
Generalidades:
Lensômetro para leitura externa e marcação de eixo.
Características Técnicas Mínimas:
-Leitura externa e marcação de eixo;
-Leitura esférica de 0 a 20 dpts, positiva e negativa;
-Eixo de 180 graus;
-Prisma de 0 a 5 D;
-Deve permitir ajuste dióptrico na ocular;
Alimentação:
-Alimentação elétrica: 220 V / 60 Hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo

048089005 Aminioscópio - Equipamento para analise do liquido aminiotico
-corpo em material metalico pintado, cromado ou inoxidavel
  -pontas em material esterelizavel ou para desinfeccao
  -lentes para aumento da imagem
  -iluminacao atraves de lampadas acessorios
  -tres (03) pontas de diferentes tamanhos
  Alimentacao
   -eletrica 220v/60hz ou atraves de pilhas.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

048100001 Bomba manual de vidro para extração de leite materno PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

048100003 Kit duplo de acessórios para bomba lactina da marca medela, composto por 1 pistão, 2 tubos silicone,
com adaptadores, 2 copas para seios, 2 inserções para copas, 2 diafragmas com válvula, 2 frascos
coletores e 2 anéis reguladores de vácuo.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

048127002 Lixeira pequena em metal para papel, com tampa removível, não telada. Dimensões: 20 (diametro) x 30
(altura)

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo (bloqueado)

048135001 Balão de reinalação para ventilação em anestesia, autoclavável, capacidade 3 litros, confeccionado sem
látex.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

048135002 Balão de reinalação para ventilação em anestesia, autoclavável, capacidade 5 litros, confeccionado em
látex.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

048143001 Cachimbo para uso hospitalar - cachimbo de vidro para mercúrio PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

048151001 Máscara facial anatômica de silicone, transparente, com coxim inflável, tamanho grande e esterilizável. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

048151002 Máscara facial anatômica de silicone, transparente, com conxim inflável, tamanho médio e esterilizável. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

048151003 Mascara de borracha ou silicone,nasal,tipo para anestesia, com fixador cefálico. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

048178002 Tábua de propriocepção lateral, medindo 0,61x0,32x0,09m,opções  de e.v.a. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

048178004 Sistema de campo livre com suzuki acoplado, com duas caixas, composto de amplificador, caixa de PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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controle do suzuki, quatro pares de estimulos visuais luminosos, duas caixas acusticas onde  contem a
caixa acustica e o espaço onde são colocados os estimulos luminosos de campo livre, acompanhado
carrinho de ferro.

Materiais de Uso Médico (67)

048178005 Aparelho de emissões otoacústicas
1. Generalidades
Equipamento portátil para testes de triagem de emissões otoacústicas para detecção de alterações
auditivas.
2.características técnicas mínimas:
2.1 realizar no mínimo exames de emissões otoacústicas por produto distorção e transiente;
2.2 intensidade do estimulo (operar em um ou mais valores do intervalo)
2.2.1 transiente: 80 a 85 db;
2.2.2 produto distorção: 40 a 70 db;
2.3 faixa de frequência do estimulo: (deve operar em todo intervalo da faixa);
2.3.1 transiente: 1,5khz a 4 khz
2.3.2 produto distorção: 1,5khz a 6 khz
2.4 display icd para visualização do exame com caracteres que facilitem a visualização do exame;
2.5 indicação na tela de "pas ou refer","passou ou refazer";
2.6 memória interna para no mínimo 50 exames;
2.7 deve possuir interface serial ou usb;
2.8 deve ter peso máximo de 550 gramas, incluindo as pilhas ou baterias;
2.9 sistema anti-ruídos;
3. Acessórios:
3.1 deve ser acompanhado de software e/ou módulos necessários para o pleno funcionamento;
3.2 jogo de 20 (vinte) olivas de diversos tamanhos e tipos para pacientes neonatais;
3.3 sonda(ponta de prova) para uso neonatal
3.4 cabo serial ou usb;
3.5 maleta para transporte;
3.6 kits de limpeza para as sondas,se necessário;
3.7 caso seja fornecido com bateria/pilhas recarregáveis, deve ser acompanhado de dispositivo para
recarga ou carregador, com alimentação elétrica 220v/60hz e dois(02) jogos de baterias/pilhas
recarregáveis;
3.8 caso seja fornecido com pilhas convencionais, acompanhar cinco(05)jogos de pilhas, conforme
padrão recomendado pelo fabricante;
3.9 impressora térmica:
4. Alimentação:
4.1 equipamento: pilhas convencionais ou pilhas recarregáveis, ou baterias recarregáveis; equipamento
deve possuir registro na ANVISA e ser acompanha do pelos manuais de operação em língua portuguesa.
O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

048178007 Bomba para sucção de leite
1. Generalidades:
Bomba a vácuo para extração de leite materno
2. Especificação técnica mínima
2.1 Bomba elétrica a vácuo portátil;
2.2 Deve possuir controle de sucção(tempo e intensidade)
2.3 A sucção não pode ser agressiva aos mamilos/à fornecedora
2.4 Coletor anatômico autoclavável;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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2.5 Reservatório de coleta autoclavável,com pelo menos 125ml de capacidade.
3. Alimentação
3. Alimentação elétrica: 220v/60hz.
O equipamento deverá ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários sem ônus para a administração.

048178008 Oxigenador de membrama extracorpórea.
1. Generalidades: oxigenador de membrana com trocador de calo para uso de suporte pulmonar e
cardíaco para uso adulto:
2. Características técnicas:
- câmara de oxigenação em policarbonato:
-volume de câmara de oxigenação de + - 250ml;
- possibilitar fluxo de sangue de 0,1 a 7l/m;
- membrana de longa duração de polimetilpenteno com área efetiva de 1,3 m2 revestida com heparina;
entradas e saídas de sangue de 3/8"; entrada de gas de 1/4"; tomada de amostra arterial tipo "luer lock";
- tomada de temperatura com termistor tipo "yellow spring"
- pressão máxima de sangue de 66,6 kpa;
- trocador de calor construído em aço inoxidável com área efetiva de 0,12m2;
-trocador de calor integrado na camara de oxigenação com entrada e saída de água de 1/2" com engate
rápido tipo"hansen"
3. Embalagem lacrada estéril com indicação de data de fabricação e data de validade de esterilização;
produto com registro junto ao Ministério da Saúde; produto de uso único.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

048178011 Turbina para esferômetro micro-medical modelo Microlab 3500 reusável e esterilizável com acido
peracético.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

048178012 Dermatoscópio para telediagnóstico
Especificações:
- Conjunto óptico com ponteira cônica com vidro de contato para uso de gel dermatológico adaptável à
câmera fotográfica;
- Lentes em perda de qualidade e aberrações cromáticas;
- Fonte de iluminação própria;
- Sistema de iluminação em LED proporcionando luz branca, (luz do dia), com distribuição homogênea e
sem alterações de cores;
- Bolsa ou estojo para proteção.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

048178023 Objeto: Aparelho ultrassônico para cirurgia buco-maxilo
1. Generalidades: Console ultrassônico com painerl digital, para procedimento cirúrgico e otorrinologia e
buco-maxilo.
2. Características técnicas mínimas
2.1 Duas (02) peça de mão ultrassônica autoclavável, com iluminação
2.2 Faixa mínima de potênia 5-50W;
2.3 Faixa de modulação d 0-100, no mínimo;
2.4 Controle de potência no painel (digital) e no pedal;
2.5 Irrigador (acoplado a caneta), com controle no pedal;
2.6 Permitir selecionar o fluxo de irrigação da bomba peristáltica;
3. Acessórios:
3.1 Pedal de controlr de sistema de irrigação;
3.2 Maleta para acomodação do conjunto;
3.3 Três (03) frascos de óleo específico para lubrificação do equipamento, se necessário;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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3.4 Dois (02) kits reutilizáveis de irrigação, se descartável vinte (20) unidades;
3.5 Caso a bomba de infusão peristáltica utilize cassetes descartáveis, fornecer vinte (20) unidades;
3.6 Dois (02) cabos de conexão peça de mão ao console autoclavável;
3.7 Caixa metaliza para esterilização de peças;
3.8 Dois (02) kits pontas osteotomia/osteoplastia;
4. Alimentação:
4.1Alimentação elétrica 220 V /60Hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração. O
equipamento deve apresentar garantia de no mínimo 2 (dois) anos.

048178024 Objeto: Luz frontal (Head Light)
1. Generalidades: Conjunto óculos/iluminação, para procedimentos cirúrgicos em otorrinologia e
buco-maxilo.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 Luz compacta de 7000 lumes, no mínimo;
2.2 Peso menor de 16 g;
2.3 Adaptável a óculos;
2.4 Óculos sem grau transparente, que permite o uso do adaptador do item 2.3;
2.5 Cabo de alimentação integrado;
2.6 Alimentação por bateria recarregável, duração de 8 horas no mínimo;
3. Acessórios:
3.1Carregador de bateria;
3.2 Duas (02) baterias no mínimo;
3.3 Lupa de 2,5x até 4,5 x de aumento intercambiável, para uso com o conjunto óculos/luz, com ajuste
interpupilar e profundidade de trabalho maior de 50 cm;
4. Alimentação?
4.1 Alimentação elétrica 220 V/ 60 Hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante debe fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração. O
equipamento deve apresentar garantia de no mínimo dois (02) anos.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

048186001 Maquina para preencher cheque PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

048208001 Centrifuga para laboratório de mesa, com pés tipo ventosa;
Motor fixado em suporte antivibratorio;
Baixo nível de ruído (abaixo de 62db);
Sistema de controle microprocessado com controle da velocidade, aceleração, desaceleração e tempo do
processo;
Cruzeta horizontal em alumínio balanceado;
Caçapas porta tubos em plástico de grande resistência, tipo pendular;
Capacidade para 12 a 16 tubos de 4ml a 15ml;
Com controle microprecessado, leitura digital, indicador de
Velocidade e timer (0 a 60 minutos);
Aviso sonoro em final de processo;
Display com tempo e RPM de fácil visualização;
Velocidade de 1000 a 3500 RPM ou superior;
Sensor de desequilíbrio eletrônico;

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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Sistema de trava eletromecânica (não iniciar processo com tampa aberta);
Alimentação em rede de 220v;
50 / 60 hz;
Manual em português;

048208004 Centrífuga de bancada refrigerada, microprocessada; para diferentes tamanhos de tubos, de fundo
redondo e falcon, de 2 ml até 250 ml; capacidade  máxima: 4 x 250 ml; faixa de temperatura de 0°c a +4 0
°c com resfriamento prévio da câmara de centrifugaç ão; temporizador de 0 a 99 minutos; rotores
angulares e swing - out; reconhecimento de rotores; velocidade máxima de 15.000 rpm e força centrífuga
mínima de 20.000 x g; níveis de programação; sistema para impedir que a centrífuga seja acionada com o
rotor desbalanceado; proteção contra tampa aberta; proteção contra superaquecimento; motor por
indução sem escovas e manutenção; painel em lcd de fácil acesso e boa  visualização dos  parâmetros;
silenciosa; sistema para conversão de rpm em g; facilidade na troca de rotores. Equipada com rotor
horizontal, tipo swing-out, com 4 lugares e 4 caçapas com tampas e acessórios necessários para tubos
de: 2 ml, 15 ml, 50 ml e 250 ml. Acompanhada de 4 conjuntos de tubos: 8 de 2 ml, 8 de 15 ml, 8 de 50 ml
e 8 de 250 ml. Com certificado de calibração rbc - rede brasileira de calibração. Manual de operação em
português e manual técnico com as informações sobre boas práticas de conservação, limpeza e
inspeção. Gara mínima de 1 ano com cobertura total de todas as corretivas peças, se houver) que se
fizerem necessárias durante o período de garantia, realização de preventivas de acordo com a orientação
do fabricante, sem cobrança de nenhuma taxa extra de deslocamento do técnico.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

048208008 CENTRÍFUGA PARA MICROHEMATÓCRITO
1. Generalidades
1.1.Centrífuga para MicroHematócrito.
2. Características Técnicas Mínimas:
2.1.Velocidade constante de 11.250 rpm (± 250 rpm);
2.2.Tempo ajustável para o desligamento automático de 1 a 15min;
2.3.Capacidade para 24 tubos capilares com diâmetro de 1,5 e comprimento de 75mm;
2.4.Nível de ruído £ 66dB;
2.5.Motor de indução e flutuante fixado em suporte antivibratório(sem escovas);
2.6.Dispositivo de segurança que desliga o motor ao abrir a tampa
3. Acessórios
3.1.Suporte para selador de tubos;
3.2.Régua para MicroHematócrito (precisão de 0,5 %).
4. Alimentação:
4.1. Alimentação elétrica: 220 V / 60 Hz
5. O equipamento deverá ser acompanhado pelos manuais de instrução e serviço em língua portuguesa.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

048208011 Centrífuga para tubos, rotor basculante para mínimo de 24 tubos;
- Para tubos de diâmetro na faixa de 10 a 15 mm e altura máxima de 11 mm;
- Construída em chapa de aço com pintura epóxi de alta resistência;
- Área interna de aço inox, com cantos arredondados;
- Controles e mostradores digitais;
- Rotação máxima: 4400 RPM/ 3000 rfc x g;
- Seleção de velocidade a partir de 100 RPM até a velocidade máxima com incrementos de 100 RPM;
- Tempo de aceleração até a velocidade máxima de menor
que 30 segundos, com carga máxima;
- Tempo de desaceleração controlável;
- Controlador de tempo ajustável até 99 minutos com escala em segundos;

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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- Possibilidade de troca de rotores;
- Possibilidade de troca de adaptadores;
- Carga máxima de 240 ml;
- Motor de indução sem escovas;
- Fechamento da tampa com trava de segurança;
- Abertura automática da tampa após a conclusão da centrifugação;
- Fluxo de ar otimizado para evitar aquecimento das amostras;
- Operação silenciosa, máxima de 60 dB;
- Tamanho compacto;
- Alimentação 220 V/60Hz;
- Manual de instrução (cópia física e eletrônica);

048208012 Microcentrifuga de bancada com rotor para24 microtubos de 1,5 a 2ml e com função ShortSpin.
- visor digital que indica velocidade e tempo;
- Rotor com capacidade para 24 tubos de 1,5 e 2ml, com tampa resistente a aerossol.
- Dimensões lado de 22,0 a 24,00 cm, profundidade 30 a 34,00 com e altura 22 a 25 cm;
- Ligação a rede 230 v/50 - 60hz;
- Máxima fcr 22.000 x g;
- Máxima rpm 15.000 /min;
- Peso sem motor 14 kg;
- Tempo de aceleração ate a velocidade máxima 20 s;
- Tempo de frenagem a velocidade máxima 15 s;
- Nível de ruído <52 db(a)
- Tampa suave ajustável;
- Garantia de 2 anos, manual em português.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

048208013 Minicentrifuga spin para microplacas;
Centrifuga compacta, de 15x15cm, com botão frontal e rotor atinge 2500 rpm rapidamente. Basta soltar o
botão para frear e parar o rotor. Ajuste automático de voltagem 110/220 v 50/60hz.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

048208014 Microcentrifuga spin para tiras de microtubos de 0,2ml.
Ajuste automático de voltagem 110/220 v 50/60hz.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

048208015 Centrífuga para laboratório
Centrífuga para butirômetros, própria para determinar o teor de gordura do leite pelo método Gerber.
Suporte dos butirômetros em ângulo variável.
Construída internamente em aço inoxidável 304 e externamente em chapa de aço com pintura
eletrostática.
Silenciosa, versátil e com sistema anti- vibração.
Capacidade máxima: 24 butirômetros
Velocidade nominal: +- 1.100 r.p.m
Aquecimento: 60 graus centigrados.
Rede elétrica: 220 volts - 60 hz
Dimensões aproximadas: (l) 520mm x (p) 520mm x (h) 480mm.
Acompanhada de manual de instrução em português.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

048208020 Microcentrífuga refrigerada, de bancada, com visor digital que indica temperatura, tempo e velocidade.
Tecla para seleção da velocidade em rpm ou força g. Função short spin. Com rotor de ângulo fixo para 24
microtubos de 1,5 a 2 ml resistente a resíduos químicos e tampa resistente a aerossóis.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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Velocidade máxima de aproximadamente 15.000 rpm,
Força centrífuga máxima de aproximadamente 21.000 x g;
Timer de 1 min a 99 min.
Faixa de controle da temperatura -10°C a 40ºC, com ajuste
de 1°C em 1°C;
Dimensões aproximadas de (L x P x A): 28x48x26cm;
Tensão 230V /50 - 60hz, com cabo de alimentação com
plug conforme norma ABNT NBR 14136;
Tempo de aceleração e desaceleração aproximado de 15s;
Nível de ruído menor que 56 db (decibéis);
Garantia de no mínimo 1 ano e manual em português.
Apresentar prospecto ou manual do equipamento para avaliação.

048208021 Centrifuga de bancada para laboratório, utilizada em rotinas imunohematologicas e laboratoriais, podendo
ser utilizada para centrifugação e sedimentação de materiais que não necessitem de temperatura
controlada. deve ser de boa praticidade e oferecer segurança no uso e conter as seguintes
características:
- velocidade mínima de 300 rpm e máxima de 6000 rpm;
- temporizador com seleção de tempo de centrifugação mínima de 10 segundos e no máximo 999 minutos
ou continuo;
- deve conter caçapas porta-tubos em plástico de grande resistência,e que comportem no mínimo 24
tubos com capacidade de 4 a 10ml cada;
- gabinete confeccionado em aço inox e revestimento em abs e acrilato, com acabamento em pintura
eletrostática em epóxi e poliuretano texturizado eletrostático.
Deve conter pés do tipo aderente(ventosas)para perfeita fixação na bancada;
- painel frontal em policarbonato e teclados tipo membrana  (soft touch), digital,com display LCD com
fundo iluminado, possibilitando perfeita visualização ate nas condições luminosas mais adversas,com
indicação clara dos eventos, com
símbolos e mensagens claras das fases do processo de programação da centrifugação;
- controle de velocidade microprocessado,com controle de velocidade de aceleração,desaceleração e
tempo de processo. Painel em policarbonato e teclados tipo membrana (soft touch)
- deve conter sensor de indicação de tampa aberta,sensor de indicação de desbalanceamento,trava
elétrica para abertura da tampa;
- deve ser dotada de dispositivo de segurança que impede de ser colocada em funcionamento com a
tampa aberta e travamento automático durante e centrifugação,impedindo de ser aberta durante o uso.
em caso de falta de energia,devera
ocorrer destravamento mecânico;
- deve ser equipada com motor de indução livre de escovas, controlado por inversor de frequência, livre
de manutenção periódica. O motor deve ser fixado em suporte antivibratório, com baixo nível de ruído;
- sistema balanceado. chave liga-desliga com lâmpada piloto;
- tensão de alimentação de 220v, 50/60hz;
- equipamento registrado na ANVISA;
- manual em português.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

048283001 Ceratômetro de leitura externa
 Generalidades:
Ceratômetro de leitura externa.
Características Técnicas Mínimas:

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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-Ajuste de altura e foco através de joystick;
-Ajuste de dioptrias de   5dpt;
-Foco do meridiano horizontal de 35 a 50;
-Foco do meridiano vertical de 35 a 50;
-Eixo de 0 a 180 ;
Acessórios:
- Fonte de luz ajustável para 8 lâmpadas;
-.Mesa com ajuste de altura, testeira e queixeira;
Alimentação:
-Alimentação elétrica 220V/60Hz;
-O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

048348001 Máquina de calcular eletrônica cient.c/ visor PECA 29 Mecanografia, Tipografia e Gráfica ativo
048348004 MÁQUINA DE CALCULAR ELETRÔNICA DE MESA CAPACIDADE MÍNIMA DE 14 DÍGITOS PECA 29 Mecanografia, Tipografia e Gráfica ativo
048348006 MÁQUINA DE CALCULAR, ELÉTRICA, COM VISOR, BOBINA, PARA USO DE 12 DIGITOS. PECA 29 Mecanografia, Tipografia e Gráfica ativo
048615002 Intermediário para ponta de aspirador de ouvido PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

048640001 Máscara para nebulização infantil PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

048640002 Máscara facial com bolsa reservatória para oxigênio, - tamanho infantil, máscara facial transparente de
pvc macio com adaptação a boca e nariz simultaneamente, com orifício para expiração e válvula tipo
one-way, composta de bolsa reservatória de oxigênio com adaptação ao ponto de oxigênio, e presilha
ajustável para fixação ao paciente. Tamanho infantil.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

048640003 Máscara facial para uso em ventilação não-invasiva ou procedimentos anestésicos, com bojo (borda)
inflável, com válvula de insuflação, suporte para presilha, presilha ajustável, para uso adulto, tamanho
grande.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

048658001 Lápis dermatográfico na cor azul PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

048674001 Lâmpadas especiais de uso medicinal - Lâmpada cialítica. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

048674005 LÂMPADA ENDOSCOPIA DICRÓICA 24V/250W PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

048690001 Serra de uso medico/hospitalar,em aço inoxidável, medindo 30 cm, estéril, com inibidor de corrosão,
acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto,  apresentando na embalagem dados
de identificação, lote, data de validade, procedência, apresentar registro no MS.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

048690002 Serra mathieu com 1 lamina. produto confeccionado em metal com acabamento cromado, medindo 20cm.
embalagem plastica individual, constando os dados de identificacao, procedencia e rastreabilidade.
fabricado de acordo com padroes internacionais de qualidade, normas da abnt, ce.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

048690003  Lâmina serra compatível com cabeçote de serra modelo GB-660 da Aesculap 25/5/0,5/0,5. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

048690004 Lâmina serra compatível com cabeçote de serra modelo GB-660 da Aesculap 25/15/0,5/0,5. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

048690005  Lâmina serra compatível com cabeçote de serra modelo GB-660 da Aesculap 35/10/0,5/0,8 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

048690006 Lâmina serra compatível com cabeçote de serra modelo GB-660 da Aesculap  35/20/0,5/0,8 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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048690007  Lâmina serra compatível com cabeçote de serra modelo GB-660 da Aesculap 50/10/0,5/0,8 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

048690008 Lâmina serra compatível com cabeçote de serra modelo GB-660 da Aesculap 50/15/0,5/0,8 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

048690009 Lâmina serra compatível com cabeçote de serra modelo GB-660 da Aesculap 50/20/0,7/0,9 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

048690010 Lâmina serra compatível com cabeçote de serra modelo GB-660 da Aesculap 50/25/0,7/0,9 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

048690011 Lâmina serra compatível com cabeçote de serra modelo GB-660 da Aesculap 50/30/0,7/0,9 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

048690012 Serra Weiss 25 cmts. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

048712001 Depósito de cal sodada para aparelho de anestesia PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

048801001 MÁQUINA DIVISÓRIA PARA MASSA DE PÃO PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
048836001 Lenço de papel ultrafino caixa com 100 lenços CAIXA 25 Higiene Pessoal ativo
048836002 Lenço de papel duplo, 14,8 cm x 21,5 cm CAIXA 25 Higiene Pessoal ativo
048852001 Oftalmoscópio com cabo de metal

2. Características técnicas mínimas:
2.1 cabo de metal com capacidade para 2 pilhas pequenas(AA)
2.2 Minimo de 19 lentes que permitem abrangência aproximada de -0,5, a + 20 dioptrias;
2.3 mostrador iluminado
3. Acessórios:
3.1 todos os acessórios que possibilitem o pleno funcionamento do equipamento
3.2 duas (02) pilhas alcalinas de tamanho AA (pilha de tamanho pequena)
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

048852002 Oftalmoscópio
Generalidades:
Oftalmoscópio direto para uso em pacientes adultos.
2. Características técnicas mínimas :
2.1. Cabo de metal;
2.2. Luz halógena;
2.3. Mínimo de seis (06) aberturas;
2.4. Lentes que permitem abrangência mínima de - 10 à + 30 dioptrias;
3.Acessórios :
3.1. Pilhas ou bateria para uso e reserva;
3.2. Retículo.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

048852003 Oftalmoscópio binocular indireto
Generalidades
Oftalmoscópio binocular indireto.
Características Técnicas Mínimas
-Deve permitir o ajuste de acordo com o tamanho da cabeça;
-Deve permitir o ajuste do tamanho de acordo com a altura da cabeça;
-Controle de ângulo;
-Seleção de filtro;
-Distância mínima interpupilar de 52mm a 74mm;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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-Iluminação através de lâmpada halógena de 10 a 12Watt;
-Controle de luminosidade.
Alimentação
-Elétrica 220Volts/60Hz

048852007 Oftalmoscópio com cabo de metal
2. Características técnicas mínimas:
2.1 cabo de metal com capacidade para 2 pilhas de tamanho médio
2.2 lentes que permitem abrangência aproximada de -0,5 a + 20 dioptrias
2.3 mostrador iluminado
3. Acessórios:
3.1 todos os acessórios que possibilitem o pleno funcionamento do equipamento
3.2 duas (02) pilhas alcalinas de tamanho c (pilha de tamanho médio)
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

048852008 Oftalmoscópio Binocular indireto.
1.Generalidades
1.1 Oftalmoscópio binocular indireto.
2.Características Técnicas Mínimas
2.1Deve permitir o ajuste de acordo com o tamanho da cabeça;
2.2Deve permitir o ajuste do tamanho de acordo com a altura da cabeça;
2.3Controle de ângulo;
2.4Seleção de filtro;
2.5Distância mínima interpupilar de 54mm a 70mm;
2.6.luminação através de lâmpada halógena;
2.7.Controle de luminosidade;
3.Alimentação
3.1.Elétrica 220Volts/60Hz
4.O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

048852010 Estojo de ouvido com 19 peças PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

048925001 Refeição PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
048925002 REFEIÇÃO LANCHE PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
049085001 Phmetro digital - Equipamento para medição de PH PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

049085002 Ph metro digital de bancada, faixa de ph 0 a 14, resolução de ph 0,01, precisão de ph ± 0,002, variação
da temperatura -30 a 120 °c, resolução da temperatu ra 0,1 °c, fonte de alimentação externa 220 v,
manual em português, instalação no local de trabalho. Acompanhado de eletrodo com eletrólito polimérico
sólido com junção aberta, haste de plástico de 120 mm, sensor de temperatura integrado (0 a 100 °c) e
tempo de resposta menor que 20 segundos.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

049085003 Phmetro digital de bancada, microprocessado, faixa de leitura de ph de 2,00 a 14,00, resolução 0,01,
 compensação de temperatura automática de 0 a 100c e resolução de temperatura de 0,5ºc, 3 pontos de

calibração, saída rs 232. tensão de alimentação: 220 volts, impermeável a prova de poeira e água. Todas
as entradas seladas e protegidas por capa de sílica gel. Deve acompanhar os seguintes acessórios:
eletrodo combinado ph e sonda de temperatura,  haste suporte, base, cabo de ligação e fonte de
alimentação 9v, solução tampão ph 4, ph 7 e ph 10, solução kcl 3 mol e  manual em português

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

049115001 MAQUINA  IDENTIFICADORA ELETRÔNICA DE RAIO X PECA 76 Equipamentos de Uso ativo
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049123002 Picador de carne elétrico em aço inox, de fácil higienização com soquete em polipropileno, 220 volts.
Capacidade mínima de 150kg/h.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

049166001 Máquina para moer carne tipo industrial compatível a rede 220 v. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
049166002 Moedor de carne industrial - capac.p/200 kg PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
049190003 Marcapasso cardíaco externo;

1. Generalidades:
Gerador de pulso elétrico externo usado no cuidado intensivo temporário de estimulação do coração sem
atividade espontâneo ou com problemas no sistema de condução
2. Características técnicas mínimas
2.1 câmara única
2.2 indicadores de status (led`s)
2.3 indicador para bateria fraca
2.4 sensibilidade das ondas p / r: 1 - 20mv
2.5 precisão do ajuste de sensibilidade:  1 - 10mv ( ± 10%) 10 - 20mv ( ± 20%)
2.6 modos v v i (ventrículo estimulado e monitorado com modo de resposta inibido).
2.7 proteção contra pulsos provocados por desfibrilação
3. impulso de saída:
3.1 freqüência: 40 - 180 / min   (no mínimo)
4. precisão da freqüência:
40 - 100 / min: ± 5% (no mínimo)
4.1> 100 / min: ± 10% (no mínimo)
5. Alimentação elétrica: bateria
6. Acessórios:
6.1 duas (02) baterias;
6.2 dez (10) conjuntos de cabo pacientes reutilizáveis;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

049190004 Marcapasso externo com câmara dupla.
1.generalidades:
Gerador de pulso elétrico externo usado no cuidado intensivo temporário de estimulação do coração sem
atividade espontânea ou com problemas no sistema de condução.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Câmara dupla
2.2. Indicadores de status (led`s)
2.3. Indicador para bateria fraca
2.4. Sensibilidade das ondas p / r: 1 - 20mv
2.5. Precisão do ajuste de sensibilidade: 1 - 10mv ± 10 - 20mv ± 20%
2.6. Modos vvi (ventrículo estimulado e monitorado com modo de resposta inibido)
2.7. Proteção contra pulsos provocados por desfibrilação
3. Impulso de saída
3.1  freqüência: 40 - 180 / min   (no mínimo)
4. Precisão da freqüência: 40 - 100 / min± 5% (no mínimo)
4.1> 100/min:± 10%  (no mínimo)
5. Alimentação elétrica: bateria
6. Acessórios:

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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6.1 duas(02) baterias;
6.2 dois (02) conjuntos de cabo pacientes reutilizáveis;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

049190006 Marcapasso externo com câmara dupla.
1. Generalidades:
1.1. Gerador de pulso elétrico externo usado no cuidado intensivo temporário de estimulação do coração
sem atividade espontânea ou com problemas no sistema de condução.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Câmara dupla;
2.2. Indicadores de status (led's);
2.3. Indicador para bateria fraca;
2.4. Sensibilidade das ondas p/r: 1 a 20mv;
2.5. Precisão do ajuste de sensibilidade: 1 a 10mv +/-10% e  a 20mv +/- 20%;
2.6. Modos ddd; doo; dvi; vdd e modo de estimulação em alta frequência;
2.7. Proteção contra pulsos provocados por desfibrilação;
3. Impulso de saída:
3.1. Frequência: 40 a 150/min, no mínimo;
3.2. Precisão da frequência: 40 a 100/min: +/-5%, no mínimo >100/min:+/-10%, no mínimo;
4. Alimentação elétrica: bateria alcalina de 9v.
4.2 Dois(02) conjuntos de cabo pacientes reutilizáveis;
O equipamento de ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa (brasil)
e serviço em língua inglesa ou portuguesa (brasil). o licitante deve fornecer treinamento operacional
adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração, com no mínimo
duas aplicações em datas distintas após a instalação inicial do equipamento.
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049239008 1.    generalidades: desfibrilador externo automático.
2.    características técnicas mínimas:
2.1      forma de onda bifásica exponencial truncada ou bifásica retilinea;
2.2      deve ser preparado para uso adulto e infantil;
2.3      display de lcd;
2.4      possuir analise de ecg com traçado em tela;
2.5      possuir mensagens de comando em português;
2.6     cartão de memória ou memória interna para registro de eventos para no mínimo 20 minutos;
2.7     auto-testes periódicos;
2.8     peso de no máximo 3,5 kg com baterias;
2.9   bateria deve realizar pelo menos 300 choques em carga máxima.
2.10   deve possuir energia máxima de descarga de no minimo 200J;
2.11   deve possuir baterias descartáveis com duração de 4 anos em modo de espera;
2.12   deve possuir índice de proteção contra particulas e agua: IP55;
 3.    alimentação:
 3.1    bateria descartável de longa duração.
 4.    acessórios:
 4.1    10 (dez) jogos de pás auto-adesivas descartáveis para uso adultos;
 4.2    10 (dez) jogos de pás auto-adesivas descartáveis para uso infantil;
 4.3    02 (dois) jogos de bateria, cada jogo com a mesma capacidade da solicitada no item 2.12
          O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua
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portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração.

049247001 Detector de batimento cardiaco fetal de mesa
1. Caracteristica técnica mínimas:
1.1 o equipamento deve possuir controle da intensidade sonora, tonalidade e alto falante;
1.2 o transdutor do detector de batimento cardiaco fetal não deve conter circuitos eletrônicos;
1.3 o equipamento deve ser leve, de fácil transporte, com o peso de no máximo 2,5 kg (dois quilos e
quinhentas gramas);
1.4 o trandutor do detector cardiaco fetal deve ser de alta sensibilidade e alta freqüência;
1.5 funcionamento do efeito doppler;
2. Acessórios:
2.1 dois trandutores;
2.2 um frasco de gel para ultrasom;
2.3 o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em lingua portuguêsa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usiários, sem onus para a administração.
3. Alimentação:
3.1 220 volts/60 hertz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
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049247002 Detector de batimentos cardíacos fetal.
1.Generalidades detector portátil de batimentos cardíacos fetal.
2. Especificações técnicas mínimas:
2.1 Deve indicar através de display digital a freqüência cardíaca entre 50 e 210 BPM, no mínimo;
2.2.Deve funcionar a bateria ou a pilha;
2.3 Deve possuir controle de volume;
2.4 Deve apresentar um transdutor piezoeletrico com frequência 2,0 a 2,5 mhz, no mínimo;
2.5 Potência de auto-falante de no mínimo 600mw;
2.6 Peso máximo de 300 gramas;
3. Acessórios;
3.1Pilhas ou baterias para o funcionamento do equipamento;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.          

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
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049247004 Detector de batimentos cardíacos fetais de mesa
Generalidades:
1. características gerais:
1.1 deve indicar a freqüência cardíaca, através de display;
1.2 Permitir ausculta de batimentos cardíacos fetais através de um alto-falante embutido e fone de ouvido;
1.3 a densidade de potência acústica não deve ser superior a 10 MW/Cm2;
1.4 Funcionamento através do princípio Doppler;
1.5 Faixa minima de medida do batimento cardiaco fetal de 50-210 BPM;
1.6 Peso não superior a 2,7 kg;
1.7 Permitir o ajuste de volume
1.8 Dispor de suporte para acomodar transdutor (ou sonda);
2. alimentação elétrica: 220v / 60hz.
3 Acompanhar:
3.1 01 fone de ouvido
3.2 01 Transdutor ou sonda doppler para batimento cardíaco fetal;
3.3 02 tubos de Gel;
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3.4 01 cabo de alimentação, conforme padrão ABNT;
4. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas
recomendadas pelo fabricante,inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem
ônus para a administração.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em língua
portuguesa ou inglesa
O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica,
sem ônus para a administração.

049247006 Detector cardíaco fetal, portátil
1. Características gerais
1.1 deve indicar a frequência cardíaca
1.2 deve ter saída para fone de ouvido
1.3 a densidade de potencia acústica não deve ser superior a 10 mw/cm2.
1.4 deve funcionar a bateria ou a pilha.
1.5 deve ter controle de volume
1.6 deve apresentar um transdutor piezo elétrico
2. Acessórios
2.1 pilha ou baterias para o funcionamento do equipamento.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
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049247008 Cardiotocógrafo para monitoração fetal externa, com display e impressora térmica embutidos. Deve
realizar medida externa de frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimentação fetal. Deve permitir
a marcação de eventos pelo paciente
2. Especificações técnicas mínimas
2.1 medidas da frequência cardíaca fetal
2.1.1 faixa: 50 a 210bpm;
2.1.2 deve permitir controle de volume do sinal
2.2 medição da atividade uterina
2.2.1 através de transdutor toco;
2.2.2 deve permitir ajuste de atividade zero (manual ou automaticamente):
2.3 medida da movimentação fetal:
2.3.1 através do transdutor de ultra-som;
2.4 display digital:
2.4.1 deve mostrar a atividade uterina e frequência cardíaca fetal;
2.4.2 deve indicar a qualidade do sinal de frequência cardíaca fetal;
2.4.3 deve permitir a visualização em modo gráfico do traço da frequência cardíaca fetal;
2.5 impressão em papel térmico:
2.5.1 deve registrar a frequência cardíaca fetal, a atividade uterina e a movimentação fetal;
2.5.2 impressão automática de: hora, data, velocidade do papel e modo de monitoramento;
2.5.3 deve permitir ajuste de velocidade do papel: 1,2 ou /
3 cm/mim;
3. Alimentação:
3.1 220 volts, 60hz
3.2 cabos de alimentação com no mínimo 2 metros conforme abnt
4. Acessórios:
4.1 transdutor de ultra-som:
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4.2 transdutor toco;
4.3 marcador de eventos remotos;
4.5 papel para impressora suficientes para 1000 exames;
4.6 tubo de gel
4.7 três (03) cintas para fixação dos transdutores.
4.8 01 Estimulador Sonoro;
O equipamento deverá ser acompanhado pelos manuais de operação e serviços em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

049263002 Medidor de analise quimica medidor de ph PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

049433002 Micrótomo rotativo automático ou eletrônico para uso em cortes de parafina e cera. Bandeja para detritos;
Lupa de aumento com iluminação;
Angulação com faixa mínima de 0 a 15 graus;
Deve possibilitar cortes para uma faixa mínima de 0,5 a 60 micras;
O equipamento deve ser acompanhamento pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.
O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a adm.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
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049441002 SISTEMA PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM HISTEROSCOPIA.
1. GENERALIDADES
EQUIPAMENTO PARA CIRURGIA VIDEO-LAPAROSCOPICA E HISTEROSCÓPICA EM PACIENTES
ADULTOS.
2. O SISTEMA DEVE SER COMPOSTO POR:
2.1 SISTEMA DE VIDEO;
2.2 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO;
2.3 INSTRUMENTAL PARA HISTEROSCOPIA 2,9 MM;
2.4 INSTRUMENTAL PARA HISTEROSCOPIA 4,0 MM;
2.5 INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA;
2.6 SISTEMA DE DISTENSÃO PARA HISTEROSCOPIA;
2.7 SISTEMA DE DISTENSA PARA LAPAROSCOPIA;
2.8 RACK;
2.9 ACESSÓRIOS PARA HISTEROSCOPIA 2,9 MM;
2.10 ACESSÓRIOS PARA HISTEROSCOPIA 4,0 MM;
2.11 ACESSÓRIOS PARA LAROSCOPIA.
3.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DO SISTEMA DE VÍDEO;
3.1 CÂMERA;
3.1.1 DEFINIÇÃO MÍNIMA DE 500 LINHAS;
3.1.2 SAÍDAS: VÍDEO COMPOSTO, SUPERVÍDEO (Y/C) RGB;
3.2 MONITOR:
3.2.1 RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 500 LINHAS;
3.2.2 SINAIS DE VÍDEO: VÍDEO COMPOSTO, SUPERVÍDEO (Y/C) E RGB;
3.2.3 MONITOR DE NO MINIMO 19";
3.2.4 SISTEMAS DE COR NTSC E PAL.
4.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO:
4.1 FONTE LUZ TIPO XENON:
4.1.1 POTÊNCIA MÍNIMA DE 175W;
4.2 CABO DE LUZ:
4.2.1 COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2,5 M;
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4.2.2 DIÂMENTRO MÍNIMO DE 4MM;
5.INSRUMENTAL PARA HISTEROSCOPIA 2,9 MM:
5.1 01(UMA) ÓPTICA DIAGNOSTICA AUTOCLAVEL DE 2,9MM ± 0,5MM DE DIÂMETRO, 30 CM ± 5 CM
DE COMPRIMENTO E ÂUGULO DE VISÃO DE 30º;
5.2 01(UMA) CAMISA DIGNÓSTICA DE 3,7MM ± 0.5MM COM OBTURADOR;
5.3 01(UMA) CAMISA OPERATÓRIA DE 4,3MM ± 0.5MM COM CANAL PARA INSTRUMENTOS
SEMI-RÍGIDOS, COM 02(DOIS) ADAPTADORES LUER-LOCK;
5.4 01(UMA) CAMISA ENDOSCÓPICA PARA FLUXO CONTÍNUO DE 5,0MM ± 0.5MM COM
OBTURADOR;
6. INSTRUMENTAL PARA HISTEROSCÓPICA 4,0MM:
6.1 01(UMA) ÓPTICA DE CONTATO AUTOCLAVEL DE 4,0MM ± 0.5MM DE DIÂMENTRO, 30CM ± 5CM
DE COMPRIMENTO E ÂNGULO DE VISÃO DE 30º;
6.2 01(UMA) CAMISA ENDOSCÓPICA DE 5,1MM ± 0.5MM;
6.3 01(UMA) CAMISA ENDOSCÓPICA OPERATÓRIA, COM DIÂMETRO DE 7,0MM ± 1,0MM, COM
IRRIGAÇÃO CONTÍNUA, TORNEIRA ROTATÓRIA  E OBTURADOR;
6.4 01(UM) ELEMENTO DE TRABALHO COM MOLA DE AÇÃO ATIVA, COMPLETO, COM SUPORTE
MÓVEL E MOVIMENTO DO ELETRODO PARA FRENTE ACOMPANHADO DE:
6.4.1 10(DEZ) ALÇAS DE RESSEÇÃO;
6.4.2 02(DOIS) ELETRODOS BOLA 3MM;
6.4.3 02(DOIS) ELETRODOS BOLA 5MM;
6.4.4 01(UM) ELETRODO PARA COACULÇÃO ANGULADO;
6.4.5 01(UM) TUBO DE PROTEÇÃO PARA ELETRODOS;
6.4.6 02(DOIS) CABOS PARA ELETRODO DE PRESSÃO;
6.5 01(UMA) CAMISA ENDOSCÓPICA PARA RESSECTOSCÓPICA COM TUBO INTERNO
ROTATÓRIO;
7. INSTRUMENTAL DE LAPAROSCOPIA:
7.1 01(UMA) ÓPTICA DE VISÃO DIRETA AUTOCLAVEL DE 10MM ± 0,5MM DE DIÂMETRO, 30CM ±
5CM DE COMPRIMENTO E ÂNGULO DE VISÃO DE 0º;
7.2 01(UMA) ÓPTICA DE VISÃO DIRETA AUTOCLAVEL DE 10MM ±0,5MM DE DIÂMETRO, 30CM ±
5CM DE COMPRIMENTO E ÂNGULO DE VISÃO DE 30º;
7.3 01(UM) TROCATER DE 12MM ± 1MM;
7.4 02(DOIS) TROCATERS DE 6MM ± 1MM;
7.5 01(UM) TROCATERS DE TEMAMIAN COM 11MM ± 1MM DE DIÂMETRO;
7.6 01(UM) TROCATER DE TEMAMIAN COM 6MM ± 1MM DE DIÂMETRO;
7.7 01(UM) TROCATER COM 11MM ± 1MM DE DIÂMETRO, COM VALVULA OBLIQUA
MULTIFUNCIONAL;
7.8 01(UM) TROCATER COM 6MM ± 1MM DE DIÂMETRO, COM VÁLVULA OBLÍQUA
MULTIFUNCIONAL;
8. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DO SISTEMA DE DISTENSÃO PARA HISTEROSCOPIA:
8.1 HISTEROFLATOR:
8.1.1 FAIXA MÍNIMA DE FLUXO INSUFLAÇÃO DE 30 A 100ML/MIN;
8.1.2 FAIXA MÍNIMA DE PRESSÃO INSUFLAÇÃO DE 0 A 150 MMHG;
8.1.3 DEVE POSSUIR SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA SOBRE-PRESSÃO;
8.1.4 LEITURA DIGITAL;
8.2 IRRIGADOR:
9.2.1 FAIXA MÍNIMA DE FLUXO DE IRRIGAÇÃO DE 30 A 450ML/MIN;
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9.2.2 FAIXA MÍNIMA DE PRESSAO DE INSUFLACAO DE 0 A 150MMHG;
10. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DO SISTEMA DE DISTENSÃO PARA LAPAROSCOPIA:
9.1 FAIXA MÍNIMA DE FLUXO DE INSUFLUÇÃO DE 0 A 20 L/ML;
9.2 FAIXA DE PRESSÃO DE INSUFLUÇÃO DE 1 A 30MMHG;
10. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DO RACK:
10.1 DEVE ACOMODAR TODOS OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA;
10.2 RODÍZIOS GIRATÓRIOS;
11. ACESSÓRIOS PARA HISTEROSCOPIA 2,9 MM:
11.1 01(UMA) TESOURA ENDOSCOPICA RÍGIDA, COM DIÂMETRO DE 5MM ± 0,2 MM E 36CM ± 5CM
DE COMPRIMENTO;
11.2 01(UMA) PINÇA PARA BIÓPSIA E CORPOS ESTRANHOS, SIMPLES AÇÃO, COM DIÂMETRO DE
1,5 MM ± 0,2 E 36 CM ± 5 CM DE COMPRIMENTO;
11.3 01(UM) ELETRODO PARA ELETRO-CIRURGIA, FLEXÍVEL, COM DIÂMETRO DE 1,5MM ± 0,2MM
E 53CM ± 5CM DE COMPRIMENTO;
11.4 01(UM) CATETER DE SUCÇÃO DE 1,5MM ± 0,2MM;
12. ACESSÓRIOS PARA HISTEROSCOPIA 4,0MM:
12.1 01(UMA) PEÇA GUIA PARA INSTRUMENTOS OPERATÓRIOS DE 2,1MM ± 0,3MM;
12.2 01(UMA) TESOURA ENDOSCÓPICA RÍGIDA, COM DIÂMETRO DE 2,1MM ± 0,3MM E 53CM ±
5CM DE COMPRIMENTO;
12.3 01(UMA) PINÇA PARA BIÓPSIA E CORPOS ESTRANHOS, SIMPLES AÇÃO, COM DIÂMETRO DE
2,1MM ± 0,3MM E 53CM ± 5CM DE COMPRIMENTO;
12.4 01(UM) ELETRODO PARA ELETRO-CIRURGIA, FLEXÍVEL, COM DIÂMETRO DE 2,1 MM ± 0,3MM
E 53CM ± 5CM DE COMPRIMENTO;
12.5 01(UM) CATETER DE SUCÇÃO DE 2,1MM ± 0,3MM;
12.6 01(UM) ADAPTADOR PARA CATETER DE SUCÇÃO;
12.7 01(UM) OBTURADOR PARA CAMISA RESSECTOSCOPICA;
13. ACESSÓRIOS PARA LAPAROSCOPIA:
13.1 01(UM) REDUTOR PARA TROCATER 12MM ± 1MM;
13.2 01(UMA) CÂNULA ENDOSCÓPICA PARA SUCÇÃO E IRRIGAÇÃO COM DIÂMETRO DE 5MM ±
0,5MM E 36CM ± 5CM DE COMPRIMENTO;
13.3 01(UMA) CÂNULA ENDOSCÓPICA PARA SUCÇÃO E COAGULAÇÃO,  MULTIPLA FUNÇÃO, COM
DIÂMETRO DE 5MM ± 0,5MM E 36CM ± 5CM DE COMPRIMENTO;
13.4 01(UM) CABO PARA CÂNULA ENDOSCÓPICA;
13.5 01(UM) CABO DE DIATERMIA DE ALTA FREQÜÊNCIA;
13.6 01(UMA) PINÇA CLICK-LINE DE REDDICK-OLSEN PARA DISSECÇÃO E APREENSÃO, DUPLA
AÇÃO, ROTATORIA, ISOLADA, UNIPOLAR, COM DIÂMETRO DE 5MM ± 0,5MM E 36CM ± 5CM DE
COMPRIMENTO;
13.7 01(UMA) PINÇA CLICK-LINE DE REDDICK-OLSEN PARA DISSECÇÃO E APREENSÃO, DUPLA
AÇÃO, ROTATÓRIA, ISOLADA, UNIPOLAR,COM DIÂMETRO DE 5MM ± 0,5MM E 36CM ± 5CM DE
COMPRIMENTO;
13.8 01(UMA PINÇA CLICK-LINE DE KELLY, CURVA PARA DISSECÇÃO E APREENSÃO, DUPLA
AÇÃO, ROTATORIA, ISOLADA, UNIPOLAR, COM DIÂMETRO DE 5MM ± 0,5MM E 36CM ± 5CM DE
COMPRIMENTO;
13.9 01(UMA) TESOURA CLICK-LINE DE METZENBAUM, CURVA, DUPLA  AÇÃO, ROTATÓRIA,
ISOLADA, UNIPOLAR, COM DIÂMETRO DE 5MM ± 0,5MM E 36CM ± 5CM DE COMPRIMENTO;
13.10 01(UMA) PINÇA CLICK-LINE PARA CORPOS ESTRANHOS, 2X4 DENTES, DUPLA AÇÃO,
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ISOLADA, ROTATÓRIA, UNIPOLAR, COM DIÂMETRO DE 5MM ± 0,5MM E 36CM ± 5CM DE
COMPRIMENTO;
13.11 01(UMA) PINÇA PARA APREENSÃO DE CLIPS, MÉDIO-LARGO, COM TRAVA ROTATÓRIA,
COM DIÂMETRO DE 10MM ± 1,0MM E 33CM ±5CM DE COMPRIMENTO;
13.12 16(DEZESSEIS) JOGOS DE 10 CLIPS DE TITANIO CADA, TAMANHO MÉDIO-LARGO;
13.13 02(DUAS) AGULHAS DE VERESS PARA PNEMOPERITÔNIO COM COMPRIMENTO DE 100 CM
± 5CM;
13.14 01(UM) PROBE DE PALPAÇÃO UTERINA;
13.15 01(UMA) CÂNULA ENDOSCÓPICA UTERINA COM 01(UM) CONE PEQUENO E 01(UM)
GRANDE;
13.16 01(UMA) PINÇA BIPOLAR PARA CORPOS ESTRANHOS, DUPLA  AÇÃO, COM DIÂMETRO DE
5MM ± 0,5MM E 33CM ±5CM DE COMPRIMENTO;
13.17 01(UM) CABO DE LIGAÇÃO PARA PINÇA BIPOLAR E BISTURI;
13.18 01(UMA) TESOURA CLICK-LINE TIPO HOOK, SIMPLES AÇÃO, ISOLADA, ROTATÓRIA, COM
DIÂMETRO DE 5MM ± 0,5MM E 36CM ± 5CM DE COMPRIMENTO;
13.19 01(UMA) PINÇA CLICK-LINE DE BABCOK, TIPO CLAMP, DUPLA  AÇÃO, ROTATÓRIA, COM
DIÂMETRO DE 10MM ± 1,0MM E 36CM ± 5CM DE COMPRIMENTO;
13.20 01(UMA) PINÇA DE SEMM, ATRAUMÁTICA, PARA APREENSÃO DE TROMPA, DUPLA AÇÃO,
ISOLADA, UNIPOLAR, COM DIÂMETRO DE 5MM ± 0,5MM E 36CM ± 5CM DE COMPRIMENTO;
13.22 01(UMA) PINÇA DE SZABO-BERCI, PARA APREENSÃO DE AGULHA, COM TRAVA, DOM
DIÂMETRO DE 5MM ± 0,5MM E 36CM ± 5CM DE COMPRIMENTO;
13.23 01(UMA) PINÇA AUXILIAR DE SZABO-BERCI, PARA APREENSÃO DE AGULHA,
EXTREMIDADE TIPO FLAMINGO, COM DIÂMETRO DE 5MM ± 0,5MM E 36CM ± 5CM DE
COMPRIMENTO;
13.24 01(UMA) AGULHA PARA INJEÇÃO, COM FECHO LUER;
13.25 01(UMA) PINÇA CLICK-LINE, COM GARRAS, 2X3 DENTES, BICO LONGO, SIMPLES AÇÃO,
ROTATÓRIA, COM DIÂMETRO DE 10MM ± 1,0MM E 36CM ± 5CM DE COMPRIMENTO;
13.26 01(UMA) PINÇA CLICK-LINE DE BABCOCK, PARA CORPOS ESTRANHOS, DUPLA AÇÃO,
ROTATÓRIA, ISOLADA, UNIPOLAR, COM DIÂMETRO DE 5MM ± 0,5MM E 36CM ± 5CM DE
COMPRIMENTO;
13.27 01(UMA) PINÇA CLICK-LINE DE REMORGIDA, DUPLA AÇÃO, ROTATÓRIA, UNIPOLAR, 1X2
DENTES, COM DIÂMETRO DE 5MM ± 0,5MM E 36CM ± 5CM DE COMPRIMENTO;
13.28 01(UMA) PINÇA CLICK-LINE TIPO JACARÉ PARA DISSECÇÃO E APREENSÃO, ROTATÓRIA,
ISOLADA, UNIPOLAR, DUPLA AÇÃO, COM DIÂMETRO DE 5MM ± 0,5MM E 36CM ± 5CM DE
COMPRIMENTO;
13.29 01(UMA) TESOURA CLICK-LINE DE BABCOOK, PARA CORPOS ESTRANHOS, FENESTRADA,
SIMPLES AÇÃO, MULTIPLOS DENTES, ROTATÓRIA, ISOLADA, UNIPOLAR, COM DIÂMETRO DE
5MM ± 0,5MM E 36CM ± 5CM DE COMPRIMENTO.
14. ALIMENTAÇÃO:
14.1 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V ± 10% VOLTS, 60HZ;
O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM
LÍNGUA PORTUGUESA. O LICITANTE DEVE FORNECER TREINAMENTO ADEQUADO AOS
USUÁRIOS, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO.

049557001 PODOSCÓPIO

1. Generalidades:

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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Podoscópio para análise plantar completa das deformidades observadas com o pressionamento do pé.

2. Características técnicas mínimas:
2.1.Estrutura em aço com tratamento anti-ferruginoso;
2.2.Espelho de cristal;
2.3.Vidro temperado para suportar até 100 kg,
2.4.Com sistema de iluminação;

3. Alimentação:
Alimentação elétrica: 220 V /60 Hz.

049646001    TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL PARA MEDIR UMIDADE DE AR, COM AS SEGUINTES
ESPECIFICAÇÕES:
          - DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD)
          - TEMPERATURA FAIXA MÍNIMA DE -10ºC A 50ºC.
          - UMIDADE: FAIXA MÍNIMA: 20% A 90%
          - MEMORIA: MÁXIMA E MÍNIMA
          - BOTÃO RESET
          - ALIMENTACÃO A PILHA
          - FORNECIMENTO COM PILHA

PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo

049700002 PORTA-LAMINAS,CAIXA EM POLIESTIRENO OU PLASTICO SIMILAR, COM TAMPA ACOPLADA E
FECHO, CAPACIDADE PARA 100 LÂMINAS DE MICROSCOPIA

PECA 22 Mobiliário ativo

049700003 PORTA-LAMINAS CAIXA EM POLIESTIRENO OU PLASTICO SIMILAR, COM TAMPA ACOPLADA E
FECHO, CAPACIDADE PARA 50 LAMINAS MICROSCOPIA

PECA 22 Mobiliário ativo

049808001 Retinoscópio uso médico.
1. Generalidades
Retinoscópio para uso em coluna oftalmológica
2. Características técnicas mínimas
2.1. Com cabo meta para alimentação por fonte externa de 2,5 a 5,5v (coluna oftalmológica)
2.2. Espelho confeccionado em bloco óptico espelhado na primeira superfície
2.3. Rotação de fenda de 180 graus com feixe de luz nítido e preciso
3. Acessórios
3.1. Lâmpada sobressalente
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

049859001 Terminal de haste PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

049859003 Terminal  elétrico pino 10mm. PECA 66 Prestação de Serviços de: ativo
049859006 Terminal tipo olhal pre-isolado dois pinos chatos ou um pino 4mm. PECA 66 Prestação de Serviços de: ativo
049859007 Terminal tipo olhal pre-isolado dois pinos chatos ou um  pino 2,5mm. PECA 66 Prestação de Serviços de: ativo
049905001 Rocadeira uso em jardinagem PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
049905002 Roçadeira costal/disco/a gasolina PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
049905004 Roçadeira lateral, a gasolina PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
049905007 Roçadeira fs-280, 1,9 km, stihl, com lâmina 3 faca e kit de nylon PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
049921001 PROCESSADORA DE FILMES PARA RADIOLOGIA

1. Generalidades:

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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     Processadora automática de filmes para radiografia.

2. Especificação técnica mínima:
2.1 A capacidade de produção seco a seco deve ser maior ou igual à 200 filmes/ hora;
2.2 Deve permitir o processamento de filmes de 10 x 10cm à 35 x 43cm;
2.3 O tanque do revelador e do fixador e o gabinete devem ser de material resistente à corrosão;
2.4 Deve possuir o recurso de stand-by;
2.5 Deve permitir o ajuste da temperatura do revelador e do secador;
2.6 Deve permitir a programação do tempo de processamento de 90 a 130 segundos, no mínimo;
2.7 Deve possuir, no mínimo, 2 programas para armazenar parãmetros programáveis, tais como tempo de
processamento, tempos de revelador, fixador e secador;
2.8 Deve permitir a alimentação de filme através de cãmara escura.

O equipamenro deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.
O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus paa a administração.

050091003 Estação de chamada para cabeceira do leito do paciente, compatível com sistema de sinalização da
Marca Sincron 

PECA 90 Oficinas de manutenção ativo

050105001 Jogo de chave combinada medindo de 06 a 22 mm

PT 76/2016 engenharia informa que é consumo = 002720072

PECA 34 Ferramentas ativo (bloqueado)

050105003 Jogo de chave cachimbo JOGO 34 Ferramentas ativo
050105004 Jogo de chave de boca 6 a 26 mm PECA 34 Ferramentas ativo
050105005 Jogo de chave allen

PT 76/2016 Engenharia informa que pe consumo = 002720071

JOGO 34 Ferramentas ativo (bloqueado)

050105006 Jogo de chave de fenda

PT 76/2016 engenharia informa que é consumo = 002720039

JOGO 34 Ferramentas ativo (bloqueado)

050105007 Jogo de chave philips

PT 76/2016 engenharia informa que é consumo = 078883019

JOGO 34 Ferramentas ativo (bloqueado)

050113001 Sinaleiro de porta SIP PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
050121001 Trava porta (prendedor) piso PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
050121002 Prendedor piso-preto (batente porta-fixador porta) PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
050172003 Bloco de contato auxiliar, frontal. PECA 66 Prestação de Serviços de: ativo
050202002 Cilindros e demais acessórios para armazenamento Oxigênio liquido, com volume aproximado de 10,0

m3.
PECA 84 exa ativo

050261001 Climatizador de ar, aparelho de regulagem de temperatura ambiental PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
050261002 Climatizador de ar hidronico, capacitade minima 8.400btu/h, água gelada de 7 para 12ªc,gabinete "high

wall", filtro g0, com controle remoto sem fio e controlador eletrônico. alimentação eletrica 220v
monofasico. Modelo referencia: york hhh07.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

050261003 Climatizador de ar tipo hidrônico, capacidade nominal de 12.000 btu/h, água gelada de 6 para 14 graus
centígrados, gabinete "high wall", filtro g0,com controle remoto sem fio, controlador eletrônico.
Alimentação elétrica 220 v, monofásico

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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050261004 Climatizador de ar hidronico, capacitade minima 22.000btu/h, com controle remoto sem fio e controlador
eletrônico. Alimentação eletrica 220v,monofasico.modelo de ref.: york hhh22.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

050261005 Climatizador de ar tipo "embutido" c/ gabinete, cap. nominal 22.500btu/h, pressao estatica 6mmca,
entrada do ar 25ºc tbs 19ºc tbu, agua gelada de 7 p/ 12ºc. Alimentação eletrica 220v, monofasico.modelo
de ref. york ygfc06.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

050261006 Climatizador de ar tipo "embutido" c/ gabinete, cap. nominal 29.000btu/h, pressao estatica 6mmca,
entrada do ar 25ºc tbs 19ºc tbu, agua gelada de 7 p/ 12ºc. Alimentação eletrica 220v, monofasico.modelo
de ref. york ygfc08.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

050261007 Climatizador de ar embutido, tipo "fancolete hospitalar" cap. nominal 1 ltr., água gelada de 7 p/ 12ºc, filtro
f2,c/
controle remoto c/ fio, com resistência de aquecimento 2kw, um estágio de acionamento e painel de
controle
c/ sensor de temperatura ambiente. Alimentação elétrica 220v, monofásico.modelo de ref. trox
fcdf-hs-1tr-ed-r-2.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

050261008 Climatizador de ar embutido, tipo "fancolete hospitalar" cap. nominal 1,5 ltr., água gelada de 7 p/ 12ºc,
filtro f2,c
controle remoto c/ fio, com resistência de aquecimento 2kw, um estágio de acionamento e painel de
controle
c/ sensor de temperatura ambiente. Alimentação elétrica 220v, monofásico.modelo de ref. trox
fcdf-hs-1,5tr-ee-r-2.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

050261009 Climatizador de ar tipo hidronico, gabinete tipo "cassete" cap. nominal 45.100btu/h, filtro g0, controle
remoto
sem fio. Alimentacao eletrica 220v, monofasico, modelo de ref. york hkh45.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

050261010 Climatizador unidade condensadora de sistema vrv, capacidade térmica nominal 34.400 kcal/h (14 hp),
ciclo reverso, refrigerante r410a, com controlador eletrônico, alimentação elétrica 12 kw, 380 v trifásico.
Referencia york - ydv-400wc36b.

CONJUNTO 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

050261011 Climatizador unidade condensadora de sistema vrv, capacidade térmica nominal 43.400 kcal/h (18 hp),
ciclo reverso, refrigerante r410a, com controlador eletrônico, alimentação elétrica 14 kw, 380 v trifásico.
Referencia york - ydv-400wc36bydv-105w36b

CONJUNTO 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

050261012 Climatizador unidade condensadora de sistema vrv, capacidade térmica nominal 54.100 kcal/h (22 hp),
ciclo reverso, refrigerante r410a, com controlador eletrônico, alimentação elétrica 19 kw, 380 v trifásico.
Referencia york - ydv-450wc36b ydv - 160w36b

CONJUNTO 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

050261013 Climatizador evaporador de sistema vrv, capacidade térmica nominal mínima 9.000 btu/h, com
evaporador "high wall", alimentação elétrica 220 v monofásico. Referencia york yds - 28hc161a

CONJUNTO 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

050261014 Climatizador evaporador de sistema vrv, capacidade térmica nominal mínima 12.000 btu/h, com
evaporador "high wall", alimentação elétrica 220 v monofásico. Referencia york yds - 36hc161a

CONJUNTO 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

050261015 Climatizador evaporador de sistema vrv, capacidade térmica nominal mínima 18.000 btu/h, com
evaporador "high wall", alimentação elétrica 220 v monofásico. Referencia york yds - 56hc161a

CONJUNTO 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

050261016 Climatizador evaporador de sistema vrv, capacidade térmica nominal mínima 24.000 btu/h, com
evaporador "high wall", alimentação elétrica 220 v monofásico. Referencia york yds - 56hc161a

CONJUNTO 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

050261017 Climatizador evaporador de sistema vrv, capacidade térmica nominal mínima 30.000 btu/h, com
evaporador "high wall", alimentação elétrica 220 v monofásico. Referencia york yds - 11.2f161a

CONJUNTO 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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050261018 Climatizador evaporador de sistema vrv, capacidade térmica nominal mínima 24.000 btu/h, com

evaporador "teto aparente" alimentação elétrica 220 v monofásico. Referencia york yds - 80fc161a
CONJUNTO 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

050261019 Climatizador evaporador de sistema vrv, capacidade térmica nominal mínima 30.000 btu/h, com
evaporador "teto aparente" alimentação elétrica 220 v monofásico. Referencia york yds - 90fc161a

CONJUNTO 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

050261020 Climatizador sistema de automação meatsys - johnson controls sistema de supervisão com interface
gráfica, plataforma wondows, para 10 unidades condensadoras vrv e 117 unidades
evaporadoras.configurado, instalado, testado e com treinamento para quatro operadores no local da obra.

CONJUNTO 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

050288004 Coagulador bipolar
Generalidades
Coagulador bipolar por alta freqüência para procedimentos oftalmológicos.
Características Técnicas Mínimas:
-Deve permitir o ajuste de potência com passos menor ou igual a 1 watt
-Deve permitir a acionamento através de pedal
-Deve permitir o ajuste da potência até 30 watts
-Deve apresentar visualmente o valor de potência ajustada
-Acessórios
-01 (uma) pinça bipolar baioneta reta, isolada, esterilizável, com ponta de 1mm de material nobre;
-01 (uma) pinça bipolar baioneta angulada, isolada, esterilizável, com ponta de 1mm de material nobre;
-01 (um) cabo de silicone esterilizável, para pinça bipolar
-01 (um) pedal de comando, com cabo
-01 (uma) unidade de transporte, com rodízios
Alimentação
-Alimentação elétrica: 220V/60Hz

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

050296004 COLORIMETRO DIGITAL MICROPROCESSADO P/ ANALISE DE CLORO LIVRE PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

050296005 COLORIMETRO COLORIMETRO DIGITAL P/ DOSAGEM DE FLUORETOS PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

050296006 Colorimetro digital para determinação de cor em amostras de água, colorimetro micro processado digital
para analise de cor direta, para utilização em campo ou bancada, faixa de medicação: 0-500 unidade de
cor, escala: unidade de medica de cor, método standart methods 18 ed. 2120-d apha e coordenadas x e
y, precisão +/- 3% + 1 unidade, display de lacd 2 linhas 16 caracteres, leitura automática direta, tempo de
resposta de 5 segundos, fonte de luz com vida de 100.000 horas, fotocélula de silício,gabinete em
material resistente a oxidação e a processos corrosivos, tensão de alimentação: adaptador universal
90-240 volts ac-50/60hz, bateria 9 volts vcd, desligamento automático, deve acompanhar maleta para
transporte resistente, 6 tubos para amostra, adaptador universal, manual em português, bateria 9 volts e
mínimo 100ml de padrão de cor platina cobalto 500 unidades.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

050296007 Colorimetro digital para determinação de cor em amostras de água, colorimetro micro processado digital
para analise de cor direta, para utilização em campo ou bancada, faixa de medicação: 0-500 unidade de
cor, escala: unidade de medica de cor, método standart methods 18 ed. 2120-d apha e coordenadas x e
y, precisão +/- 3% + 1 unidade, display de lcd 2 linhas 16 caracteres, leitura automática direta, tempo de
resposta de 5 segundos, fonte de luz com vida de 100.000 horas, fotocélula de silício,gabinete em
material resistente  a oxidação e a processos corrosivos, tensão de alimentação: 220volts ac - 60hz,
bateria 9 volts vcd, desligamento automático, deve acompanhar maleta para amostra, adaptador
universal, manual em português, bateria 9 volts e mínimo 100ml de padrão de cor platina cobalto 500
unidades.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

050300001 Cuba de aco inox com tampa 24 cm de comp. PECA 124 Medicamentos e produtos ativo
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químicos de uso em odontologia.

050300004 Cuba de aço inox retangular PECA 64 Odontológicos ativo
050318003 Cuba em aço inox 40x30x20 cm (lxpxh). Produzidas em aço inoxidável AISI 304, chapa usg 16 com

1,5mm de espessura, com cantos totalmente arredondados, com ausência de linhas de solda e cantos
vivos, com acabamento polido. Dotadas de sistemas do tipo ladrão, para evitar o vazamento. Válvula com
diâmetro de 3 ½". Deverão ser afixadas e instaladas de acordo com as instruções do fabricante.

PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

050318004 Cuba em aço inox 75x45x40 cm(LXPXH). Produzidas em aço inoxidável AISI 304, chapa usg 16 com
1,5mm de espessura, com cantos totalmente arredondados, com ausência de linhas de solda e cantos
vivos, com acabamento polido. Dotadas de sistemas do tipo ladrão, para evitar o vazamento. Válvula com
diâmetro de 3 ½". deverão ser afixadas e instaladas de acordo com as instruções do fabricante.

PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

050318005 Cuba em aço inox 54x45x20 cm(lxpxh). Produzidas em aço inoxidável aisi 304, chapa usg 16 com 1,5mm
de espessura, com cantos totalmente arredondados, com ausência de linhas de solda e cantos vivos,
com acabamento polido. Dotadas de sistemas do tipo ladrão, para evitar o vazamento. Válvula com
diâmetro de 3 ½". Deverão ser afixadas e instaladas de acordo com as instruções do fabricante.

PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

050318006 Cuba em aço inox 60x60x40 cm(lxpxh). Produzidas em aço inoxidável aisi 304, chapa usg 16 com 1,5mm
de espessura, com cantos totalmente arredondados, com ausência de linhas de solda e cantos vivos,
com acabamento polido. Dotadas de sistemas do tipo ladrão, para evitar o vazamento. Válvula com
diâmetro de 3 ½". Deverão ser afixadas e instaladas de acordo com as instruções do fabricante.

PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

050318007 Cuba em aço inox 80x60x40 cm(lxpxh). Produzidas em aço inoxidável aisi 304, chapa usg 16 com 1,5mm
de espessura, com cantos totalmente arredondados, com ausência de linhas de solda e cantos vivos,
com acabamento polido. Dotadas de sistemas do tipo ladrão, para evitar o vazamento. Válvula com
diâmetro de 3 ½". Deverão ser afixadas e instaladas de acordo com as instruções do fabricante.

PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

050318008 Cuba em aço inox 50x40x30 cm(lxpxh). Produzidas em aço inoxidável aisi 304, chapa usg 16 com 1,5mm
de espessura, com cantos totalmente arredondados, com ausência de linhas de solda e cantos vivos,
com acabamento polido. Dotadas de sistemas do tipo ladrão, para evitar o vazamento. Válvula com
diâmetro de 3 ½". Deverão ser afixadas e instaladas de acordo com as instruções do fabricante.

PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

050342001 Datashow/dataview uso em informatica PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

050393001 Descascador de legumes capacidade de 10 a 15 kg. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
050393005 Descascador de legumes

Especificações técnicas:
Corpo em aço inox
Produz 120 kg/h
Motor 1/4 cv
Chave seletora de voltagem
Chave de liga/desliga
Capacidade p/ 10 kg
Voltagem (v): 220/60hz

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

050431004 COLPOSCÓPIO BINOCULAR.
1. GENERALIDADES:
COLPOSCÓPIO BINOCULAR
2.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
2.1 NÚMEROS DE AUMENTOS: 4X, NO MÍNIMO;
2.2 DISTÂNCIA DE TRABALHO 300MM;
2.3 DISTÂNCIA INTERPUPILAR REGULÁVEL

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo
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2.4 ESTATIVA DE CHÃO COM RODÍZIOS;
2.5 ILUMINAÇÃO COM INTENSIDADE REGULÁVEL;
2.6 LÂMPADA HALÓGENA;
2.7 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR FIBRA ÓPTICA;
2.8 FILTRO VERDE E AZUL;
3. ALIMENTAÇÃO:
3.1 ELÉTRICA 220V/60HZ
O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM
LíNGUA PORTUGUESA. O LICITANTE DEVE FORNECER TREINAMENTO ADEQUADO AOS
USUÁRIOS, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO.

050431005 Colposcopio binocular com sistema de video
1. generalidades
colposcopio com sistema de video para documentação de exames.
2. caracterisitcias tecnicas minimas do colposcopio:
2.1 Aumentos variaveis: 4 posições no minimo;
2.2 distancia de trabalho: 300mm
2.3 distancia interpuliar regualvel
2.4 estativa de chão com rodizios
2.5 iluminação com intensidade regulavel;
2.6 lampada halogena ou led;
2.7 sistema de iluminação por fibra optica;
2.8 filtro verde e azul;
3. o sistema de video deve ser composto por
3.1 divisor de luz;
3.2 adaptador para camera de video;
3.3 camera de video;
3.4 monitor de no minimo 17&quot; com resolução minima de 1024 x 768 pixels;
3.5 deve possibilitar a captura da imagem por computador.
4.alimentação
4.1 eletrica 220v/ 60hz;
5. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas asmanutenções preventivas
recomendadas pelo fabricante,inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem
ônus para a administração.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em língua
portuguesa ou inglesa.
O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica,
sem ônus para a administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

050644003  1. GENERALIDADES:
FOCO PARABÓLICO PARA USO EM CONSULTÓRIOS.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
 2.1 DEVE TER REFLEXÃO TIPO PARABÓLICA;
 2.2 BASE EM MATERIAL METÁLICO ESMALTADO OU CROMADO OU
 INOX;
 2.3 HASTE REGULÁVEL EM AÇO INOXIDÁVEL;
 2.4 PÉS EM BORRACHA;
 3. ALIMENTAÇÃO:

PECA 64 Odontológicos ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1242 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
 3.1 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/60HZ
 O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM
LÍNGUA PORTUGUESA.                       

050652001 Refresqueira eletrica PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
050652002 Refresqueira com 2 compartimentos e duas torneiras, tanques refrigerados, eletrobomba para circulacao

do suco, motor revestido em aco inox, acabamento escovado, 220 volts. Capacidade mínima (total) dos
tanques de 15litros, o reservatório deve ser construído de policarbonato atóxico.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

050660003 Serra elétrica para cortar gesso
1. Generalidades
Serra elétrica para remoção de imobilização de fratura feita em gesso e similares
2. Características técnicas mínimas
2.1 peça de mão, com acionamento elétrico, na rede elétrica e/ou através de baterias recarregáveis
OBS.: Havendo necessidade de uso de estabilizadores de tensão, este deverá ser incluso pelo fornecedor
sem custos adicionais;
2.2 deve garantir rotação e/ou oscilação de no mínimo 15.000 RPM;
2.3 peso máximo incluindo todos os acessórios para funcionamento: 2,5 kg;
3. Acessórios
3.1 conjunto de serras ou lâminas de 2" ou 2,5" para abertura de aparelhos gessados;
3.2 cabo de alimentação do tipo (2p + t) com comprimento de 2 metros;
3.3 chave para troca de lâmina;
3.4 no caso de alimentação através de baterias, deve ser fornecido um carregador baterias alimentando
pela rede em 220 v/ 60hz, com indicador de carga e uma bateria sobressalente.
4. Alimentação
4.1 alimentação elétrica: 220v / 60hz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

050660004 Serra de uso médico/hospitalar (equipamento) para crânio PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

050660015 Lâmina curva curta, de 13mm, para reciprocante, compatível com a micro serra reciprocante da marca
aesculap, modelo gd 305.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

050660017 Conjunto de serras para esternotomia.
1. Generalidades:
Conjunto de serras a bateria para esternotomia primária e de revisão.
2. Especificações técnicas mínimas:
2.1. Peça de mão tipo pistola com sistema de corte do tipo linear alternativo (corte primário), autoclavável,
que permita a instalação e remoção da lâmina sem o uso de chave (ou dispositivo equivalente);
2.2. Peça de mão tipo pistola com sistema de corte do tipo oscilatório (corte de revisão) e cabeça de corte
com movimento rotatório, autoclavável, que permita a instalação e remoção da lâmina sem o uso de
chave (ou dispositivo equivalente);
2.3. Sistema de empunhadura anatômico com gatilho de controle de velocidade dotado de trava de
segurança;
2.4. A oscilação do motor deverá ser de no mínimo 12.000 rpm;
2.5. Não deve exceder 1,6kg (empunhadura e bateria);
3. Acessórios:
3.1. Dez (10) lâminas de revisão em aço inoxidável, com tamanho a ser definido pelo corpo clínico;
3.2. Dez (10) lâminas primárias em aço inoxidável;
3.3. Quatro (04) baterias recarregáveis com dispositivo (ou conjunto de itens) autoclavável para
introdução da bateria na peça de mão, sem contaminação;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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3.4. Um (01) carregador de bateria;
3.5. Três (03) frascos de óleo lubrificante;
3.6. Dois (02) protetores de pleura com engate rápido, autoclaváveis;
3.7. Uma (01) bandeja para acomodação e esterilização do conjunto;
4. Alimentação da serra;
4.1. Bateria recarregável;
5. Carregador:
5.1. Deve possuir indicador de carga;
5.2. Deve possuir capacidade para no mínimo quatro (04) baterias, simultaneamente;
5.3. Alimentação elétrica: 220v/60hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço para a equipe técnica,
sem ônus para a administração.

050660018 Serra nó (alça fria de amígdala eves) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

050660019 Micro serra cirurguca reciprocante; 1,8 mm de movimento vaivém ântero-posterior; com baquilha e
irrigaçã externa;redução 3:1; 12.600 golpes/minuto; caixa com 10 lâminas.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

050687001 Fonte de tensão 0-12v cc/6-12v Ca. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

050687002 Fonte de tensao com mostradores de volts/amperes  ( 0-25v/o-15a) PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

050695003 SERRA DE FITA (EQUIPAMENTO) TIPO INDUSTRIAL PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
050695004 Serra tico tico eletrônica industrial 650w PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
050725002 Serra tico-tico, manual PECA 34 Ferramentas ativo
050725003 Serra manual tico tico referência 434 PECA 34 Ferramentas ativo
050725005 Serra mármore 4100 NH, sem maleta PECA 34 Ferramentas ativo
050822001 Fotocolorimetro PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

050857002 FOTOMETRO PARA ANALISE DE AGUA E FLUENTE PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

050865002 Maquina fragmentadora de papel,eletrica,capacidade  para  no minimo 15 folhas,com cesto coletor.
deve permitir a fragmentação de cd's, dvd's, cartões de crédito e folhas com clips e grampos.
deve possuir cesto coletor de no mínimo 25 litros.
deve possuir sistema de indicação que "atolamento".
alimentação elétrica 220v/60hz

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

050954001 Fritadeira elétrica industrial, alimentação 220v/60hz, em aço escovado, com controle de temperatura,
capacidade 40 litros, com dois compartimentos.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

050954003 Fritadeira elétrica
Especificações técnicas:
Cuba em aço inoxidável dotada de zona fria com capacidade para 30 litros:
Tampa superior com puxador em baquelite:
Termostato de segurança:
Estrutura interna de proteção de comando contra calor, gordura e água:
Termocontrolador digital de temperatura:
Gabinete inferior com porta:
Conjunto de rodízios diâmetro 5", sendo 2 giratórios com freios e 2 fixos (opcional):

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
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Freios e 2 fixos (opcional):
Dimensões aproximadas (mm): 450 x 980 x 1060:
Potência: 15 kW
Alimentação elétrica: tensão 220v ou 380v trifásico, 60 Hz

051039003 Sistema de ar condicionado (sistema de climatização) PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
051039006 Linha para sistema de ar condicionado tipo split (tubo de cobre, isolador, fita, cabo pp). PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
051047001 SISTEMA DE ARQUIVO ATRAVÉS DE MÓDULOS DESLIZANTES PECA 22 Mobiliário ativo
051110002 Sistema de videoendoscopia digestiva

1. Generalidades: sistema de videoendoscopia digestiva para observação e biópsia em pacientes
pediátricos e infantis.
2. O sistema deve ser composto por:
2.1 um (01) videogastroscópio;
2.2 um (01) videocolonoscópio;
2.3 uma (01) fonte de luz;
2.4 um (01) processador de imagem;
2.5 um (01) monitor digital;
2.6 um (01) sistema de captura de imagem;
2.7 um (01) estabilizador de tensão;
2.8 um (01) troley;
3. Características técnicas mínimas do videogastroscópio:
3.1 captação da imagem através de ccd acoplado;
3.2 totalmente imersível;
3.3 esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético /ou outro composto aprovado pela vigilância
sanitária estadual ou ANVISA;
3.4 campo de visão de 140º no mínimo;
3.5 sistema de cromoscopia para realce da vascularização dos tecidos;
3.6 sistema de zoom de ampliação de imagem;
3.7 direção de observação: 0º (frontal);
3.8 faixa mínima de foco de 4 mm a 100 mm;
3.9 diâmetro do tubo de inserção de 9,2 mm +ou – 0,2 mm;
3.10 diâmetro mínimo do canal de trabalho de 2,8 mm + ou – 0,2 mm;
3.11 comprimento tubo de inserção, e no mínimo 1030 mm;
3.12 flexibilidade mínima de 210º + ou - 10º para cima e 90º + ou - 10º para baixo;
3.13 flexibilidade mínima de 100º + ou - 10º para a esquerda e 100º + ou - 10º para direita;
3.14 acessórios:
3.14.1 duas (02) pinças de biópsia reutilizáveis e autoclaváveis;
3.14.2 uma (01) escova de limpeza do canal reutilizável;
3.14.3 um (01) kit completo para limpeza;
3.14.4 um (01) reservatório de água;
3.14.5 duas (02) pinças dente de rato para corpo estranho, reutilizáveis e autoclaváveis;
3.14.6 duas (02) pinças tipo tripé reutilizáveis e autoclaváveis;
3.14.7 uma(01) maleta para acondicionamento do videogastroscópio;
4. Características técnicas mínimas do videocolonoscópio:
4.1 captação da imagem através de ccd acoplado;
4.2 totalmente imersível;
4.3 esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro composto aprovado pela vigilância

peca 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo
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sanitária estadual ou ANVISA;
4.4 campo de visão de 140º no mínimo;
4.5 direção de observação: 0º (frontal);
4.6 faixa mínima de foco de 3 mm a 100 mm;
4.7 diâmetro do tubo de inserção de 13 mm +ou- 1,0 mm;
4.8 diâmetro do canal de trabalho de 3,5 + ou- 0,5 mm
4.9 comprimento tubo de inserção de no mínimo 1600 mm;
4.10 flexibilidade mínima de 180º para cima e 180º para baixo;
4.11 flexibilidade mínima de 160º para esquerda e 160º para direita;
4.12 acessórios:
4.12.1 duas (02) pinças de biópsia reutilizáveis e autoclaváveis;
4.12.2 uma (01) escova de limpeza do canal reutilizável;
4.12.3 um (01) kit completo para limpeza;
4.12.4 um (01) reservatório de água;
4.12.5 duas (02) alças de polipectomia;
4.12.6 duas (02) pinças dente de rato para corpo estranho, reutilizáveis e autocláveis;
4.12.7 duas (02) pinças tipo tripé reutilizáveis e autoclávaveis;
4.12.8 uma (01) maleta para acondicionamento do videogastroscópio
5.características técnicas mínimas da fonte de luz:
5.1 lâmpada xenon;
5.2 potência mínima de 300 watts;
5.3 lâmpada de emergência;
5.4 alimentação elétrica: 110v ou 220v/60hz compatível com o sistema cotado;
6. Características técnicas mínimas do processador de imagem
6.1 saída de sinal de vídeo: y/c, rgb e digital dv;
6.2 ajuste de branco automático;
6.3 ajuste de cor;
6.4 congelador de imagem;
6.5 deve ter a possibilidade de introduzir os dados pessoais do paciente;
6.6 dispositivo de controle da saturação de luz;
6.7 dispositivo para aumento da imagem;
6.8 alimentação elétrica: 110v ou 220v/60hz compatível com o sistema cotado;
7. Características técnicas mínimas do monitor
7.1 profissional;
7.2 tamanho do vídeo: 19 polegadas, no mínimo;
7.3 sistema de cor ntsc;
7.4 resolução de 1080 linhas, no mínimo;
7.5 entradas: digital dv ou DVI, y / c e RGB ou RGBS;
7.6 ajustes: cor, brilho;
7.7 alimentação elétrica: 110v ou 220v/60hz compatível com o sistema cotado;
8. Sistema de captura e imagem:
8.1.1 placa de aquisição que garanta a mesma qualidade de imagem fornecida pela processadora de
vídeo, compatível com o computador e a processadora de vídeo;
8.1.2 software para registro do exame baseado em plataforma windows, que permita edição de imagens e
gerenciamento dos dados de pacientes;
8.1.3 computador com as seguintes características técnicas mínimas:
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8.1.3.1 processador de no mínimo 2.5ghz;
8.1.3.2 memória ram, no mínimo, 4 Gb;
8.1.3.3 monitor lcd de no mínimo 19"
8.1.3.4 hd com, no mínimo, 2 Tb de capacidade;
8.1.3.5 deve apresentar leitor e gravador de dvd e cd;
8.1.3.6 deve possuir, no mínimo, duas portas usb frontais;
8.1.3.8 placa de rede 10/100/1000mbits;
8.1.3.9 placa de vídeo de 2 Gb, no mínimo e não integrada a placa mãe;
8.1.3.10 sistema operacional windows 7 ou superior;
8.1.3.11 teclado compatível com língua portuguesa;
8.1.3.12 mouse;
8.1.3.13 impressora jato de tinta colorida, com sistema original de reservatório (tanque) externo com tintas
individuais, de fácil recarga. Impressão fotográfica, uso profissional, com resolução de 5700 X 1400 dpi,
conectividade USB.
9 Características técnicas mínimas do estabilizador de tensão.
9.1 transformador isolador;
9.2 núcleo saturado com filtro;
9.3 potência mínima de 2000w
9.4 tensão de entrada 110v a 220v;
9.5 tensão de saída compatível com o sistema cotado;
9.6 distorção harmônica de até 6%;
10. Características técnicas mínimas do troley:
10.1 deve suportar todos os equipamentos do item 2;
10.2 rodízios giratórios;
11. Acessórios gerais:
11.1 aparelho para teste de vazamento compatível como equipamento;
11.2 cabos de conexão de vídeo e controle;
11.3 Três (03) kits de tinta reserva, cada um composto pelo conjunto de todas as cores utilizadas pela
impressora;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em
língua portuguesa ou inglês. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para
a administração.

051110003 Sistema de videoendoscopia digestiva
1. Generalidades: sistema de videoendoscopia digestiva para observação e biópsia em pacientes
pediátricos e infantis.
2. O sistema deve ser composto por:
2.1 dois (02) videogastroscópio;
2.2 um (01) videogastroscópio para uso em paciente infantil;
2.3 um (01) videocolonoscópio;
2.4 uma (01) fonte de luz;
2.5 um (01) processador de imagem;
2.6 um (01) monitor digital;
2.7 um (01) sistema de captura de imagem
2.8 um (01) estabilizador de tensão;
2.9 um (01) troley;
3. características técnicas mínimas do videogastroscópio:

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)
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3.1 captação da imagem através de ccd acoplado;
3.2 totalmente imersível;
3.3 esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético /ou outro composto aprovado pela vigilância
sanitária estadual ou anvisa
3.4 campo de visão de 140º no mínimo;
3.5 sistema de cromoscopia para realce da vascularização dos tecidos;
3.6 sistema de zoom de ampliação de imagem;
3.7 direção de observação: 0º (frontal);
3.8 faixa mínima de foco de 4mm a 100mm;
3.9 diâmetro do tubo de inserção de 9,2mm +ou - 0,2mm;
3.10 diâmetro mínimo do canal de trabalho de 2,8mm + ou - 0,2mm;
3.11 comprimento tubo de inserção, e no mínimo 1030mm;
3.12 flexibilidade mínima de 210º + ou - 10º para cima e 90º + ou - 10º para baixo;
3.13 flexibilidade mínima de 100º + ou - 10º para a esquerda e 100º + ou - 10º para direita;
3.14 acessórios:
3.14.1 duas (02) pinças de biopsia reutilizáveis e autoclaváveis;
3.14.2 uma (01) escova de limpeza do canal reutilizável;
3.14.3 um (01) kit completo para limpeza;
3.14.4 um (01) reservatório de àgua;
3.14.5 duas (02) pinças dente de rato para corpo estranho reutilizáveis e autoclaváveis;
3.14.6 duas (02) pinças tipo tripé reutilizáveis e autoclaváveis;
3.14.7 uma(01) maleta para acondicionamento do videogastroscópio
4. Características técnicas mínimas do videogastroscópio para uso em paciente infantil:
4.1 captação da imagem através de ccd acoplado;
4.2 totalmente imersível;
4.3 esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro composto aprovado pela vigilância
sanitária estadual ou anvisa;
4.4 campo de visão de 120º no mínimo;
4.5 direção de observação: 0º(frontal);
4.6 faixa mínima de foco de 4mm a 100mm;
4.7 diâmetro do tubo de inserção de 5,5mm + ou - 0,5mm;
4.8 diâmetro mínimo do canal de trabalho de 2,0mm +ou- 0,2mm
4.9 comprimento tubo de inserção de no mínimo 1050 mm;
4.10 flexibilidade mínima de 210º + ou- 10º para cima e 90º +ou- 10º para baixo;
          4.11 flexibilidade mínima de 100º +ou- 10º para esquerda e 100º + ou- 10º para direita;
acessórios
4.12.1 duas (02) pinças de biópsia reutilizáveis e autoclaváveis;
4.12.2 uma (01) escova de limpeza do canal reutilizável;
4.12.3 um (01) kit completo para limpeza;
4.12.4 um (01) reservatório de água;
4.12.5 duas (02) pinças dente de rato
4.12.5 duas (02) pinças dente de rato para corpo estranho reutilizáveis e autoclaváveis;
4.12.6 duas (02) pinças tipo tripé reutilizáveis e autoclaváveis;
4.12.7 duas (02) agulhas para esclerose de varizes de esôfago
4.12.8 uma (01) maleta para acondicionamento do videogastroscópio.
5. características técnicas mínimas do videocolonoscópio:
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5.1 captação da imagem através de ccd acoplado;
5.2 totalmente imersível;
5.3 esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro composto aprovado pela vigilância
sanitária estadual ou anvisa;
5.4 campo de visão de 140º no mínimo;
5.5 direção de observação: 0º (frontal);
5.6 faixa mínima de foco de 3mm a 100mm;
5.7 diâmetro do tubo de inserção de 13mm +ou- 1,0mm;
5.8 diâmetro do canal de trabalho de 3,5 + ou- 0,5mm
5.9 comprimento tubo de inserção de no mínimo 1600mm;
5.10 flexibilidade mínima de 180º para cima e 180º para baixo;
5.11 flexibilidade mínima de 160º para esquerda e 160º para direita;
5.12 acessórios:
5.12.1 duas (02) pinças de biópsia reutilizáveis e autoclaváveis;
5.12.2 uma (01) escova de limpeza do canal reutilizável;
5.12.3 um (01) kit completo para limpeza;
5.12.4 um (01) reservatório de água;
5.12.5 duas (02) alças de polipectomia;
5.12.6 duas (02) pinças dente de rato para corpo estranho reutilizáveis e autocláveis;
5.12.7 duas (02) pinças tipo tripé reutilizáveis e autoclávaveis;
5.12.8 uma (01) maleta para acondicionamento do videogastroscópio
6.características técnicas mínimas da fonte de luz:
6.1 lâmpada xenon;
6.2 potencia mínima de 300 watts;
6.3 lâmpada de emergência;
6.4 alimentação elétrica: 110v ou 220v/60hz compatível com o sistema cotado;
7. Características técnicas mínimas do processador de imagem
7.1 saída de sinal de video: y/c, rgb e digital dv;
7.2 ajuste de branco automático;
7.3 ajuste de cor;
7.4 congelador de imagem;
7.5 deve ter a possibilidade de introduzir os dados pessoais do paciente;
7.6 dispositivo de controle da saturação de luz;
7.7 dispositivo para aumento da imagem;
7.8 alimentação elétrica: 110v ou 220v/60hz compatível com o sistema cotado;
8. Características técnicas mínimas do monitor
8.1 profissional;
8.2 tamanho do vídeo: 19 polegadas, no mínimo;
8.3 sistema de cor ntsc;
8.4 resolução de 1080 linhas, no mínimo;
8.5 entradas: digital dv ou DVI, y / c e RGB ou RGBS;
8.6 ajustes: cor, brilho;
8.7 alimentação elétrica: 110v ou 220v/60hz compatível com o sistema cotado;
9. Sistema de captura e imagem:
9.1.1 placa de aquisição que garanta a mesma qualidade de imagem fornecida pela processadora de
vídeo, compatível com o computador e a processadora de vídeo;
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9.1.2 software para registro do exame baseado em plataforma windows, que permita edição de imagens e
gerenciamento dos dados de pacientes;
9.1.3 computador com as seguintes características técnicas mínimas:
9.1.3.1 processador de no mínimo3.0ghz;
9.1.3.2 memória ram, no mínimo, 1024 mb ddr-2;
9.1.3.3 monitor lcd de no mínimo 17"
9.1.3.4 hd com, no mínimo, 120gb de capacidade;
9.1.3.5 deve apresentar leitor e gravador de dvd e cd;
9.1.3.6 deve possuir, no mínimo, duas portas usb frontais;
9.1.3.7 placa fax modem 56 kbps;
9.1.3.8 placa de rede 10/100mbits;
9.1.3.9 placa de vídeo de 128mb, no mínimo e não integrada a placa mãe;
9.1.3.10 sistema operacional windows xp-pro-oem ou superior;
9.1.3.11 teclado compatível com língua portuguesa;
9.1.3.12 mouse;
9.1.3.13 impressora bastão de cera, colorida com resolução que garanta visualização da imagem
compatível com a que foi gerada no monitor do microcomputador.
Características técnicas mínimas do estabilizador de tensão.
10.1 transformador isolador;
10.2 núcleo saturado com filtro;
10.3 potencia mínima de 2000w
10.4 tensão de entrada 110v a 220v;
10.5 tensão de saída compatível com o sistema cotado;
10.6 distorção harmônica de até 6%;
11. Características técnicas mínimas do troley:
11.1 deve suportar todos os equipamentos do item 2;
11.2 rodízios giratórios;
12. Acessórios gerais:
12.1 aparelho para teste de vazamento compatível como equipamento;
12.2 cabos de conexão de vídeo e controle;
Dois (02) kits de bastão de cera reserva para a impressora;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

051110005 Sistema de videoendoscopia digestiva:
1. generalidades: sistema de videoendoscopia digestiva para observação e biópsia em pacientes adultos.
2. o sistema deve ser composto por:
2.1 um (01) videogastroscópio;
2.2 um (01) videocolonoscópio;
2.3 um (01) videoduodenoscópio;
2.4 uma (01) fonte de luz;
2.5 um (01) processador de imagem;
2.6 um (01) monitor;
2.7 um (01) troley;
2.8 uma (01) vídeo printer;
2.9 um (01) teclado alfanumérico;
2.10 um (01) gravador de dvd;
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2.11 um (01) estabilizador de tensão;
3. características técnicas mínimas do videogastroscópio:
3.1 captação da imagem através de ccd acoplado;
3.2 totalmente imersível;
3.3 esterilizável por óxido de etileno ou glutaraldeido;
3.4 campo de visão de 100 º no mínimo;
3.5 direção de observação: 0º (frontal);
3.6 faixa mínima de foco de 5 mm a 100 mm;
3.7 diâmetro do tubo de inserção de 9,8 mm ± 1,0 mm;
3.8 diâmetro mínimo do canal de trabalho de 2,8mm +/-0,2mm;
3.9 comprimento tubo de inserção de no mínimo 1050 mm;
3.10 flexibilidade mínima de 210º+/- 10º para cima e 90º +/- para baixo;
3.11 flexibilidade mínima  de 100º +/- 10º para esquerda e 100º +/- 10º para direita;
3.12 acessórios :
3.12.1 duas (02) pinças de biopsia reutilizável e autoclaváveis;
3.12.2 uma escova de limpeza do canal reutilizável;
3.12.3 um (01) kit completo para limpeza;
3.12.4 um (01) reservatório de água;
3.12.5 02 pinças dente de rato para corpo estranho reutilizá veis e autoclaváveis;
3.12.6 02 pinças tipo tripé reutilizáveis e autoclaváveis;
3.12.7 02 agulhas para esclerose de varizes de esôfago;
4. características técnicas mínimas do videocolonoscópio:
4.1 captação da imagem através de ccd acoplado;
4.2 totalmente imersível;
4.3 esterilizável por óxido de etileno ou glutaraldeido;
4.4 campo de visão de 120 º no mínimo;
4.5 direção de observação: 0º (frontal);
4.6 faixa mínima de foco de 5 mm a 100 mm;
4.7 diâmetro do tubo de inserção de 12 mm ± 1,0 mm;
4.8 diâmetro do canal de trabalho de 3,5 mm +/- 0,5 mm;
4.9 flexibilidade mínima de 180º para cima 180º para baixo;
4.10 flexibilidade mínima  de 160º para esquerda e 160ºpara direita;
4.11 acessórios :
4.11.1 duas (02) pinças de biopsia reutilizáveis e autoclaváveis;
4.11.2 uma escova de limpeza do canal reutilizável;
4.11.3 01 (um ) kit completo para limpeza;
4.11.4 01 (um ) reservatório de água;
4.11.5 02 (duas) alças de polipectomia;
4.11.6 02 (duas) pinças tipo tripé reutilizáveis e autoclaváveis;
5. características técnicas mínimas do videoduodenoscópio:
5.1 captação de imagem através de ccd acoplado;
5.2 totalmente imersível;
5.3 esterilizável por óxido de etileno ou glutaraldeído;
5.4 campo de visão de 100º no mínimo;
5.5 faixa mínima de foco de 5 mm a 60 mm;
5.6 diâmetro do tubo de inserção de 11,6 mm +/- 1,2 mm;
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5.7 comprimento mínimo do canal de trabalho de 1200 mm +/- 100 mm;
5.8 diâmetro mínimo do canal de trabalho de 4,2 mm +/- 1 mm;
5.9 comprimento do tubo de inserção de no mínimo 1600 mm +/- 100 mm;
5.10 flexibilidade mínima de 120º para cima e 90º para baixo
5.11 flexibilidade mínima de 90º para esquerda e 90º para direita;
6. características técnicas mínimas da fonte de luz:
6.1 lâmpada xenon;
6.2 potencia mínima de 150 watts;
6.3 ajuste da intensidade de luz por diafragma;
6.4 lâmpada de emergência;
6.5 alimentação elétrica: 220v/60hz;
7. características técnicas mínimas do processador de imagem:
7.1 saída de sinal de vídeo: y/c, rgb;
7.2 ajuste de branco automático;
7.3 ajuste de cor;
7.4 deve ter a possibilidade de introduzir os dados pessoais do paciente;
7.5 dispositivo de controle da saturação de luz;
7.6 dispositivo para aumento da imagem;
7.7 alimentação elétrica: 220v/60hz;
8. características técnicas mínimas do monitor:
8.1 tamanho do vídeo: 14 polegadas, no mínimo;
8.2 sistema de cor ntsc;
8.3 resolução de 600 linhas, no mínimo;
8.4 entradas: y/c e rgb;
8.5 ajustes: cor, brilho;
9. características técnicas mínimas do troley:
9.1 deve suportar todos equipamentos do item 2;
9.2 rodízios giratórios;
10. características técnicas mínimas da vídeo printer:
10.1 tamanho da foto: 210 mm x 148 mm;
10.2 sistema de cor ntsc;
10.3 resolução: 4 pontos/mm, ou maior;
10.4 acessórios: cabos de conexão de vídeo e controle e 300 folhas de papel para foto;
11. características técnicas mínimas do estabilizador de tensão:
11.1 transformador isolador;
11.2 núcleo saturado com filtro;
11.3 potência m´nima de 2000w;
11.4 tensão de entrada: 220v;
11.5 tensão de saída: compatível com sistema cotado;
11.6 distorção harmônica de até 6%;
12. acessórios gerais:
12.1 aparelho para teste de vazamento compatível como equipamento;
12.2 cabos de conexão de vídeo e controle;
12.3 gravador de dvd;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.
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051110008 Objeto: videogastroscópio.

1. Generalidades: equipamento, que será anexado à central de vídeo já existente no hospital, para
observação, biópsia e registro de pacientes adultos.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Deve ser compatível com fonte de luz modelo clv-160 e processador de imagem exera cv-145, ambos
da marca olympus;
2.2. Totalmente imersível;
2.3. Esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro princípio ativo aprovado pela vigilância
sanitária estadual ou ANVISA;
2.4. Captação de imagem através de ccd colorido acoplado;
2.5. Campo de visão de 140º, o mínimo;
2.6. Faixa mínima de foco de 6mm a 100mm;
2.7. Diâmetro do tubo de inserção de 9,8mm +/- 1,0mm;
2.8. Diâmetro mínimo do canal de trabalho de 2,8mm;
2.9. Comprimento tubo de inserção de no mínimo 1000mm;
2.10. Flexibilidade mínima de 210º para cima e 90º para baixo
2.11. Flexibilidade mínima de 100º para esquerda e 100º para direita;
3. Acessórios:
3.1. Quatro (04) pinças de biópsia reusável e autoclavável a vapor saturado;
3.2. Duas (02) pinças dente de rato para corpo estranho reusável e autoclavável a vapor saturado;
3.3. Duas (02) pinças jacaré para corpo estranho reusável e autoclavável a vapor saturado;
3.4. Uma (01) pinça elétrica de biópsias;
3.5. Duas (02) pinças tipo tripé reusável e autoclavável a vapor saturado;
3.6. Duas (02) agulhas para esclerose de varizes de esôfago reusável e autoclavável a vapor saturado;
3.7. Duas (02) alças de polipectomia reusável e autoclavável a vapor saturado;
3.8. Dois (02) eletrodos de coagulação;
3.9. Um (01) kit completo para limpeza, incluído no mínimo duas (02) escovas reutilizáveis para limpeza
do canal, um (01) irrigador de canais e demais acessórios para proceder com a descontaminação;
3.10. Um (01) limpador de lentes;
3.11. Quatro (04) bocais;
3.12. Duas (02) válvulas de canal de ar/água sobressalentes;
3.13. Uma (01) válvula de aspiração sobressalente;
3.14. Cinqüenta (50) válvulas de canal de biópsia;
3.15. Maleta de acondicionamento para transporte;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.
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051110009 Objeto: videocolonoscópio.
1. Generalidades: equipamento, que será anexado à central de vídeo já existente no hospital, para
observação, biópsia e registro de pacientes adultos.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Deve ser compatível com fonte de luz modelo clv-160 e processador de imagem exera cv-145, ambos
da marca olympus.
2.2. Captação da imagem através de ccd colorido acoplado;
2.3. Totalmente imersível;
2.4. Esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro princípio ativo aprovado pela vigilância
sanitária estadual ou ANVISA;
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2.5. Campo de visão de 140 graus no mínimo;
2.6. Visão frontal;
2.7. Faixa mínima de foco de 6 mm a 100mm;
2.8. Diâmetro do tubo de inserção de 12,6mm +/- 10mm;
2.9. Diâmetro do canal de trabalho de 3,8 +/- 0,5mm;
2.10. Comprimento do tubo de inserção de no mínimo 1600mm;
2.11. Flexibilidade mínima de 180 graus para cima e 180 graus para baixo;
2.12. Flexibilidade mínima de 160 graus para esquerda e 160 graus para direita;
3. Acessórios:
3.1. Quatro (04) pinças de biópsia reusável e autoclavável a vapor saturado;
3.2. Duas (02) alças de polipectomia reusável e autoclavável a vapor saturado;
3.3. Duas (02) pinças dente de rato para corpo estranho reusável e autoclavável a vapor saturado;
3.4. Duas (02) pinças tipo tripé reusável e autoclavável a vapor saturado;
3.5. Dois (02) eletrodos de coagulação;
3.6. Uma (01) pinça elétrica de biópsia;
3.7. Um (01) kit completo para limpeza, incluído no mínimo duas (02) escovas reutilizáveis para limpeza
do canal, um irrigador de canais e demais acessórios para proceder com a descontaminação;
3.8. Um (01) limpador de lentes;
3.9. Duas (02) válvulas de canal de ar/água sobressalentes;
3.10. Uma (01) válvula de aspiração sobressalente;
3.11. Cinqüenta (50) válvulas de canal de biópsia;
3.12. Maleta de acondicionamento para transporte; o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais
de operação e serviço em língua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos
usuários, sem ônus para a administração.

051110010 Sistema de videoendoscopia digestiva alta e baixa.
1. Generalidades:
sistema de videoendoscopia digestiva (alta e baixa) e broncoscopia, em alta definição para observação e
biópsia em pacientes adultos.
2. O sistema deve ser composta por:
2.1. Dois (02) videogastroscópio;
2.2. Dois (02) videocolonoscópio;
2.3. Um (01) videoduodenoscópio;
2.4. Um (01) videobroncoscópio;
2.5. Uma (01) fonte de luz;
2.6. Um (01) processador de imagem;
2.7. Um (01) monitor;
2.8. Um(01) troley;
2.9. Uma (01) video printer;
2.10. Um (01) teclado alfa numérico;
2.11. Um (01) sistema digital de imagem, captura e gravação;
2.12. Um (01) monitor escravo;
2.13. Um (01) nobreak;
3. Características técnicas mínimas do videogastroscópio:
3.1. Captação da imagem através de ccd acoplado com imagem em alta definição de no mínimo 720
linhas de definição horizontal;
3.2. Totalmente imersível;
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3.3 esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro principio ativo aprovado pela vigilância
sanitária estadual ou anvisa;
3.4. sistema de cromoscopia para realce da vascularização dos tecidos;
3.5. Sistema de zoom de ampliação de imagem;
3.6. Campo de visão de 140 graus no mínimo;
3.7. Faixa mínima de foco de 4mm a 100mm;
3.8. Diâmetro do tubo de insersão de 9,8mm +ou - 1,0mm;
3.9. Diâmetro mínimo do canal de trabalho de 2,8mm
3.10. Comprimento tubo de insersão de no mínimo 1000mm;
3.11. Flexibilidade mínima de 210 graus para cima e 90 graus para baixo;
3.12. Flexibilidade mínima de 100 graus para esquerda e 100
3.13. Acessórios:
3.13.1. Quatro (04) pinças de biópsia reusável e autoclavável a vapor saturado;
3.13.2. Duas (02) escovas de limpeza do canal;
3.13.3. Um (01) irrigador de todos os canais com seringa;
3.13.4. Um (01) limpador de lentes;
3.13.5. Duas (02) alças de polipectomia reusável e autocla
3.13.6. Duas (02) pinças dente de rato para corpo estranho reusavel e autoclavavel a vapor saturado;
3.13.7. Duas (02)pinças tipo tripé reusável e autoclavável a vapor saturado;
3.13.8. Duas (02)agulhas para esclerose de varizes de esôfago reusável e autoclavável a vapor saturado;
3.13.9. Duas (02) válvulas de canal de ar/agua sobressalentes
3.13.10. Uma (01) válvula de aspiração sobressalente;
3.13.11. Cem (100) válvulas de canal de biópsia;
3.13.12. Maleta de acondicionamento para transporte;
4. Características técnicas mínimas do videocolonoscópio:
4.1. Captação da imagem através do ccd acoplado com imagem em alta definição de no mínimo 720
linhas de definção horizontal;
4.2. Totalmente imersível;
4.3. Esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro principio ativo aprovado pela vigilância
sanitária estadual ou anvisa.
4.4. Campo de visão de 140 graus no mínimo;
4.5. Visão frontal;
4.6. Faixa mínima de foco de 3mm a 100mm;
4.7. Diâmetro do tubo de insersão de 12,6mm + ou - 1,0mm;
4.8. Diâmetro do canal de trabalho de 3,8 +ou- 0,4mm;
4.9. Comprimento do tubo de insersão de no mínimo 1600mm;
4.10. Flexibilidade mínima de 180 graus para cima e 180 graus para baixo;
4.11. Flexibilidade mínima de 160 graus para esquerda e 160 graus para direita;
4.12. Acessórios:
4.12.1. Quatro (04) pinças de biópsia reusável e autoclavável a vapor sturado;
4.12.2. Duas (02) escovas de limpeza do canal;
4.12.3. Um (01) irrigador de todos os canais com seringa;
4.12.4. Um (01) limpador de lentes;
4.12.5. Duas (02) alças de polipectomia reusável e autoclavável a vapor saturado;
4.12.6. Duas (02) pinças dente de rato para corpo estranho reusável e autoclavável a vapor saturado;
4.12.7. Duas (02) pinças tipo tripé reusável e autoclavável a vapor saturado;
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4.12.8. Duas (02) válvulas de canal de ar/agua sobressalentes
4.12.9.uma (01) válvula de aspiração sobressalente;
4.12.10. Cem (100) válvulas de canal de biópsia;
.12.11. Maleta de acondicionamento para transporte;
5.características técnicas mínimas do videoduodenoscópio:
5.1. Captação de imagem através de ccd acoplado;
5.2. Totalmente imersível;
5.3. Esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro principio ativo aprovado pela vigilância
sanitária estadual ou anvisa
5.4. Campo de visão de 100º no mínimo;
5.5. Faixa mínima de foco de 5mm a 60mm;
5.6. Diâmetro do tubo de insersão de 11,6mm + ou - 1,2mm;
5.8. Diâmetro mínimo do canal de trabalho de 4,2mm + ou - 0,1mm;
5.9. Comprimento do tubo de insersão de no mínimo 1500mm;
5.10. Flexibilidade mínima de 120 graus para cima e 90 graus para baixo;
5.11. Flexibilidade mínima de 90 graus para a esquerda e 110 graus para direita;
5.12. Acessórios:
5.12.1. Maleta de acondicionamento para transporte;
5.12.2. Duas (02) pinças de biópsia padrão reutilizáveis e autoclavável a vapor saturado;
5.12.3. Uma (01) escova de citologia;
5.12.4. Uma (01)pinça de apreensão tipo dente de rato;
5.12.5. Duas (02) cânulas de diferentes modelos;
5.12.6. Um (01) tubo de drenagem biliar;
5.12.7. Um (01) tubo de lavagem;
5.12.8. Um (01) cateter de balão;
5.12.9. Quatro (04) bocais;
5.12.10. Um (01) frasco de óleo lubrificante;
5.12.11. Duas (02) escovas reutilizáveis para limpeza do canal
5.12.12. Um (01) irrigador de canais;
5.12.13. Demais acessórios necessários para proceder com  a descontaminação ;
5.12.14. Duas (02) válvulas
5.12.15 uma (01) válvula de aspiração sobressalente;
5.12.16. Cinqüenta (50) válvulas de canal de biópsia;
6. Características técnicas mínimas do videobroncoscópio:
6.1. Captação da imagem através de ccd colorido acoplado;
6.2. Totalmente imersível;
6.3. Esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro princípio ativo aprovado pela vigilância
sanitária estadual ou anvisa;
6.4. Campo de visão de 120º no mínimo;
6.5. Visão frontal;
6.6. Faixa mínima de foco de 5mm a 50mm;
6.7. Diâmetro máximo do tubo de inserção de 6,3mm e mínimo 5,0mm;
6.8. Comprimento mínimo do canal de trabalho de 575mm;
6.9. Diâmetro do canal de trabalho de 2,6mm +/- 0,2mm;
6.10. Comprimento total de no mínimo 830mm;
6.11. Parte flexível de no mínimo 180º para cima e 130º para baixo;
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6.12. Acessórios:
6.12.1. Três (03) pinças de biópsia reutilizáveis e autoclavável a vapor saturado;
6.12.2. Um (01) kit completo para limpeza, incluíndo no mínimo duas (02) escovas reutilizáveis para
limpeza do canal, um (01) irrigador de canais e demais acessórios para proceder com a
descontaminação;
6.12.3. Um (01) limpador de lentes;
6.12.4. Quatro (04) bocais;
6.12.5. Duas (02) válvulas de canal de ar/água sobressalentes;
6.12.6. Uma (01) válvula de aspiração sobressalente;
6.12.7. Cinquenta (50) válvulas de canal de biópsia;
6.12.8. Maleta de acondicionamento para transporte;
7. Características técnicas mínimas da fonte de luz:
7.1. Lâmpada xenon;
7.2. Potência mínima de 300 watts;
7.3. Ajuste da intensidade de luz manual e automático;
7.4. Lâmpada de emergência;
8. Características técnicas mínimas do processador de imagem
8.1 saída de sinal de video de alta definição de no mínimo 720 linhas de definição horizontal;
8.2. Saídas de video: y/c, rgbs, sdi ou dvi ou hdmi;
8.3. Ajuste de branco automático;
8.4. Ajuste de cor;
8.5. Congelador de imagem;
8.6.deve ter a possibilidade de introduzir os dados pessoais
8.7. Dispositivo de controle da saturação de luz;
8.8. Dispositivo para aumento da imagem;
9. Características técnicas mínimas do monitor:
9.1. Tamanho do video: 19 polegadas, no mínimo;
9.2. Sistema de cor ntsc;
9.3. Monitor de grau médico profissional atendendo as normas de segurança en60601-1;
9.4. Resolução de 1024 x 768, no mínimo;
9.5. Entradas: y/c, rgbs, ou rgb, sdi ou dvi ou hdmi
9.6.ajustes:cor,brilho, gama, temperatura de cor, aperture, scan;
9.7. Função pip (picture in play)
10. Características técnicas mínimas do troley:
10.1. Deve suportar todos  equipamentos do item 2;
10.2. Rodízios giratórios
11. Características técnicas mínimas da video printer;
11.1 tamanho da foto: 210mm x 148mm;
11.2. Sistema de cor ntsc;
11.3. Resolução: 4 pontos/mm, ou maior;
11.4. Acessórios: cabos de conexão de vídeo e controle e 300 folhas de papel para foto;
12. Características técnicas mínimas do sistema digital de imagem, captura e gravação:
12.1. Placa de aquisição que garanta a mesma qualidade de imagem fornecida pela processadora de
vídeo, compatível com o computador e a processadora de vídeo;
12.2 software para registro do exame baseado em plataforma windows, que permita edição de imagens e
gerenciamento dos dados de pacientes;

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1257 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
12.3. Capacidade de gravação de no mínimo 4 horas de vídeo e 10 000 imagens.
12.4 características técnicas mínimas do computador;
12.5. Processador de no mínimo 3.0 ghz;
12.6. Memória ram, no mínimo, 2gb ddr-2;
12.7. Monitor lcd de no mínimo 17";
12.8. Hd com, no mínimo, 500gb de capacidade;
12.9. Deve apresentar leitor egravador de dvd e cd;
12.10. Deve possuir, no mínimo, duas portas usb frontais;
12.11. Placa de rede 10/100 mbits;
12.12. Placa de video de 500mb, no mínimo e não integrada à placa mãe;
12.13. Sistema operacional windows xp-pro-oem ou superior;
12.14. Teclado compatível com língua portuguesa
12.15. Mouse;
12.16. Impressora bastão de cera, colorida com resolução que garanta visualização da imagem
compatível com a que foi gerada no monitor do microcomputador.
13. Acessórios gerais:
13.1. Aparelho para teste de vazamento compatível com o equipamento;
13.2. Cabos de conexão de video e controle;
13.3. (02) dois reservatórios de agua para irrigação utilizado no endoscópio;
13.4. (01) um monitor lcd colorido de 19 polegadas para uso como monitor escravo, com resolução de no
mínimo 1024 x 768.
Deve ser fornecido cabo de vídeo, comprimento de acordo com o local de instalação a ser definido pela
unidade;
13.5. Nobreak de 1,5 kva, entrada de 220v/60hz, saída compatível com os demais equipamentos , com no
mínimo 8 tomadas 2p +t do mesmo padrão fornecido pelo fabricante.
13.6.oito(08) kits de bastão de cera reserva para impressora

051110011 1. Generalidades: equipamento de vídeo gastroscopia para observação, biópsia e registro de pacientes
adultos e pediátricos compatível com sistema de vídeo endoscopia da marca fujinon.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 Deve ser compatível com fonte de luz e processador de imagem EV200, ambos da marca fujinon;
2.2 Captação da imagem através de ccd acoplado;
2.3 Totalmente imersível;
2.4 Esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro principio ativo aprovado pela vigilância
sanitária estadual ou ANVISA;
2.5 Campo de visão de 100º no mínimo;
2.6 Direção de observação: 0º (frontal);
2.7 Faixa mínima de foco de 5mm a 100mm;
2.8 Diâmetro do tubo de insersão de 9,8mm + ou - 1,0mm;
2.9 Diâmetro mínimo do canal de trabalho de 2,8mm +ou-0,2mm;
2.10 Comprimento tubo de insersão de no mínimo 1050mm;
2.11 Flexibilidade mínima de 210º +ou - 10º para cima e 90º + ou - 10º para baixo;
2.12 Flexibilidade mínima de 100º + ou - 10º para esquerda e 100º + ou - 10º para direita;
2.13 Acessórios:
2.13.1 Duas (02) pinças de biopsia reutilizáveis e autoclaváveis;
2.13.2 Uma escova de limpeza do canal reutilizável;
2.13.3 Um (01) kit completo para limpeza;
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2.13.4 Um (01) reservatório de agua;
2.13.5 02 Pinças dente de rato para corpo estranho reutilizáveis e autoclaváveis;
2.13.6 02 Pinças tipo tripé reutlizáveis e autoclaváveis;
2.13.7 02 Agulhas para esclerose de varizes de esôfago;
2.13.8 Quatro(04) bocais;
2.13.9 Duas (02) válvulas de canal de ar/agua sobressalentes
2.13.10 Uma(01) válvula de aspiração sobressalente;
2.13.11 Cinquenta (50) válvulas de canal de biópsia;
2.13.12 maleta de acondicionamento para transporte;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

051110012 1. Generalidades: equipamento de vídeo colonoscopia para observação, biópsia e registro de pacientes
adultos e pediátricos compatível com o sistema de vídeo endoscopia da marca fujinon.
2. Varacterísticas técnicas mínimas:
2.1 Deve ser compatível com fonte de luz e processador de imagem EV200, ambos da marca fujinon;
2.2 Captação da imagem através de ccd acoplado;
2.3 Totalmente imersível;
2.4 Esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro princípio ativo aprovado pela vigilância
sanitária estadual ou ANVISA;
2.5 Campo de visão de 140º no mínimo;
2.6 Visão frontal;
2.7 Faixa mínima de foco de 8mm a 100mm;
2.8 Diâmetro do tubo de inserção de 12,6mm + ou - 1,0mm;
2.9 Comprimento mínimo do canal de trabalho de 1500mm;
2.10 Diâmetro do canal de trabalho de 2,8 + ou - 0,5mm;
2.11 Comprimento tubo de inserção de no mínimo 1600mm;
2.12 Flexibilidade mínima de 180º para cima e 180º para baixo
2.13 Flexibilidade mínima de 160º para direita e 160º para esquerda:
2.14 Acessórios:
2.14.1 Três (03) pinças de biópsia reutilizáveis;
2.14.2 Duas(02) alças de polipectomia reutilizáveis
2.14.3 Duas(02)pinças dente de rato para corpo estranho reutilizáveis;
2.14.4 Duas(02) pinças tipo tripé reutilizáveis;
2.14.5 Suporte para pinças;
2.14.6 Suporte para videocolonoscópio adaptável ao troley;
2.14.7 Uma escova de limpeza de canal;
2.14.8 Um (01) irrigador de todos os canais com seringa;
2.14.9 Um(01) limpador de lentes;
2.14.10 Um (01) reservatório de água para irrigação;
2.14.11 Duas(02) válvulas de canal de ar/água sobressalentes
2.14.12 Uma(01) válvula de aspiração sobressalente;
2.14.13 Cinqüenta (50) válvulas de canal de biópsia;
2.14.14 Mala para acondicionamento e transporte;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.
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1.generalidades: sistema de videoendoscopia digestiva alta e baixa,em alta definição para observação e
biópsia em pacientes adultos.
2. 2.o sistema deve ser composto por:
2.1.dois (02) vídeogastroscópio;
2.2.dois (02) vídeocolonoscópio;
2.3.uma (01) fonte de luz;
2.4.um (01) processador de imagem;
2.5.um (01) monitor;
2.6.um (01) troley;
2.7.uma (01) vídeo printer;
2.8.um (01) teclado alfanumérico;
2.9.um (01) sistema digital de imagem, captura e gravação;
2.10.um (01) monitor escravo;
2.11.um (01) nobreak;
3.características técnicas mínimas do videogastroscópio:
3.1.captação da imagem através de ccd acoplado com imagem em alta definição de no mínimo 720 linhas
de definição horizontal;
3.2.totalmente imersível;
3.3.esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro princípio ativo aprovado pela vigilância
sanitária estadual ou anvisa;
3.4.sistema de cromoscopia para realce da vascularização dos tecidos;
3.5.sistema de zoom de ampliação de imagem;
3.6.campo de visão de 140 graus no mínimo;
3.7.faixa mínima de foco de 4 mm a 100 mm;
3.8.diâmetro do tubo de inserção de 9,8 mm ± 1,0 mm;
3.9.diâmetro mínimo do canal de trabalho de 2,8 mm;
3.10.comprimento tubo de inserção de no mínimo 1000 mm;
3.11.flexibilidade mínima de 210 graus para cima e 90 graus para baixo;
3.12.flexibilidade mínima de 100 graus para esquerda e 100 graus para direita;
3.13.acessórios:
3.13.1.quatro (04) pinças de biopsia reusável e autoclavável a  vapor saturado;
3.13.2.duas (02) escovas de limpeza do canal;
3.13.3.um (01) irrigador de todos os canais com seringa;
3.13.4.um(01) limpador de lentes;
3.13.5.duas (02) alças de polipectomia reusável e autoclavável a vapor saturado;
3.13.6.duas (02) pinças dente de rato para corpo estranho reusável e autoclavável a vapor saturado;
3.13.7.duas (02) pinças tipo tripé reusável e autoclavável a vapor saturado;
3.13.8.duas (02) agulhas para esclerose de varizes de esôfago reusável e autoclavável a vapor saturado;
3.13.9.duas (02)válvulas de canal de ar/água sobressalentes;
3.13.10.uma (01) válvula de aspiração sobressalente;
3.13.11.cem (100) válvulas de canal de biópsia;
3.13.12.maleta de acondicionamento para transporte;
4.características técnicas mínimas do videocolonoscópio:
4.1.captação da imagem através de ccd acoplado com imagem em alta definição de no mínimo 720 linhas
de definição horizontal;
4.2.totalmente imersível;
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4.3.esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro principio ativo aprovado pela vigilância
sanitária estadual ou anvisa;
4.4.campo de visão de 140 graus no mínimo;
4.5.visão frontal;
4.6.faixa mínima de foco de 3 mm a 100 mm;
4.7.diâmetro do tubo de inserção de 12,6 mm ±1,0 mm;
4.8.diâmetro do canal de trabalho de 3,8 ±0,4 mm;
4.9.comprimento do tubo de inserção de no mínimo 1600 mm;
4.10.flexibilidade mínima de 180 graus para cima e 180 graus para baixo;
4.11.flexibilidade mínima de 160 graus para esquerda e 160 graus para direita;
4.12.acessórios:
4.12.1.quatro (04) pinças de biopsia reusável e autoclavável a vapor saturado;
4.12.2.duas (02) escovas de limpeza do canal;
4.12.3.um (01) irrigador de todos os canais com seringa;
4.12.4.um (01) limpador de lentes;
4.12.5.duas (02) alças de polipectomia reusável e autoclavável a vapor saturado;
4.12.6.duas (02) pinças dente de rato para corpo estranho reusável e autoclavável a vapor saturado;
4.12.7.duas (02) pinças tipo tripé reusável e autoclavável a vapor saturado;
4.12.8.duas (02)válvulas de canal de ar/água sobressalentes;
4.12.9.uma (01) válvula de aspiração sobressalente;
4.12.10.cem (100) válvulas de canal de biópsia;
4.12.11.maleta de acondicionamento para transporte;
5.características técnicas mínimas da fonte de luz:
5.1.lâmpada xenon;
5.2.potencia mínima de 300 watts;
5.3.ajuste da intensidade de luz manual e automático;
5.4.lâmpada de emergência;
6.características técnicas mínimas do processador de imagem:
6.1.saída de sinal de vídeo de alta definição de no mínimo 720 linhas de definição horizontal;
6.2.saídas de vídeo: y/c, rgbs, sdi ou dvi ou hdmi;
6.3.ajuste de branco automático;
6.4.ajuste de cor;
6.5.congelador de imagem;
6.6.deve ter a possibilidade de introduzir os dados pessoais do paciente;
6.7.dispositivo de controle da saturação de luz;
6.8.dispositivo para aumento da imagem;
7.características técnicas mínimas do monitor:
7.1.tamanho do vídeo: 19 polegadas, no mínimo;
7.2.sistema de cor ntsc;
7.3.monitor de grau médico profissional atendendo as normas de segurança en60601-1;
7.4.resolução de 1024 x 768, no mínimo;
7.5.entradas: y/c, rgbs, ou rgb, sdi ou dvi ou hdmi;
7.6.ajustes:cor, brilho, gama, temperatura de cor, aperture, scan;
7.7.função pip (picture in play);
8.características técnicas mínimas do troley:
8.1.deve suportar todos equipamentos do item 2;
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8.2.rodízios giratórios;
9.características técnicas mínimas da vídeo printer:
9.1.tamanho da foto: 210 mm x 148 mm;
9.2.sistema de cor ntsc; mm x 148 mm;
9.3.resolução: 4 pontos/mm, ou maior;
9.4.acessórios: cabos de conexão de vídeo e controle e 300 folhas de papel para foto;
10.características técnicas mínimas do sistema digital de imagem, captura e gravação:
10.1.placa de aquisição que garanta a mesma qualidade de imagem fornecida pela processadora de
vídeo,compatível com o computador e a processadora de vídeo;
10.2.software para registro do exame baseado em plataforma windows, que permita edição de imagens e
gerenciamento dos dados de pacientes;
10.3.capacidade de gravação de no mínimo 4 horas de vídeo e 10.000 imagens.
10.4.características técnicas mínimas do computador:
10.5.  Processador de no mínimo 3.0 ghz;
10.6.memória ram, no mínimo, 2gb ddr-2;
10.7. Monitor lcd de no mínimo 17";
10.8. Hd com, no mínimo, 500 gb de capacidade;
10.9.deve apresentar leitor e gravador de dvd e cd;
10.10.deve possuir, no mínimo, duas portas usb frontais;
10.11.placa de rede 10/100 mbits;
10.12.placa de vídeo de 500 mb, no mínimo e não integrada à placa mãe;
10.13.sistema operacional windows xp-pro - oem ou superior;
10.14.teclado compatível com língua portuguesa;
10.15.mouse;
10.16.impressora bastão de cera,colorida com resolução que garanta visualização da imagem compatível
com a que foi gerada no monitor do microcomputador.
11.acessórios gerais:
11.1.aparelho para teste de vazamento compatível com o equipamento;
11.2.cabos de conexão de vídeo e controle;
11.3.02 (dois)reservatórios de água para irrigação utilizado no fibroendoscópio;
11.4.01 (um) monitor lcd colorido de 19 polegadas para uso como monitor escravo, com resolução de no
mínimo 1024 x 768. Deve ser fornecido cabo de vídeo, comprimento de acordo com o local de instalação
a ser definido pela unidade;
11.5.nobreak de 1,5 kva, entrada de 220v/60hz,saída compatível com os demais equipamentos, com no
mínimo 8 tomadas 2p+t do mesmo padrão fornecido pelo fabricante.
11.6.oito (08) kits de bastão de cera reserva para a impressora;

051110014 Endoscópio flexível para otorrinolaringologia.
1.características técnicas mínimas do endoscópio:
1.1.endoscópio flexível para rinolaringoscopia sem canal de trabalho;
1.2.diâmetro do tubo de inserção: 2,5 +- 0,5 mm;
1.3.comprimento do tubo de inserção: 35,0 +- 2,0cm;
1.4.visão de 0° e ângulo de abertura de no mínimo 8 0°;
1.5.movimentos mínimos: para cima 180° e para baixo  90°;
1.6.totalmente imersível;
1.7.esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro principio ativo aprovado pela vigilância
sanitária estadual ou anvisa;
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2.características técnicas mínimas da fonte de luz:
2.2.1.estação com duas mini-fontes de led de 50w, 50.000 lux com baterias recarregáveis e carregador ou
fonte com lâmpada xênon de potência equivalente ou superior.
2.2.alimentação elétrica: 220v/60hz;
2.3.lâmpada reserva de mesma capacidade da lâmpada principal
3.acessórios
3.1.(01) uma maleta para acondicionamento e transporte;
3.2.(01) uma caixa fechada para esterilização (container);
3.3.(01) um conjunto para teste de vazamento;
3.4.(01) um conjunto completo para limpeza;
3.5.(05) cinco protetores dentais;
3.6.(02) duas lâmpadas halógenas de reserva.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.a
empresa vencedora deve fornecer treinamento adequado aos usuários,sem ônus para a
administração,com no mínimo duas aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de instalação
do sistema.

051110015 Objeto: Broncoscópio pediátrico
1. generalidades: sistema de broncoscopia composto por scope,
Fonte de luz e acessórios:
2. Especificações técnicas mínimas
2.1. Características gerais:
2.1.1.tubo flexível totalmente imersível
2.1.2. Sistema de lentes com ângulo de visão (CV), mínimo de 90 graus;
2.1.3. Diâmetro do tubo de inserção de no máximo 2,9 +/- 0,2mm
2.1.4. Comprimento de trabalho de no mínimo 540mm +/- 10mm
2.1.5. Diâmetro do canal de trabalho, 1,2mm +/- 0,2mm
2.1.6. Ângulos mínimos de deflexão: 180graus +/- 20graus para cima e 120graus +/- 20graus para baixo;
2.1.7. Esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro principio ativo aprovado pela
Vigilância Sanitária Estadual ou ANVISA;
2.2 Fonte de luz: deve atender a opção 01 ou opção 02, conforme segue:
2.2.1. Opção 01:
2.2.1.1. Estação com duas mini fontes de LED de 50w, 50.000 lux, com baterias recarregáveis e
carregador;
2.2.2. opção 02:
2.2.2.1 Lâmpada halógena;
2.2.2.2. Permitir o ajuste da intensidade de luz ou brilho
2.2.2.3. Potência mínima de 150watts, no mínimo:
2.2.2.4. Lâmpada de emergência de 150w, no mínimo:
2.2.2.5. Alça para transporte
3. Acessórios
3.1. Maleta para acomodação e transporte do equipamento;
3.2. Kit para teste de vazamento;
3.3. (02) dois conjuntos de escovas de limpeza (curta e longa)
3.4. (02)duas pinças de biópsia, dupla ação mandibular, autoclaváveis;
3.5.(02) duas pinças de agarre, dupla ação mandibular, autoclaváveis;
3.6. (20) vinte válvulas para biópsia descartáveis;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)
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3.7 (20) vinte válvulas de sucção, descartáveis
3.8. (05) cinco protetores de boca com mordedura;
3.9. (04) quatro lâmpadas halógenas de reserva, se ofertado / fonte halógena;
4. Alimentação
4.1 alimentação elétrica: 220v/60Hz.
5. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas
recomendadas pelo fabricante,inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem
ônus para a administração.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em língua
portuguesa ou inglesa.
O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica,
sem ônus para a administração.

051110016 Tubo vídeo broncoscópio para uso infantil pediátrico
1. Generalidades: equipamento de vídeo broncoscópio para observação, biópsia e registro de pacientes
pediátricos compatível com sistema de vídeo endoscópia da marca Fujinon.
2. Características técnicas mínimas do videobroncoscópio:
2.1. deve ser compatível com fonte de luz e processador de imagem VP-4400 e fonte de luz XL-4400,
ambos da marca Fujinon;
2.2. captação da imagem através de CCD colorido acoplado;
2.3. totalmente imersível;
2.4. esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro princípio ativo aprovado pela vigilância
sanitária estadual ou ANVISA;
2.5. campo de visão de 120º, no mínimo;
2.6. visão frontal;
2.7. faixa mínima de foco de 4mm a 80mm;
2.8. diâmetro do tubo de inserção de 3,7mm +/- 0,2mm;
2.9. diâmetro do canal de trabalho/biópsia de 1,2mm +/- 0,1mm;
2.10. comprimento do canal de trabalho, mínima 570mm;
2.11. comprimento total, mínimo 840mm;
2.12. angulação, no mínimo 180º para cima e 130º para baixo;
3. acessórios:
3.1. duas (02) pinças de biópsia reutilizáveis e autoclavável a vapor saturado;
3.2. um (01) kit completo para limpeza, incluindo no mínimo escovas reutilizáveis para limpeza do canal e
válvula, irrigador de canais e demais acessórios para proceder com a descontaminação;
3.3. quatro (04) bocais;
3.4. uma (01) válvula de sobressalente;
3.5. trinta (30) válvulas de canal de biópsia;
3.6. maleta de acondicionamento para transporte. o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais
de operação em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer
treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

051110017 Sistema de videoendoscópia digestiva para observação e biópsia em pacientes adultos.
O sistema deve ser composto por:
(01) videogastroscópio;
(01) videocolonoscópio;
(01) videoduodenoscópio;
(01) fonte de luz;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)
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(01) processador de imagem;
(01) monitor digital;
(01) sistema de captura de imagem;
(01) no-break;
(01) troley;
videogastroscópio:
Captação da imagem através de CCD acoplado; totalmente imersível; esterilizável por óxido de etileno ou
ácido peracético ou outro composto aprovado pela vigilância sanitária estadual ou ANVISA; campo de
visão no mínimo 140 graus; direção de observação: 0 graus (frontal); faixa mínima de foco de 4 mm a 100
mm; diâmetro do tubo de inserção 9,2 + ou - 0,2 mm; diâmetro mínimo do canal de trabalho de 2,8mm +
ou - 0,2mm; comprimento tubo de inserção de no mínimo 1030mm; flexibilidade mínima de 210 graus +
ou - 10 graus para cima e 90 graus + ou - 10 graus para baixo; flexibilidade mínima de 100 graus + ou - 10
graus para a esquerda e 100 graus + ou - 10 graus para direita;
Acessórios:
duas (02) pinças de biopsia reutilizáveis e autoclaváveis;
uma (01) escova de limpeza do canal reutilizável;
um (01) kit completo para limpeza;
um (01) reservatório de água;
duas (02) pinças dente de rato para corpo estranho reutilizáveis e autoclaváveis;
duas (02) pinças tipo tripé reutilizáveis e autoclaváveis;
uma(01) maleta para acondicionamento do videogastroscópio;
videoduodenoscópio:
Captação de imagem através de CCD acoplado;
Totalmente imersível;
Esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou
Outro principio ativo aprovado pela vigilância sanitária estadual ou ANVISA;
Campo de visão de 100 graus no mínimo;
Faixa mínima de foco de 5mm a 60mm;
Diâmetro do tubo de insersão de 11,6mm + ou - 1,2mm;
Diâmetro mínimo do canal de trabalho de 4,2mm + ou - 0,1mm;
Comprimento do tubo de insersão de no mínimo 1500mm;
Flexibilidade mínima de 120 graus para cima e 90 graus para baixo;
Flexibilidade mínima de 90 graus para a esquerda e 110 graus para direita;
Acessórios:
duas (02) pinças de biópsia padrão reutilizáveis e autoclavável a vapor saturado;
uma (01) escova de citologia;
uma (01)pinça de apreensão tipo dente de rato;
quatro (04) bocais;
duas (02) escovas reutilizáveis para limpeza do canal demais acessórios necessários para proceder com
a descontaminação ;
uma (01) maleta para acondicionamento do videoduodenoscópio;
videocolonoscópio:
Captação da imagem através de CCD acoplado;
Totalmente imersível;
Esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro composto aprovado pela vigilância sanitária
estadual ou ANVISA;
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Campo de visão de 140º no mínimo;
Direção de observação: 0º (frontal);
Faixa mínima de foco de 3mm a 100mm;
Diâmetro do tubo de inserção de 13mm +ou- 1,0mm;
Diâmetro do canal de trabalho de 3,5 + ou- 0,5mm;
Comprimento tubo de inserção de no mínimo 1600mm;
Flexibilidade mínima de 180 graus para cima e 180 graus para baixo;
 Flexibilidade mínima de 160 graus para esquerda e 160 graus para direita;
Acessórios:
Duas (02) pinças de biópsia reutilizáveis e autoclaváveis;
Uma (01) escova de limpeza do canal reutilizável;
Um (01) kit completo para limpeza;
Duas (02) alças de polipectomia;
Duas (02) pinças dente de rato para corpo estranho reutilizáveis e autocláveis;
Duas (02) pinças tipo tripé reutilizáveis e autoclávaveis;
Uma (01) maleta para acondicionamento do videocolonoscópio
Fonte de luz: lâmpada xenon; 300 watts;
Lâmpada de emergência;
Alimentação elétrica: 220v/60hz;
Processador de imagem:
Saída de sinal de vídeo: y/c, rgb e digital dv;
Ajuste de branco automático;
Ajuste de cor;
Congelamento de imagem;
Deve ter a possibilidade de introduzir os dados pessoais do paciente;
Dispositivo de controle da saturação de luz;
Dispositivo para aumento da imagem;
Alimentação elétrica: 110v ou 220v/60hz compatível com o sistema cotado;
Monitor: profissional;
Tamanho do vídeo: 19 polegadas, no mínimo;
Sistema de cor ntsc;
Resolução de 1080 linhas, no mínimo;
Entradas: digital dv, y/c e rgb;
Ajustes: cor, brilho;
Balanço automático de branco;
Alimentação elétrica: 220v/60hz compatível com o sistema cotado;
Sistema de captura e imagem: placa de aquisição que garanta a mesma qualidade de imagem fornecida
pela processadora de vídeo, compatível com o computador e a processadora de vídeo;
Software para registro do exame baseado em plataforma Windows, que permita edição de imagens e
gerenciamento dos dados de pacientes;
Computador;
Impressora bastão de cera, colorida com resolução que garanta visualização da imagem compatível com
a que foi gerada no monitor do microcomputador.
nobreak:
Estabilizador de tensão: transformador isolador;
Núcleo saturado com filtro;
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Potencia mínima de 2000 w;
Tensão de entrada 110v a 220 v;
Tensão de saída compatível com o sistema cotado;
Distorção harmônica de até 6%;
Características técnicas mínimas do troley:
Deve suportar todos os equipamentos do item 2;
Rodízios giratórios;
Acessórios gerais:
Aparelho para teste de vazamento compatível como
Equipamento;
Cabos de conexão de vídeo e controle;
(02) kits de bastão de cera reserva para a impressora.

051225004 Porta avental de parede, tipo cabide, com capacidade para 05(cinco) unidades. Fixado na parede por
parafusos e buchas em aço tratado e pintado. Dimensões cilindro/cabide: 570mm, dimensões base:
240x150mm, peso líquido: 3.0 kg

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

051225005 Porta avental cilíndrico com capacidade para até 03 aventais plumblíferos. Base de aço, tratado e pintado,
cilindro em PVC pintado. Dimensões cilindro/cabide: 700x100mm; Dimensões da base: 600x100mm.
Peso 2,6 kg

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

051241001 Suporte para amparar coletor ( em papelão) para descarte de resíduo pérfurocortante ou químico;
capacidade 13 litros;  fabricado em arame 4,76 mm/BTC; com acabamento em pintura eletrostática
branca com tratamento anti-corrosivo e cromado; acompanha parafusos e buchas para fixação na parede.
OBS.: Verificar atentamente as medidas (comprimento e largura) do coletor adquirido. O suporte deve ter
2,0cm (dois cm) a mais para o comprimento e largura.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

051241002 Suporte para caixa coletora de material perfurocortante, ferro esmaltado, com capacidade para 7 litros,
compatível com a marca Descarpack ou similar

Bloqueado para corrigir descritivo conforme PGRSS.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo (bloqueado)

051268001 Suporte de ferro/madeira/pvc para cpu PECA 22 Mobiliário ativo
051268002 Suporte de parede em ferro para microondas. PECA 22 Mobiliário ativo
051306001 Suporte para pipeta automática,que comporte no mínimo 5 pipetas. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

051306004 Suporte para pipeta automatica, que comporte no minimo 5 pipetas PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

051330003 Aquecedor de gel p/ exames de fisioterapia 3 cavidades. Equipamento destinado ao aquecimento de gel
para uso em exames e fisioterapia:
Deve possuir 3 (tres) cavidades;
Aquecimento a seco mantém o gel em temperatura agradável;
Deve possuir baixo consumo de energia (30watts/hora);
Deve possuir termostato regulador de temperatura;

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

051390001 Conjunto de serras para trepanação craniotomia, cirurgia de coluna e otorrinocirurgia em pacientes infantil
e neonatais

O conjunto deve apresentar, no mínimo:

 - motor com controle de velocidade;
 - peça de mão para drill reto;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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 - peça de mão para drill angulado;
 - peça de mão para craniótomo;
 - peça de mão para trépano;
 - peça de mão para serra reciprocante;
 -peça de mão para serra sagital;
 - cabo;

 Características técnicas mínimas de motor com controle de velocidade:

1. faixa mínima de velocidade: 0 a 75.000 RPM;
2. potência mínima de 100 w;
3. pedal para controle de velocidade;
4. alimentação elétrica: 220 V/60 HZ;

Características técnicas mínimas do drill reto e angulado

1. autoclavável;
2. jogo com dez (10) fresas para uso em drill;
3. troca de fresas sem chave;
4. deve possuir engate rápido;

Características técnicas mínimas do craniótomo:

1. autoclavável;
2. Dois protetores de dura máter infantil e neonatal;
3. jogo com seis (06) fresas para uso em craniótomo
4. troca de fresas sem chave;
5. deve possuir engate rápido;

Características técnicas mínimas do trépano:

1. autoclavável;
2. faixa mínima de velocidade: 0 a 900 RPM;
3. jogo com duas (02) fresas craneais auto-stop infantil e neonatal;
4. troca de fresas sem chave;
5. deve possuir engate rápido;

Características técnicas mínimas da serra reciprocante:

1. autoclavável;
2. oscilação regulável;
3. jogo com seis (06) lâminas para serra reciprocante;
4. deve possuir engate rápido;

Características técnicas mínimas da serra sagital;
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1. autoclavável;
2. jogo com quatro (04) lâminas para serra sagital;
3. deve possuir engate rápido;

 Características técnicas mínimas do cabo:

1. autoclavável;
2. comprimento mínimo de dois (02) metros;
3. dispositivo para engate rápido;

Acessórios:

1. dois (02) tubos ou frascos de óleo lubrificante específico para o equipamento;
2. estojo de acomodação e esterilização do material.

O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para administração.

051390002 Redutor de velocidade com saida tipo hudson, para drill neurocirurgico, compativel com equipamento
anspach.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

051390003 Adaptador para redutor de velocidade, para drill neurocirurgico, campativel com equipamento anspach. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

051438004 Tacômetro digital portátil. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

051454007 Aparelho fotodocumentador para detecção e quantificação de ácidos nucléicos, proteinas e marcadores
para id de autoradiografias, microplacas, etc. capaz de analisar géis corados com substancia
fluorescentes (Brometo de etideo, nitrato de prata e Gel Red) com as seguintes características:
- câmera escura (cone) em plástico que proporciona um ambiente escuro para visualização das amostras
sobre a área UV do transiluminador,com câmera acoplada.  Tamanho aproximado do cone ( LX P X A): 28
X 23 X 53 CM.
-Câmera CCD monocromática de alta sensibilidade e grau cientifico, com resolução da imagem de até 5
megapixel, com ajuste de  zoom (continuo de 6x) e contraste. Tempo de exposição: 0,04 segundos até2
minutos. Profundidade de pixel 10 bits. Filtro de emissão: laranja e para Brometo de etideo. Acoplada na
parte superior do cone, permite que a imagem seja capturada e enviada para computador (através de
cabo USB). Visualização da imagem em tempo real através de software de captura. Permite fotografar
géis dedimensão máxima de 20 x 20 cm.
- software para captura e tratamento dos géis, capaz de abrir imagens nos formatos: TIF, BITMAP, JPEG,
PICT, PCX E TARGA; Permite: identificação automática de bandas e linhas.
-transiluminador com comprimento de onda 254 e 365 NM, compatível com a câmera escura (cone) .
Tamanho do filtro 20 x 20 cm. Tensão 220V e frequência de 50-60 HZ. Dimensões aproximadas de (L X P
X A): 38 X 29 X 9 CM.
- instalação logo após a entregae garantia de dois anos.
- manual de instruções da câmera e do software, em portiguês.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

051454008 Cuba de eletroforese horizontal para geis submersos, a prova de vazamentos. Tampa com sistema de
segurança.Tamanho aproximado da cuba: 20 x 40 x 9cm (l x p x a). Volume de tampão: 900ml ou menos,
alta transparência para fácil visualização das amostras durante a corrida; bandejas com marcação na
base para facilitar a aplicação das amostras. Eletrodos resistentes, a prova de corrosão (99,99%), feitos

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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em pura platina, facilmente recolocados.
Cuba completa deve ser fornecida com os seguintes acessórios:
- 01 tanque com tampa;
- 01 bandeja de 14 x 14cm;
- 01 bandeja de 14 x 7cm;
- 02 bandejas de 7 x 7cm;
- 02 cabos de conexão, nas cores vermelha e preta, com encaixe retrátil;
pentes:
- 03 pentes de 1 mm de espessura para 6, 8 e 13 amostras (bandeja de 7 cm)
- 03 pentes de 1mm de espessura para 14, 19 e 29 amostras (bandeja de 14cm)
- 02 pentes de 1,5 mm para 5 amostras (bandeja de 7cm) e 10 amostras (bandeja 14cm).
- 02 blocos para redução de volume de tampão;
- base para moldagem dos géis;
- manual de operação.
Voltagem: 220v.

051454009 Fonte de eletroforese, características: fonte com função de voltagem, corrente e potência constante para
ser usado em eletroforese. Força fornecida com capacidade de ajustar as seguintes saídas: voltagem
ajustável de 0 a 600 volts em incrementos de 1 v; corrente ajustável de 0 a 400 miliamperes (ma) em
incrementos de 1ma. Com saídas que permitam trabalhar com 4 cubas simultâneas. Potência ajustável
de 0 a 240 watts em incrementos de 1w. Possibilidade de até 4 cubas de eletroforese serem conectada
em paralelo para fornecer energia que permita trabalhar com voltagem, miliamperagem potência. Ajuste
de tempo de 0 a 99 horas e 59 minutos. Terminais deslocados e com sistema de encaixe em
profundidade evitando maus contatos, com dispositivos de proteção contra eventuais sobrecargas, bem
como acidentes de curtos-circuitos no           sistema de saída. Especificações: display de leitura: display
tipo led, permitindo a visualização da programação. painel: tipo "touch" (toque de sensibilidade),
impermeável e à prova de respingos. Corrente máxima: 400ma. Potência máxima: 240 watts. Variação da
tensão: + 1%. Precisão:  + 1.5% na escala total. Resolução: 1v, 1ma. Estrutura: em plástico (abs) rígido
de alta resistência. Voltagem operação na cuba; 0 a 300 V. Temperatura de trabalho: Em ambiente de 5
graus C a 40 graus C. 220 Volts (60 hz). Manual de instrução. Garantia de 2 (dois) anos.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

051527004 Condutivímetro portátil, microprocessado: capacidade para medir condutividade, sólidos dissolvidos e
temperatura com a seguintes características:
compensação automática de temperatura na faixa de 0 a 100°c ou manual.
função "temperatura fixa" que permite ajustar o valor da temperatura quando sensor de temperatura for
removido;
calibração: permitir ajustar o valor da solução padrão para o valor real indicado no certificado de
calibração da solução;
função "auto desliga" (desligar automaticamente depois de aproximadamente 5 minutos sem atividade no
teclado);
função "constante da célula" (k) permite selecionar a célula que é mais adequada para a medida,
escolhendo entre k=0,1, k=1,0 e k=10,0.
faixas de medição;
2.    k=0,1: - 0,00 a 20,00 us ( 0,01 us/cm) -20,0 a 200,0 us (0,1 us/cm)
3.    k=1,0:- 0,0 a 200,0 us (0,1 us/cm) - 200 a 2000 us (1 us/cm)
4.    k=10,0 - 0,000 a 2.000 ms (0,001 ms/cm) -  2,00 a 20,00 ms (0,01 ms/cm)
       precisão melhor que 3% do fs / melhor que ± 0,2°c
       display lcd 16 caracteres x 2 linhas;

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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       alimentação bateria de 9v alcalina;
Deve ser fornecido com os seguintes acessório e solução:
5.    manual de instruções em português;
6.    sensor de condutividade k=0,1;
7.    sensor de temperatura;
8.    solução padrão de condutividade de 147 µs para calibração, com certificado de análise do lote,
rastreado ao nist.

051578001 Conexao curva uso em escritorio PECA 22 Mobiliário ativo
051608003 DINAMÔMETRO

Generalidades:
Dinamômetro para uso em fisioterapia.
-Características técnicas mínimas:
-Dinamômetro de mão;
-Medição analógica;
Faixa mínima de medição: 0 a 90 Kg;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

051608004 Dinamometro digital portatil para medidas de força e torsão em duas direções(vertical e horizontal) cap.
100kg.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

051608005 Dinamômetro de preensão manual hidráulico. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

051640001 IMOBILIZADOR  DE  CABEÇA FIXADOR PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
051721001 Torpedo para oxigênio médio, capacidade de um (01) metro cúbico. deverá vir acompanhado de válvula

redutora de O2 para o cilindro, régua dupla (dois pontos) e dois fluxômetros de O2.
PECA 84 exa ativo

051756001 Eletro calha com tomadas. PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

051764002 Eletrocardiografo
1. Generalidades
Aparelho de ECG de repouso portátil.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 o aparelho deve possibilitar a impressão de ECG nas 12 derivações padrão;
2.2 o aparelho deve possuir impressão simultânea de 03(três) canais, no mínimo;
2.3 software interno em português;
2.4 operação nos modos: manual e automático;
2.5 indicação visual e/ou sonora de eletrodo solto;
2.6 seleção de sensibilidade de 5(n/2), 10(n) ou 20(2n)mm/mv no mínimo.
2.7 controle da velocidade de impressão de 25 a 50 mm/s, no mínimo;
2.8 deve possuir software interno de análise e interpretação;
2.9 deve possuir detecção ou registro de marcapasso;
2.10 filtro de ruído da rede AC (60hz) e filtros musculares, no mínimo;
2.11 deve possuir tela LCD, ou tecnologia superior, de no mínimo 4 polegadas com possibilidade de
visualização de 8 derivações simultâneas, no mínimo
2.12 proteção contra desfibrilação (flutuante);
2.13 impressora interna de papel milimetrado, com registro que indique:
2.13.1 data e hora
2.13.2 frequência cardíaca e derivações;
2.13.3 velocidade e amplitude
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2.13.4 interpretação do ECG;
2.13.5 sinal de calibração de 1 mv;
2.14 resposta de frequência de 0,05 a 150 Hz;
2.15 bateria interna ou acoplada recarregável, capacidade para impressão de no mínimo 60 minutos ou
100 exames;
2.16 possibilidade de transmissão do exame em formato digital para armazenamento em computador;
2.16.1 o equipamento deve possuir software para instalação em sistema operacional Windows, para
visualização posterior de exames;
2.16.2 o software deve possuir possibilidade de gerar o exame de ECG em arquivo em pelo menos um
dos seguintes formatos jpeg,pdf, dicom ou xml;
2.17 capacidade de armazenamento de no mínimo 100 exames;
3. Acessórios:
3.1 01(um) cabo de alimentação para rede elétrica (2p + t) segundo normas ABNT;
3.2 02 (dois) cabos de paciente de 10 vias, padrão de cores iec ou aha;
3.3 02 (dois) conjuntos de eletrodos precordiais com seis unidade, tipo pêra;
3.4 02 (dois) conjunto de eletrodos de extremidades tipo clip;
3.5 20 (vinte) rolos ou pacotes sanfonados em z de papel para eletrocardiograma, compatível com o
equipamento
3.6 cabo para conexão do eletrocardiografo com o computador;
4. Alimentação:
4.1 alimentação elétrica: 220v/60hz;
4.2 bateria interna;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração. O
equipamento deverá apresentar garantia de, no mínimo 02 (dois) anos.

051764004 Aparelho de ECG de repouso portátil
1. Generalidades
2. Características Técnicas Mínimas
2.1 o aparelho deve possibilitar a impressão do ECG nas derivações padrão;
2.2 o aparelho deve possuir 03 (três) canais;
2.3 operação no modo manual e automático;
2.4 indicação visual e/ou sonora de eletrodo solto;
2.5 seleção de sensibilidade de 5 (n/2),10(n),ou 20 (2n) mm/mv;
2.6 controle da velocidade de impressão (25 ou 50 mm/s);
2.7 filtro de ruído da rede ac (60 hz);
2.8 proteção contra desfibrilação (flutuante)
2.9 impressora térmica interna de papel milimetrado, com registro que indique:
2.9.1 data, hora freqüência cardíaca, velocidade, amplitude, derivação, atuação do filtro 60 hz e proteção
contra descarga do desfibrilador;
2.10 sinal para calibração de 1 m v;
2.11 resposta de freqüência de 0,05 a 100 hz;
2.12 bateria interna recarregável;
3. Acessórios
3.1 01 (um) cabo de alimentação para rede elétrica (2p+t), segundo normas ABNT;
3.2 02 dois) cabos de paciente de 10 vias;
3.3 06 (seis) eletrodos precordiais tipo pêra;
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3.4 04 (quatro) eletrodos de extremidades tipo clip;
3.5 20 (vinte) rolos ou pacotes sanfonados em z de papel para eletrocardiograma, compatível com o
equipamento;
4. Alimentação
4.1 alimentação elétrica: 220v/60hz
 O equipamento dever ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em
língua portuguesa. o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem
ônus para a administração.

051764005 Eletrocardiógrafo digital: ECG Digital de repouso com 12 canais de derivações simultâneos. Eletro externo
ao microcomputador com conexão através de porta USB nativo. Alimentação elétrica via a porta USB.
Possibilidade de trabalhar em tempo real e com entrada do paciente isolada em conformidade com as
normas NBR IEC 60601-2-225. Transferência do sinal do eletrocardiógrafo em tempo real para o
microcomputador através de porta USB nativo, classe II de segurança elétrica do paciente. Filtros digitais
de 60 Hz. Variação da linha de base e muscular, proteção contra descarga de desfibriladores, classe de
proteção BF, conforme NBR – IEC 601-2-25. Velocidade de 25 e 50 mm/s, variação de sensibilidade de 5,
10 e 20 mm/mv. Frequência de amostragem de 600 Hz por canal. Calibração do ECG a cada carga do
software. Compatibilidade com computadores que utilizem Windows. Eletrocardiógrafo compatível com as
característica de leitura de traçado do sistema.
Software (Sistema de Informação): Compatível com o sistema operacional windows. Banco de dados
relacional contendo versão cliente / servidor. Possibilitar realizar as medidas semi automática em tela.
Deve possibilitar o cálculo dos índices de Cornell e Sokolov. Possibilidade de gravação do canal de ritmo.
Salvamento dos exames em padrões compatíveis com a internet. Emissão de laudo através de um banco
de frases. Exportação dos dados de RR para cálculo da variabilidade da frequência cardíaca. Permitir
exportação no formato FWC, possibilitando a abertura do traçado. Exportação dos arquivos no padrão
XML aberto. Possibilitar a exportação de eletros completos no formato de figuras (jpg, bmp ou gif).
Possibilidade de imprimir o eletro utilizando qualquer impressora. Possibilidade de imprimir identidade
cardíaca. Permitir escolher tiras do ritmo cardíaco para impressão ou todo o ritmo. Possibilidade
impressão de traçados e laudos coloridos ou preto e branco. Possibilidade de comunicação através de
protocolo DICOM.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

051764006 Eletrocardiógrafo digital para ECG de repouso na forma de módulo para computador.
1.Características técnica mínimas:
1.1 Compatível com sistema ECG Digital de Repouso, 12 derivações simultâneas, trabalhar em tempo
real;
1.2 O aparelho deve possibilitara impressão do ECG nas 12 derivações padrão;
1.3 Indicação visual e/ou sonora de eletrodo solto;
1.4 Seleção de sensibilidade de 5 (N/2), 10 (N), ou 20 (2N)mm/mv;
1.5 Controle da velocidade de impressão (25 ou 50 mm/s);
1.6 Filtro: ruído da rede AC (60 Hz,) variação da linha de base e muscular;
1.7 Proteção contra desfibrilação (flutuante);
1.8 Registro no exame dos seguintes dados: data, hora, freqüência cardíaca, velocidade, amplitude,
derivação, atuação do filtro 60Hz e proteção contra descarga do desfibrilador;
1.9 Resposta de freqüência de 0,05 a 100 Hz;
1.10 Alimentação a partir do computador por interface USB;
1.11 Deve possuir software em português para gerenciamento de registros e pacientes, visualização e
impressão, para sistemas operacionais Windows, para livre instalação, inclusive em rede, para qualquer
número de usuários;
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1.12 Correção automática da linha de base;
1.13 Compatível com redes locais;
1.14 Possuir medidas em tela;
1.15 Deve permitir salvar exames em padrões compatíveis com a internet (jpg, bmp);
1.16 Deve ter a possibilidade de exportação de exames completos no formato de figuras que podem ser
agregadas a outros softwares;
1.17 Impressão de traçados coloridos ou preto e branco;
1.18 Freqüência de amostragem mínima de 500hz por canal;
1.19 Calibração do ECG a cada carga do software;
1.20 Incluindo todas as características técnicas necessárias o pleno funcionamento do equipamento;
2. Acessórios
2.1  01 (um) cabo de conexão USB;
2.2  01 (um) cabo de alimentação;
2.3  02 (dois) cabos de paciente de 10 vias;
2.4  12 (doze) eletrodos precordiais tipo pêra;
2.5  08 (oito) eletrodos de extremidades tipo clip;
Alimentação
3.1 Alimentação 220V/60Hz
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em
língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus
para a administração.

051764007 Eletrocardiógrafo multicanal
1. Generalidades: aparelho de ECG de repouso portátil.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. o aparelho deve possibilitar a impressão de ECG nas derivações padrão;
2.2. o aparelho deve possuir 03 (três) canais, no mínimo;
2.3. operação no modo manual e automático;
2.4. indicação visual e/ou sonora de eletrodo solto;
2.5. seleção de sensibilidade de 5(n/2), 10(n), ou 20(2n) mm/mv;
2.6. controle da velocidade de impressão (25 ou 50 mm/s);
2.7. filtro de ruído da rede AC (60hz) e filtros musculares, no mínimo;
2.8. deve possuir tela LCD de no mínimo 4 polegadas com possibilidade de visualização das 08
derivações;
2.9. proteção contra desfibilação (flutuante);
2.10. impressora interna de papel milimetrado, com registro que indique:
2.10.1. data, hora, frequência cardíaca, velocidade, amplitude, deviração, atuação do filtro 60hz;
2.11. sinal de calibração de 1mv;
2.12. resposta de frequência de 0,05 a 100hz;
2.13. capacidade de armazenamento de no mínimo 8 exames;
2.14. possibilidade de transmissão do exame em forma digital para armazenamento em computador (o
software necessário para visualização, armazenamento e posterior transmissão deve ser fornecido com o
equipamento e liberado para instalação em qualquer computador da unidade). O software deve possuir
possibilidade de gerar o exame de ECG em arquivo em pelo menos um dos seguintes formatos: jpeg, pdf,
dicom ou xml;
3. Acessórios:
3.1. 01 (um) cabo de alimentação para rede elétrica (2p + t) segundo normas ABNT;
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3.2. 02 (dois) cabos de paciente de 10 vias, padrão de cores iec;
3.3. 02 (dois) conjuntos de eletrodos precordiais com seis unidades, tipo pêra;
3.4. 02 (dois) conjuntos de eletrodos de extremidades tipo clip;
3.5. 20 (vinte) rolos ou pacotes sanfonados em z de papel para eletrocardiograma, compatível com o
equipamento;
3.7. cabo para conexão do eletrocardiógrafo com o computador
4. Alimentação:
4.1. alimentação elétrica: 220v/60hz;
4.2. bateria interna ou acoplada recarregável com duração mínima de 60 minutos.
O equipamento de ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

051764008 Objeto: Eletrocardiógrafo para uso neonatal
1. Generalidades:aparelho de ECG de repouso portátil para uso neonatal
2. Características técnicas mínimas:
2.1. O aparelho deve possibilitar a impressão de ECG nas 12 derivações padrão;
2.2. O aparelho deve possuir impressão simultânea de 03 (três) canais, no mínimo;
2.3. Operação no modo manual e automático;
2.4. Indicação visual e/ou sonora de eletrodo solto;
2.5. Seleção de sensibilidade de 5 (n/2),10 (n) ou 20 (2n) mm/mv;
2.6. Controle da velocidade de impressão (25 ou 50 mm/s);
2.7. Filtro de ruído da rede ac (60hz) e filtros musculares, no mínimo;
2.8. Deve possuir tela LCD de no mínimo 4 polegadas com possibilidade de visualização das 12
derivações;
2.9. Proteção contra desfibilação (flutuante);
2.10. Impressora interna de papel milimetrado, com registro que indique:
2.10.1. Data, hora,freqüência cardíaca,velocidade,amplitude, derivação, interpretação do ECG;
2.11. Sinal de calibração de 1mv;
2.12. Resposta de freqüência de 0,05 a 100hz;
2.13.Capacidade de armazenamento de no mínimo 8 exames;
2.14. Possibilidade de transmissão do exame em formato digital para armazenamento em computador (o
software necessário para visualização, armazenamento e posterior transmissão deve ser fornecido com o
equipamento e liberado para instalação em qualquer computador da unidade). O software deve possuir
possibilidade de gerar o exame de ECG em arquivo formato "jpeg" ou "pdf" ou "dicom";
2.15. Deve possuir internamente software interpretativo e de análise automático;
3. Acessórios:
3.1. 01 (um) Cabo de alimentação para rede elétrica (2p + t) segundo normas ABNT;
3.2.02 (dois) Cabos de paciente de 10 vias, padrão de cores iec ou aha;
3.3. 02 (dois) Conjuntos de eletrodos precordiais com seis unidades, tipo pêra para uso neonatal;
3.4. 02 (dois) Conjuntos de eletrodos de extremidades tipo clip para uso neonatal;
3.5. 20 (vinte) Rolos ou pacotes sanfonados em z de papel para eletrocardiograma, compatível com o
equipamento;
3.6. Carrinho de transporte com rodízios e freio, para acomodação do equipamento e acessórios;
3.7. Cabo apra conexão do eletrocardiógrafo com o computador
4. Alimentação:
4.1. Alimentação elétrica: 220v/60hz;
4.2. Bateria interna recarregável com duração mínima de 60 minutos de registro contínuo.
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5.Garantia:
5.1. Equipamento deve possuir garantia total de (03) três anos, exceto acessórios; durante o período de
garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante, conforme
manual do equipamento, ou no mínimo anualmente, inclusive com a substituição de peças necessárias
para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento de ser acompanhado pelos manuais de
operação e língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer
treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

051764009 Eletrocardiógrafo multicanal.
1. Generalidades: aparelho de ECG de repouso, portátil.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 O aparelho deve possibilitar a impressão de ECG nas derivações padrão;
2.2 O aparelho deve possuir 03(três) canais, no mínimo;
2.3 Operação no modo manual e automático;
2.4 Indicação visual e sonora de eletrodo solto;
2.5 Seleção de sensibilidade de 5(n/2),10(n),ou 20(2n)mm/mv;
2.6 Controle da velocidade de impressão (25 ou 50mm/s);
2.7 Filtro de ruído da rede AC(60hz)e filtros musculares, no mínimo;
2.8 Deve possuir tela de LCD de, no mínimo, 4 polegadas, com possibilidade de visualização das 12
derivações;
2.9 Proteção contra desfibrilação(flutuante);
2.10 Impressora interna de papel milimetrado, com registro que indique:
2.10.1 Data, hora, freqüência cardíaca, velocidade, amplitude, derivação, atuação do filtro 60hz;
2.11 Sinal de calibração de 1mv;
2.12 Proteção contra descarga do desfibrilador;
2.13 Resposta de freqüência de 0,05 a 100 HZ
2.14 Bateria interna recarregável;
2.15 Capacidade de armazenamento de, no mínimo, 8 exames;
2.16 Possibilidade de transmissão do exame em forma digital para armazenamento em computador(o
software necessário para visualização, armazenamento e posterior transmissão deve ser fornecido com o
equipamento e liberado para instalação em qualquer computador da unidade).o software deve possuir
possibilidade de gerar o exame de ECG em arquivo tipo JPEG com resolução mínima de 800 x 600 pixels;

3. Acessórios:
3.1 01(um) cabo de alimentação para rede elétrica (2p+t) segundo normas ABNT;
3.2 02(dois) cabos de paciente de 10 vias,padrão de cores IEC
3.3 02(dois) conjuntos de eletrodos precordiais com seis unidades, tipo pêra;
3.4 02(dois) conjuntos de eletrodos de extremidade tipo clip
3.5 20(vinte) rolos ou pacotes sanfonados em Z, de papel para eletrocardiograma,compatível com o
equipamento;
3.6 Carrinho de transporte com rodízios e freio, para acomodação do equipamento e acessórios;
3.7 Cabo para conexão do eletrocardiógrafo com o computador;
4. Alimentação;
4.1 Alimentação elétrica: 220v/60hz;
4.2 Bateria interna recarregável com duração mínima de 60(sessenta) minutos;
3. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas
recomendadas pelo fabricante,inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem
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ônus para a administração.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação (e digital), em língua
portuguesa (Brasil) e serviço em lingua portuguesas (Brasil) ou inglesa.
O manual de serviço consiste no mínimo de: todas as operações de manutenção do equipamento, rotinas
de serviço e solução de problemas do equipamento, identificação de todas as partes (visão explodida, se
disponível) com lista de peças, esquemas elétricos e demais itens pertinentes ao equipamento e seus
acessórios; O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a
equipe técnica, sem ônus para a administração. O treinamento de serviço deverá contemplar todos os
itens do manual de serviço com instrução teórica e prática;

051764010 Eletrocardiógrafo
1. Generalidades-aparelho de ECG de repouso portátil.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 o aparelho deve possibilitar a impressão de ECG nas 12 derivações padrão;
2.2 o aparelho deve possuir impressão simultânea de (03) três canais, no mínimo;
2.3 software interno em português;
2.4 operação nos modos: manual e automático;
2.5 indicação visual e/ou sonora de eletrodo solto;
2.6 deve possuir software interno de análise e interpretação
2.7 deve possuir detecção ou registro de marca-passo
2.8 filtro de ruído da rede AC (60hz) e filtros musculares, no mínimo;
2.9 deve possuir tela de LCD, ou tecnologia superior, de no mínimo 4 polegadas, com possibilidade de
visualização de 8 derivações simultâneas, no mínimo;
2.10 proteção contra desfibrilação (flutuante);
2.11 impressora interna de papel milimetrado, com registro que indique:
2.11.1 data e hora;
2.11.2 frequência cardíaca e derivações;
2.11.3 velocidade e amplitude;
2.11.4 interpretação do ECG;
2.11.5 sinal de calibração de 1 mv;
2.12 resposta de frequência de 0,05 a 150hz;
2.13 bateria interna ou acoplável recarregável, capacidade para impressão de no mínimo 60 minutos ou
100 exames;
2.14 possibilidade de transmissão do exame em formato digital para armazenamento em computador;
2.14.1 o equipamento ou software deve possuir possibilidade de gerar o exame de ECG em arquivo em
pelo menos um dos seguintes formatos jpeg, pdf, dicom ou xml;
2.15 capacidade de armazenamento de, no mínimo, 100 exames;
3. Acessórios
3.1 (01) um cabo de alimentação para rede elétrica (2p+t), segundo normas ABNT;
3.2 (02) dois cabos de paciente de 10 vias, padrão de cores iec ou aha;
3.3 (02) dois conjuntos de eletrodos precordiais, com seis unidades, tipo pêra;
3.4 (02) dois conjuntos de eletrodos de extremidade tipo clip
3.5 (20) vinte rolos ou pacotes sanfonados em z, de papel para eletrocardiografo, compatível com o
equipamento;
3.6 cabo ou USB para conexão/transferência do eletrocardiógrafo com o computador;
3.7 (01) um carrinho para transporte do eletrocardiógrafo, com rodízios e prateleiras para
acondicionamento de gel e papel;
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4. Alimentação:
4.1 alimentação elétrica: 220 v/60hz
4.2 bateria interna;
O equipamento deve ser acompanhado dos manuais de operação e serviços em língua portuguesa
(Brasil). O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

051772003 Sistema de enletroencefalografia digital portátil
1. Generalidades:
Sistema para realização de eletroencefalografia digital em diversos ambientes.
2. O sistema de eletroencefalografia deve ser composto de:
2.1 um (01) sistema de aquisição de sinais;
2.2 um (01) notebook;
2.3 um (01) software de analise e interpretação;
3. Características técnicas mínimas do sistema de aquisição:
3.1 trinta e dois (32) canais para registro de eeg,no mínimo;
3.2 quatro (04) canais de auxiliares, no mínimo;
3.3 frequência de amostragem de pelo menos 250 hz;
4. Características técnicas mínimas do notebook:
4.1 processador pentium IV, no mínimo 2,4 ghz;
4.2 memória ram, no mínimo, 512 mb;
4.3 hd com, no mínimo 40 gb;
4.4 drive de no mínimo 1.44 mb;
4.5 deve apresentar leitor e gravador de cd;
4.6 placa fax modem 66 kbps;
4.7 placa de rede 10/100 mbits;
4.8 placa de vídeo de 64 mb, no mínimo;
4.9 windows xp-pro-oem;
4.10 teclado compatível com língua portuguesa;
4.11 maleta para transporte;
4.12 mouse óptico;
5. Características técnicas mínimas do software:
5.1 software para registro de eeg digital e inspeção de sinais biológicos baseado em plataforma windows;
5.2 opção para captura de tela;
5.3 gravação de exames tipo continua;
5.4 editor de imagens;
5.5 gerenciador de dados de pacientes;
6. Acessórios:
6.1 um (01) cabo para conexão entre o sistema de aquisição e notebook;
6.2 três (03) jogos de eletrodos;
6.3 um (01) cabo de alimentação do tipo (2p + t), segundo normas da ABNT;
6.4 uma (01) bolsa para transporte;
7. Alimentação do sistema:
7.1 alimentação elétrica: 220v / 60 hz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

051772004 Sistema de eletroencefalografia digital portátil
1. Generalidades: Sistema para realização de eletroencefalografia digital em diversos
ambientes.
2. O sistema de eletroencefalografia deve ser composto de:

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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2.1 um (01) sistema de aquisição de sinais;
2.2 um (01) notebook;
2.3 um (01) software de analise e interpretação;
3. Características técnicas mínimas do sistema de aquisição:
3.1 trinta e dois (32) canais para registro de eeg,no mínimo;
3.2 quatro (04) canais de auxiliares, no mínimo;
3.3 frequência de amostragem de pelo menos 250 hz;
4. Características técnicas mínimas do notebook:
4.1 processador I5, no mínimo 2,0 ghz;
4.2 memória ram, no mínimo, 4 Gb;
4.3 hd com, no mínimo 700 gb;
4.4 Tela de LED, no minimo 14 polegadas;
4.5 Webcam integrada;
4.6 Gravador e reprodutor de DVD;
4.7 placa de rede integrada;
4.8 placa de vídeo de 1 Gb, no mínimo;
4.9 windows 7, ou superior;
4.10 Wifi;
4.11 teclado compatível com língua portuguesa;
4.12 maleta para transporte;
4.12 mouse óptico;
5. Características técnicas mínimas do software:
5.1 software para registro de eeg digital e inspeção de sinais biológicos baseado em
plataforma windows;
5.2 opção para captura de tela;
5.3 gravação de exames tipo continua;
5.4 editor de imagens; 5.5 gerenciador de dados de pacientes;
 6. Acessórios:
6.1 um (01) cabo para conexão entre o sistema de aquisição e notebook;
6.2 três (03) jogos de eletrodos;
 6.3 um (01) cabo de alimentação do tipo (2p + t), segundo normas da ABNT;
 6.4 uma (01) bolsa para transporte;
7. Alimentação do sistema:
7.1 alimentação elétrica: 220v / 60 hz.

051845001 TRIPE PARA LABORATORIO USO EM LABORATORIO PECA 22 Mobiliário ativo
051861002 Turbidímetro nefolométrico digital portátil com gabinete reforçado, painel e chassi resistente a oxidação e

a processos corrosivos. Leitura em ntu. sistema ótico composto por dois detectores, um a 90º e um de luz
transmitida que corrige a interferência decorrente da cor dos materiais que absorvem a luz e compensa as
flutuações da intensidade luminosa da lâmpada.lâmpada de tungstênio com durabilidade de 5000 hs faixa
de medição: 0 a 1000 ntu, resolução: 0,01 ntu. repetibilidade: ± 1% da leitura ou 0,01 ntu. Funcionamento
com energia elétrica ou pilhas, 220 volts. Deve possuir as funções: média de sinal, rapidly setting usada
para determinar a turbidez em amostras que sedimentam rapidamente, congelamento dos resultados,
lembrete da calibração e verificação da calibração. Capacidade de armazenamento de pelo menos 500
dados. Desligamento automático programável. Leituras automáticas em poucos segundos. Deve vir
acompanhado de: seis cubetas com tampa de rosca para medições das amostras, cubetas seladas com
padrões de formazina estabilizada nos valores de 20ntu, 100ntu e 800ntu,padrão de 10 NTU para

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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checagem da calibração, ambos com prazo de validade mínimo de 1 ano, frasco de óleo de silicone
especial e flanela para aplicação maleta de transporte, adaptador USB e cabo de alimentação manual de
instrução em português e 1 ano de garantia.

051861003 Turbidimetro, equipamento com leitos de densidade óptica para comparar a concentração de inoculo
microbiano com no mínimo os padrões 0,5 e 2,0 de escala mcfarland. Deve acompanhar conjunto de
padrões para calibração diária.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

051870004 Turbilhão em fibra de vidro, c/7 jatos de hidromassagem:
* 7 registros reguladores de pressão;
* sensor de nível de água;
* aquecedor com resistência de 5000 w - 220 volts;
* chave geral e assento móvel;
* dispositivo anti-transbordante;
* dispositivo de escoamento de água;
* dispositivos elétricos de segurança;
* fundo com piso antiderrapante e rodízios para locomoção;
* timer para programação do tratamento e termostato;
* a x l x c = 80 x 66 x 119 cm e capacidade de 180 lts;
* motor bomba silencioso

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

051870005 Turbilhão em fibra de vidro com 5 jatos de hidromassagem:
* 5 registros reguladores de pressão;
* sensor de nível de água;
* aquecedor com resistência de 4000 w - 220 volts;
* chave geral e dispositivo anti-transbordante;
* dispositivo de escoamento de água;
* dispositivos elétricos de segurança;
* fundo com piso antiderrapante e rodízios de locomoção;
* timer de programação do tratamento e termostato;
* a x l x c = 80 x 66 x 119 cm e capacidade de 180 lts;
* motor bomba silencioso.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

052000002 Ventilômetro de Wright
1. Generalidades:
Aparelho para medição do volume de corrente de ar expirado.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 Construído em aço ou alumínio;
2.2 Dois ponteiros indicadores;
2.3 Faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros;
2.4 Faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litros;
2.5 Maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

052035003 Videolaparoscopia
1. Generalidades:
Equipamento para vídeo- cirurgia laparoscópica composto de microcâmara, fonte de luz, insuflador de
CO2, endoscópios e kit de instrumental.
2 - Características técnicas mínimas:
2.1 Uma (01) Micro-câmera digital FULL HD (High Definition) e processador de imagens,
2.1.1 Sistema de imagem de alta definição, com processamento digital e transferência de sinal digital com
geração de imagens colorida de alta resolução com 1080 linhas de definição horizontal,

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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 2.1.2. Progressive scan no formato de tela 16x9 (widescreen);
 2.1.3. Sistema de escaneamento de imagem Progressive Scan com 50 a 60 quadros por segundo;
 2.1.4. Controle automático de luminosidade por meio de controle de tempo de exposição de 1/60 a
1/10000s;
 2.1.5. Capacidade de registro de imagens com sensibilidade não superior a 0,5 lux (F1,2);
 2.1.6. Saídas de sinal de vídeo digital DVI ou HDMI, SDI e saída de dados para telemedicina,
 2.1.7 Sistema integrado de controle entre câmera, fonte de luz e insuflador com amostragem dos
parâmetros relevantes no monitor.
 2.1.8 Balanço de branco automático acionado através de teclado do processador de imagem e cabeçote,
com dispositivo que impeça o ajuste em condições inadequadas de iluminação, com informação no
monitor desta inconformidade;
  2.1.9. Cabeçote imersível com objetiva com zoom parafocal e acoplador de ótica universal C-
Mount e com CCD HD com acionadores programáveis através de menu na tela para as seguintes
funções: Balanço de branco, congelamento de imagens, brilho, filtro para fibroscópios, controle de
controle de periféricos e geração de barras de cores;
 2.1.10. Sistema de armazenamento de dados através de no mínimo porta USB, que permita inserir dados
do prontuário do paciente, vídeo do procedimento e foto em alta resolução;
 2.1.11. Alimentação 220 V/60 Hz;
 2.2 Um (01) Monitor LCD grau médico:
 2.2.1. Tamanho da tela LCD: 24 polegadas widescreen, no mínimo;
 2.2.2. Possibilidade de apresentação de 2 canais de imagem simultâneos (pip);
 2.2.3. Resolução nativa mínima 1920x1080 linhas;
 2.2.4. Entradas de sinal: DVI ou SDI, S.VHS (Y/C) e/ou video-composto (BNC);
 2.2.5.  Ajustes: cor, brilho e contraste e matiz;
 2.2.6. Iluminância mínima da tela de 350 cd/m2
 2.2.7.  Alimentação elétrica: 220 V/60 Hz.
 2.3. Uma (01) Fonte de Luz Xenon 300 ou LED compatível com esta especificação de Xenon:
 2.3.1. Lâmpada xenon de no mínimo 300 watts ou LED;
 2.3.2. Temperatura de cor 6000K;
 2.3.3. Deve possuir controle de intensidade de luz;
 2.3.4.  Deve possuir contador de horas com indicador de fim de vida útil da lâmpada, se Xenon;
 2.3.5. Deve possuir controle de nível da intensidade da luz de 0 a 100% ou fonte de LED compatível com
esta especificação de Xenon;
 2.3.6. Alimentação 220V/ 60 Hz;
 2.3.7. Duas (02) Lâmpadas xenon de no mínimo 300 watts sobressalentes ou uma (01) conjunto de LED
sobressalente;
 2.3.8. Dois (02) cabos de luz compatível com a fonte fornecida com comprimento mínimo de 2,5 m;
 2.4. Um (01) Insuflador de CO2:
 2.4.1. juste microprocessado de fluxo de 1 a 30 litros/min (l/min), no mínimo;
 2.4.2. Ajuste de pressão contínuo de 3 a 25 mm de Hg, no mínimo;
 2.4.3. Display que indique: Reserva de gás no cilindro, valor teórico/ real de pressão no paciente, valor
teórico/ real do fluxo de gás e volume de gás consumido;
 2.4.4. Circuito de segurança interno para baixa e alta pressão do cilindro; Circuito de segurança para
sobre pressão da cavidade abdominal com válvula de alívio e alarme; Circuito de pressão negativa, com
alarme; Insuflação pulsante com circuito de proteção que evite leitura indevida de fluxo e pressão
administrada ao paciente
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 2.4.5. Alimentação elétrica: 220 V/60 Hz;
 2.4.6. Uma (01) mangueira de alta pressão de ligação do cilindro ao insuflador;
 2.4.7. Duas (02) mangueiras de silicone autoclavável, para ligação de insuflador ao intrumento que vai ao
paciente com conexão luer-lock;
2.5.Endoscópio e kit de instrumental permanente, autoclavável para laparoscopia composto por:
01(um) endoscópio rígido autoclavável, de visão foro obliqua de 30 graus, com sistema de
lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada ocular grande angular, com diâmetro de
10 mm (+/- 1mm) e comprimento de 31cm.
02(dois) trocarteres autoclaváveis de 11mm (+/- 1mm), com válvula multifuncional de retenção de gás,
com torneira para passagem de gás e mandril piramidal, com sistema de desmontagem por engate
rápido.
02(dois) trocarteres autoclaváveis de 6mm (+/- 0,5mm), com válvula de retenção de gás e mandril
piramidal, com sistema de desmontagem por engate rápido.
01(um) redutor autoclavável para trocater de 11mm (+/- 1mm) para 6mm (+/- 0,5mm),.
01(uma) cânula de irrigação e sucção autoclavável de 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento com
orifícios laterais na extremidade distal.
01(uma) cânula para dissecção e coagulação autoclavável, tipo hook,com orifício interno para aspiração e
válvula de comando trompete de 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento.
01(uma) pinça tipo endoclinch, autoclavável com mandíbula fenestrada, atraumática, para apreensão de
corpos estranhos, desmontável através de engate rápido sem rosca, dupla ação, rotatória, isolada, com
empunhadura com cremalheira, com conector de cautério monopolar,com 5mm de diâmetro e 36 cm de
comprimento aproximadamente.
01(uma) pinça tipo reddick-olsen para dissecção e corpos estranhos, desmontável através de
engate rápido sem rosca, estranhos, desmontável através de engate rápido sem rosca, autoclavável,
forte, longa, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura sem trava,com conector de cautério
monopolar com 5mm de diâmetro e 36cm de comprimento aproximadamente.
01(uma) pinça tipo Kelly para dissecção e apreensão,desmontável através de engate rápido sem rosca,
autoclavável, curta, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura sem trava e com conector de
cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento aproximadamente.
01(uma) tesoura eletrocirúrgica tipo Metzembaum, curva, com laminas de 12mm desmontável através de
engate rápido sem rosca, autoclavável, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de
cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento aproximadamente.
01(uma) pinça com boca de 2x4 dentes para corpos estranhos, desmontável através de engate
rápido sem rosca, autoclavável,dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com cremalheira e
conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento aproximadamente.
01(uma) pinça para apreensão de clips médio-grande,desmontável autoclavável, rotatória, com
empunhadura trava, com 10mm de diâmetro e 33 cm de comprimento aproximadamente.
01(uma) de Veress autoclavável de 11 cm (+/- 1cm) de comprimento.
Caixas para acondicionamento e esterilização dos materiais em autoclave a 134ºC, compatível com os
todos instrumentais solicitados.
2.6 Endoscópio e kit de instrumental permanente, autoclavável para laparoscopia de obeso composto por:
1(um) endoscópio rígido autoclavável, de visão foro obliqua de 30 graus, com sistema de lentes de
bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 10mm e
comprimento de 42cm;
1(uma) agulha de Veress autoclavável de 15cm de comprimento aproximadamente;
1(uma)cânula de irrigação e sucção autoclavável de 5mm de diâmetro e 43cm de comprimento com
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orifícios laterais na extremidade distal;
1(uma) cânula para dissecção e coagulação autoclavável, tipo book, com orifício interno para aspiração e
válvula de comando trompete de 5mm de diâmetro e 43cm de comprimento;
1(uma)pinça para apreensão de agulhas,autoclavavel,com ponta curva para esquerda, com 5mm de
diâmetro e 43cm de comprimento;
1 (uma) tesoura eletrocirúrgica tipo Metzembaum, curva, com lâminas de 12mm desmontável através de
engate rápido sem rosca, autoclavável, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de
cautério monopolar,com 5mm de diâmetro e 43cm de comprimento;
1(uma) pinça tipo Kelly para corpos estranhos e dissecção, desmontável através de engate
rápido sem rosca, autoclavável, longa, dupla ação,rotatória, isolada, cabo sem trava, com conector de
cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 43cm de comprimento;
1(uma) pinça tipo Debakey, autoclavável, apreensão de corpos estranhos, atraumatica, desmontável
através de engate rápido sem rosca, simples ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de
cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 43cm de comprimento;
1(uma) pinça tipo Bowel, autoclavável, apreensão de corpos estranhos, fenestrada desmontável através
de engate rápido sem rosca, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério
monopolar, com 5mm de diâmetro e 43cm de comprimento;
1(uma) pinça tipo Endoclinch, autoclavavel com mandibula fenestrada, atraumatica, para
apreensão de corpos estranhos, desmontável através de engate rápido sem rosca, dupla ação, rotatória,
isolada, com empunhadura com cremalheira com conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro
e 43 cm de comprimento;
1(uma) pinça endoscópica bipolar Kelly, tipo Robi, autoclavável, para apreensão, com 5mm de diâmetro e
43cm de comprimento e cabo bipolar;
1(um) retrator comprimento de 36cm e diâmetro de 10mm.
Caixas para acondicionamento e esterilização dos materiais em autoclave a 134ºC, compatível com os
todos instrumentais solicitados.
2.7 Endoscópio e kit de instrumental permanente, autoclavável para urologia composto por:
1(um) endoscópio rígido autoclavável, de visão foro obliqua de 30 graus, com sistema de
lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande ocular, com diâmetro de
4mm e comprimento de aproximadamente 30cm;
1(uma) camisa endoscópica para citoscopia, autoclavável, com duas torneiras para irrigação,com
diâmetro de 20fr (+/- 1,0 fr) e obturador;
1(uma) peça guia com 01(um) canal para passagem de instrumental, com conector luer-look;
1(uma)pinça flexível para corpos estranhos, autoclavável, dupla ação, diametro 7 fr e comprimento de
aproximadamente 40cm;
1(uma) pinça flexível para biópsia, autoclavável, dupla ação, diâmetro7 fr e comprimento de
aproximadamente 40 cm;
1(um) evacuador de Ellik, permanentes, para uso com camisa endoscópica, no caso de evacuador
descartavel fornecer 200 unidades no minimo;
1(um) elemento de trabalho com mola de ação ativa, com dispositivo para acoplamento de eletrodos;
2(dois) cabos de ligação do ressectoscópio ao bisturi com 4mm de diâmetro e de aproximadamente
300cm de comprimento monopolar e estojo autoclavável para acondicionamento de eletrodos;1(uma)
camisa endoscópica de ressecção para uso com elemento de trabalho, composto de camisa externa de
26 fr, rotatória 360 graus, com torneiras para irrigação e sucção, com camisa interna isolada com ponteira
de porcelana;
1(um) obturador com ponta romba para uso com camisa endoscópica de ressecção;
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1(uma) camisa para uretrotomia de Sachse, com canal para passagem de sonda filiforme, com diâmetro
externo de aproximadamente 21fr, com 6(seis) faca fria para uretrotomia, reta;
1(um) cabo de luz de fibras óticas com diâmetro de 3,5mm e comprimento de 230cm, dimensões
mínimas;Caixas para acondicionamento e esterilização dos materiais em autoclave a 134ºC, compatível
com os todos instrumentais solicitados.
2.8 Kit de instrumental permanente, autoclavável para hysteroscopia de brtocchi ou similar composto por:
01 endoscópio rígido, autoclavável, com av= 30 graus, d= 2,7 a 3,0mm e c=30cm; sistema operatório para
uso com endoscópio com camisa interna e externa com diâmetro entre 15 a 17 fr com canal para
instrumentos de 5fr e sistema de torneiras para irrigação; pinça de biópsia e tesoura compatível com o
canal de instrumento da camisa.Caixas para acondicionamento e esterilização dos materiais em
autoclave a 134ºC, compatível com os todos instrumentais solicitados.
2.9 Rack/troley para armazenamento do equipamento;
2.9.1 Deve armazenar os equipamentos dos itens (2.1), (2,2) (2.3) e (2.4) e também o cilindro de Co2;
2.9.2 Deve contar com portas com chave e rodízio;
2.10 – Estabilizador ou Nobreak, com tensão, potência e saídas (tomadas) compativel ao conjunto de
equipamentos;
3.0 Alimentação;
3.1 Alimentação elétrica 220v/60hz;3. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as
manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante,inclusive com a substituição de peças
necessárias para a execução, sem ônus para a administração.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em língua
portuguesa ou inglesa.
O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica,
sem ônus para a administração.

052035004 Video laparoscopia
1 - generalidades:
equipamento para cirurgia video-laparoscopica e histeroscopica em pacientes adultos.
2 - o sistema deve ser composto por:
      2.1 - micro-camera e processador de imagens;
      2.2 - fonte de luz e monitor;
      2.3 - instrumental para histeroscopia 2,9 mm;
      2.4 - onstrumental para histeroscopia 4,0 mm;
      2.5 - instrumental para laparoscopia;
      2.6 - sistema de distensao para histeroscopia;
      2.7 - sistema de distensao para laparoscopia;
      2.8 - rack;
      2.9 - acessorios para histeroscopia 2,9 mm;
      2.10 - acessorios para histeroscopia 4,0 mm;
      2.11 - acessorios para laparoscopia;
3 - micro-camera e processador de imagens:
      3.1 - sistema de cor ntsc com resolucao minima de 450 linhas (horizontal);
      3.2 - controle automatico de luminosidade por meio de controle de tempo de exposicao de 1/60s a
1/10000s;
       3.3 - capacidade de registro de imagens com luminosidade minima de 3 lux;
       3.4 - saidas de sinal de video s-vhs (y/c) e video-composto(bnc);
       3.5 - balanco de branco automatico;
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       3.6 - cabeçote imersivel com objetiva f=25mm e acoplador de otica universal c-mount;
comprimento do cabo do cabecote de no minimo 3,0 metros;
       3.8 - alimentacao 220 v / 60 hz;
 4 - fonte de luz:
       4.1 - lampada xenon de no minimo 175 watts;
       4.2 - devera possuir controle de intensidade de luz;
       4.3 - contador de horas com indicador de fim de vida util da lampada;
       4.4 - alimentacao 220 v / 60 hz;
       4.5 - um (01) cabo de fibra otica com comprimento de 3,0 metros (+/- 0,5m) e diametro de 4,5 mm
(+/- 0,3mm);
5 - monitor de tv:
       5.1 - resolucao minima 450 linha horizontais;
       5.2 - entrada de sinal de video s-vhs (y/c) e video-composto
       5.3 - sistema de cor ntsc;
       5.4 - cinescopio com no minimo 19";
6 - instrumental reutilizavel, autoclavavel para histeroscopia 2,9 mm;
       6.1 - 01 (uma) optica diagnostica autoclavavel de 2,9 mm +/- 0,5 mm de diametro, 30 cm +/- 5 cm de
comprimento e ângulo de visao de 30º;
       6.2 - 01 (uma) camisa diagnostica de 3,7 mm +/- 0,5 mm com obturador;
       6.3 - 01 (uma) camisa operatoria de 4,3 mm +/- 0,5mm, com canal para instrumentos semi-rigidos,
com 02 (dois) adaptadores luer-lock;
       6.4 - 01 (uma) camisa endoscopica para fluxo continuo de 5,0 mm +/- 0,5mm com obturador;
7 - instrumental reutilizavel, autoclavavel para histeroscopia 4,0 mm:
       7.1 - 01 (uma) optica de contato autoclavavel de 4,0 mm +/- 0,5 mm de diametro, 30 cm +/- 5 cm de
comprimento e angulo de visao de 30º;
       7.2 - 01 (uma) camisa endoscopica de 5,1 mm +/- 0,5 mm;
       7.3 - 01 (uma) camisa endoscopica operatoria, com diametro de 7,0 mm +/- 1,0 mm, com irrigacao
continua, torneira rotatoria e obturador;
       7.4 - 01 (um) elemento de trabalho com mola de acao ativa, completo, com suporte movel e
movimento do eletrodo para frente acompanhado de:
       7.4.1 - 20 (vinte) alcas de resseccao;
       7.4.2 - 02 (dois) eletrodos bola 3 mm;
       7.4.3 - 02 (dois) eletrodos bola 5 mm;
       7.4.4 - 01 (um) eletrodo para coagulacao angulado;
       7.4.5 - 01 (um) tubo de protecao para eletrodos;
       7.4.6 - 02 (dois) cabos para eletrodo de resseccao;
       7.5 - 01 (uma) camisa endoscopica para ressectoscopia com tubo interno rotatorio;
8 - instrumental reutilizavel, autoclavavel para laparoscopia:
       8.1 - 01 (uma) optica de visao direta autoclavavel de 10 mm+/- 0,5 mm de diametro, 30 cm +/- 5 cm
de comprimento e angulo de visao de 0º;
       8.2 - 01 (uma) optica de visao direta autoclavavel de 10 mm+/- 0,5 mm de diametro, 30 cm +/- 5 cm
de comprimento e angulo de visao de 30º;
       8.3 - 01 (um) trocater de 12 mm +/- 1 mm;
       8.4 - 02 (dois) trocaters de 6 mm +/- 1 mm;
       8.5 - 01 (um) trocater de ternamian com 11 mm +/- 1 mm de diametro;
       8.6 - 01 (um) trocater de ternamian com 6 mm +/- 1 mm de diametro;
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       8.7 - 01 (um) trocater com 11 mm +/- 1 mm de diametro, com valvula obliqua multifuncional;
       8.8 - 01 (um) trocater com 6 mm +/- 1 mm de diametro, com valvula obliqua multifuncional;
9 - caracteristicas tecnicas minimas do sistema de distensao para histeroscopia:
       9.1 - histeroflator:
       9.1.1 - faixa minima de fluxo de insuflacao de 30 a 100 ml /min;
       9.1.2 - faixa minima de pressao de insuflacao de 0 a 150 mmhg;
       9.1.3 - deve possuir sistema de seguranca contra sobre pressao;
       9.1.4 - leitura digital;
       9.2 - irrigador:
       9.2.1 - faixa minima de fluxo de irrigacao de 30 a 450 ml / min;
       9.2.2 - faixa minima de pressao de insuflacao de 0 a 150 mmhg;
10 - caracteristicas tecnicas minimas do sistema de distensao para laparoscopia:
       10.1 - faixa minima de fluxo de insuflacao de 0 a 20 l / min
       10.2 - faixa de pressao de insuflacao de 1 a 30 mmhg;
 11 - caracteristicas tecnicas minimas do rack:
       11.1 - deve acomodar todos os equipamentos do sistema;
       11.2 - rodizios giratorios;
 12 - acessorios reutilizavel, autoclavavel para histeroscopia 2,9 mm;
       12.1 - 01 (uma) tesoura endoscopica rigida, com diametro de 5 mm +/- 0,2 mm e 36 cm +/- 5 cm de
comprimento;
       12.2 - 01 (uma) pinca para biopsia e corpos estranhos, simples acao, com diametro de 1,5 mm +/-
0,2 e 36 cm +/- 5 cm de comprimento;
       12.3 - 01 (um) eletrodo para eletro-cirurgia, flexivel, com diametro de 1,5 mm +/- 0,2 mm e 53 cm +/-
5 cm de comprimento;
       12.4 - 01 (um) cateter de succao de 1,5 mm +/- 0,2 mm;
13 - acessorios reutilizavel, autoclavavel para histeroscopia 4,0 mm:
       13.1 - 01 (uma) peça guia para instrumentos operatorios de 2,1 mm +/- 0.3 mm;
       13.2 - 01 (uma) tesoura endoscopica rigida, com diametro de 2,1 mm +/- 0,3 mm e 53 cm +/- 5 cm de
comprimento;
       13.3 - 01 (uma) pinca de biopsia e corpos estranhos, simples acao com diametro de 2,1 mm +/- 0,3
mm e 53 cm +/- 5 cm de comprimento;
       13.4 - 01 (um) eletrodo para eletro-cirurgia, flexivel, com diametro de 2,1 mm +/- 0,3 mm e 53 cm +/-
5 cm de comprimento;
       13.5 - 01 (um) cateter de succao de 2,1 mm +/- 0,3 mm;
       13.6 - 01 (um) adaptador para cateter de succao;
       13.7 - 01 (um) obturador para camisa ressectoscopica;
  14 - acessorios reutilizavel, autoclavavel para laparoscopia
       14.1 - 01 (um) redutor para trocater 12 mm +/- 1 mm;
       14.2 - 01 (uma) canula endoscopica para succao e irrigacao com diametro de 5 mm +/- 0,5 mm e 36
cm +/- 5 cm de comprimento;
       14.3 - 01 (uma) canula endoscopica para succao e coagulacao, multipla funcao, com diametro de 5
mm +/- 0,5 mm e 36 cm +/- 5 cm de comprimento;
       14.4 - 01 (um) cabo para canula endoscopica;
       14.5 - 01 (um) cabo de diatermia de alta frequencia;
       14.6 - 01 (uma) pinca desmontavel atraves de sistema de engate rapido de reddick-olsen para
disseccao e apreensao, dupla acao, rotatoria, isolada, unipolar, com diametro de 5 mm +/- 0,5 mm e 36
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cm +/- 5 cm de comprimento;
       14.7 - 01 (uma) pinca desmontavel atraves de sistema de engate rapido de reddick-olsen para
disseccao e corpos estranhos dupla acao, rotatoria, isolada, unipolar, com diametro de  5 mm +/- 0,5 mm
e 36 cm +/- 5 cm de comprimento;
       14.8 - 01 (uma) pinca desmontavel atraves de sistema de engate rapido de kelly, curva para
disseccao e apreensao, rotatoria, isolada, unipolar, com diametro de 5 mm +/- 0,5 mm    e 36 cm +/- 5 cm
de comprimento;
       14.9 - 01 (uma) tesoura desmontavel ataves de sistema de engate rapido de metzenbaum, curva,
dupla acao, rotatoria , isolada, unipolar, com diametro de 5 mm +/- 0,5 mm e 36 cm +/- 5 cm de
comprimento;
       14.10 - 01 (uma) pinca desmontavel atraves de sistema de engate rapido para corpos estranhos, 2 x
4 dentes, dupla acao, isolada, rotatoria, unipolar, com diametro de 5 mm +/-
0,5 mm e 36 cm +/- 5 cm de comprimento;
       14.11 - 01 (uma) pinca para apreensao de clips, medio-largo, com trava rotatoria, com diametro de 10
mm +/- 1,0 mm e 33 cm +/- 5 cm de comprimento;
       14.12 - 16 (dezesseis) jogos de 10 clips de titanio cada, tamanho medio-largo;
       14.13 - 02 (duas) agulhas de veress para pneumoperitonio com comprimento de 100 cm +/- 5 cm;
       14.14 - 01 (um) probe de palpacao uterina;
       14.15 - 01 (uma) canula endoscopica uterina, com 01 (um) cone pequeno e 01 (um) grande;
       14.16 - 01 (uma) pinca bipolar para corpos estranhos, dupla acao, com diametro de 5 mm +/- 0,5 mm
e 33 cm +/- 5 cm de comprimento;
       14.17 - 02 (dois) cabos de ligacao para pinca bipolar e bisturi;
       14.18 - 01 (uma) tesoura desmontavel atraves de sistema de engate rapido tipo hook, simples acao,
isolada, rotatoria, com diametro de 5 mm +/- 0,5 mm e 36 cm +/- 5 cm de comprimento;
       14.19 - 01 (uma) pinca desmontavel atraves de sistema de engate rapido de babcok, tipo clamp,
dupla acao, rotatoria, com diametro de 10 mm +/- 1,0 mm e 36 cm +/- 5 cm de comprimento.
       14.20 - 01 (uma) pinca de semm, atraumatica, para apreensao de trompa, dupla acao, isolada,
unipolar, com diametro de 5 mm +/- 0,5 mm e 36 cm +/- 5 cm de comprimento;
       14.21 - 01 (uma) pinca de semm, atraumatica, para apreensão fenestrada, dupla acao, isolada,
unipolar, com diametro de 5 mm +/- de 5 mm e 36 cm +/- 5 cm de comprimento;
       14.22 - 01 (uma) pinca de szabo-berci, para apreensao de agulha, com trava, com diametro de 5 mm
+/- 0,5 mm e 36 cm +/- 5 cm de comprimento;
       14.23 - 01 (uma) pinca auxiliar de szabo-berci, para apreensao de agulha, extremidade tipo flamingo,
com diametro  de 5 mm +/- 0,5 mm e 36 cm +/- 5 cm de comprimento;
       14.24- 01 (uma) agulha para injecao, com fecho luer;
       14.25 - 01 (uma) pinca desmontavel, atraves de sistema de engate rapido, com garras, 2 x 3 dentes,
bico longo, simples acao, rotatoria, com diametro de 10 mm +/- 1,0 mm e 36 cm
+/- 5 cm de comprimento;
       14.26 - 01 (uma) pinca desmontavel atraves de sistema de engate rapido de babcock, para corpos
estranhos, dupla acao rotatoria, isolada, unipolar, com diametro de 5 mm +/- 0,5
mm e 36 cm +/- 5 cm de comprimento;
       14.27 - 01 (uma) pinca desmontavel atraves de sistema de engate rapido de remorgida, dupla acao,
rotatoria, unipolar,1 x 2 dentes, com diametro de 5 mm +/- 0,5 mm e 36 cm +/-
5 cm de comprimento;
       14.28 - 01 (uma) pinca desmontavel atraves de sistema de engate rapido tipo jacare para disseccao e
apreensao, rotatoria, isolada, unipolar, dupla acao, com diametro de 5 mm +/-
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0,5 mm e 36 cm +/- 5 cm de comprimento;
       14.29 - 01 (uma) tesoura desmontavel atraves de sistema de engate rapido de babcook, para corpos
estranhos, fenestrada, simples acao, multiplos dentes, rotatoria, isolada, unipolar
com diametro de 5 mm +/- 0,5 mm e 36 cm +/- 5 cm de comprimento;
       14.30 - 02 (dois) manipuladores uterino com canula para cromotubagem, com diametro de 5 mm +/-
0,5 mm e 33 cm +/- 5 cm de comprimento;
       14.31 - 01 (um) manipulador uterino com valvula tipo torneira, com diametro de 5 mm +/- 0,5 mm e
33 cm +/- 5 cm de comprimento;
15 - alimentacao:
       15.1 - alimentacao eletrica: 220 +/- 10% v/ 60 hz
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operacao e lingua portuguesa. o licitante deve
fonecer treinamento adequado aos usuarios, sem onus para a administracao.

052035008 Videolaparoscopia
1. Generalidades:
Equipamento para vídeo- cirurgia laparoscópica composto de micro-câmara, fonte de luz, insuflador de
Co2, endoscópio e kit de instrumental.
2. Especificações técnicas mínimas:
2.1 uma (01) microcâmera HD (high definition) e processador de imagens;
2.1.1sistema de imagem de alta definição full hd com 1080
Linhas de definição horizontal, progressive scan no formato de tela 16 x 9 (widescreen);
2.1.2 sistema de escaneamento de progressive scan com 50 a 60 quadros por segundo;
2.1.3 controle automático de luminosidade por meio de controle de tempo de exposição de 1/60 a
1/10000s;
2.1.4 capacidade de registro de imagens com luminosidade mínima de 3 lux (f1,4);
2.1.5 saídas de sinal de video digital dvi. Sdi e dv e analógicas rgb, svhs (y/c) e video-composto (bnc);
2.1.6 balanço de branco automático acionado através de teclado do processador de imagem e cabeçote,
com dispositivo que impeça o ajuste em condições inadequadas de iluminação, com informação no
monitor desta inconformidade;
2.1.7 sistema gravação de imagens usb para gravação de procedimentos;
2.1.8 cabeçote imersível com objetiva com zoom parafocal integrado ao cabeçote e acoplador de ótica
universal c-mount e com ccd hd, com acionadores programáveis traves de menu na tela em português
para as seguintes funções; balanço de branco, congelamento de imagens,brilho, filtro para fibroscópios
controle de controle de periféricos:
2.1.9 alimentação 220v/60hz
2.2 Fonte de luz;
2.2.1 Lâmpada xenon de no mínimo 300 watts ou Sistema equivalente;
2.2.2 Deverá possuir controle de intensidade de luz;
2.2.3 Contador de horas com indicador de fim de vida útil da lâmpada;
2.2.4 Alimentação 0,5 metros e +/-220v/60 Hz;
2.2.5 04(quatro) cabo de fibra ótica para condução de luz com dimensões de no mínimo: diâmetro do
feixe de fibras de 4,8mm +/- 0,3mm e comprimento no mínimo de 250 cm +/- 20cm.
2.2.6 01(uma) lâmpada sobressalente;
2.3 monitor lcd 23&quot; widescreen no mínimo;
2.3.1 tamanho da tela lcd ou LED:23 polegadas widescreen no mínimo;
2.3.2 resolução nativa mínima 1920 x 1080 linhas;
2.3.3 entradas de sinal: sdi, (y/c) e video-composto (bnc);
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2.3.4 entradas de sinal: dvi, sdi, s.vhs(y/c) e video-composto(bnc);
2.3.5 ajustes; cor; brilho e contraste e matiz;
2.3.6 iluminância mínima da tela de 450 cd/m2
2.3.7 alimentação elétrica; 220v/60hz.
2.4 Insuflador de Co2 fluxo com sistema de Aquecimento;
2.4.1 Ajuste de fluxo de 0 a 45litros/min (l/nin, no mínimo);
2.4.2 Ajuste de pressão continuo de 0 a 25mm de hg, no mínimo;
2.4.3 Display que indique: reserva de gás no cilindro, valor teórico/real de pressão no paciente, valor
teórico/real do fluxo de gás e volume de gás consumido.
2.4.4 Circuito de segurança interno para baixa/alta pressão do cilindro;
2.4.5 Circuito de segurança para sobre pressão da cavidade abdominal com válvula de alívio e alarme
sonoro e visual 2.4.6 circuito de pressão negativa, com alarme sonoro e visual;
2.4.7 Insuflação pulsante com circuito de proteção que evite leitura indevida de fluxo e pressão
administrada ao paciente;
2.4.8 Alimentação: 220v/60hz;
2.5.Endoscópio e kit de instrumental permanente, autoclavável para laparoscopia composto por:
2(dois) endoscópios rígido autoclavável, de visão foro obliqua de 30¢, com sistema de lentes de
bastão,transmissão de luz por fibra ótica incorporada ocular grande angular, com diâmetro de 10mm e
comprimento de 31cm+/- 2cm. 06 (seis) trocarteres autoclaváveis de +/- 1mm, com válvula multifuncional
de retenção de gás,com torneira para passagem de gás e mandril piramidal, com sistema de
desmontagem por engate rápido. 06(seis) autoclaváveis de 5,5mm +/-1mm com válvula de retenção  de
gás e mandril piramidal, com sistema de desmontagem por engate rápido. 04(quatro) redutor autoclavável
para trocater de 10mm para 5,5mm +/-1mm. 04(quatro)cânula de irrigação e sucção autoclavável de 5mm
de diâmetro e 36 cm +/- 2cm de comprimento com orifícios laterais na extremidade distal. 02(duas) cânula
para dissecção e coagulação autoclavável, tipo hook,com orifício interno para aspiração e válvula de
comando trompete de 5mm de diâmetro e 36 cm +/- 2cm de comprimento. 03(três) pinça tipo endoclinch,
autoclavável com mandíbula fenestrada, atraumática, para apreensão de corpos estranhos, desmontável
através de engate rápido sem rosca, dupla ação, rotatória, isolada, com empunhadura com cremalheira,
com conector de cautério monopolar,com 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento aproximadamente.
01(uma) pinça tipo reddick-olsen para dissecção e corpos estranhos, desmontável através de engate
rápido sem rosca, estranhos, desmontável através de engate rápido sem rosca, autoclavável, forte, longa,
dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura sem trava,com conector de cautério monopolar com
5mm de diâmetro e 36cm de comprimento aproximadamente. 01(uma) pinça tipo Kelly para dissecção e
apreensão,desmontável através de engate rápido sem rosca,  autoclavável, curta, dupla ação, rotatória,
isolada com empunhadura sem trava e com conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 36
cm de comprimento aproximadamente. 01(uma) tesoura eletrocirúrgica tipo Metzembaum, curva, com
laminas de 12mm desmontável através de engate rápido sem rosca,  autoclavável, dupla ação, rotatória,
isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 36cm de
comprimento aproximadamente. 01(uma) pinça com boca de 2x 4 dentes para corpos estranhos,
desmontável através de engate rápido sem rosca, autoclavável,dupla ação, rotatória,isolada com
empunhadura com cremalheira e conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 36 cm de
comprimento aproximadamente. 03(tres) pinça para apreensão de clips médio-grande,desmontável
autoclavável, rotatória, com empunhadura trava, com 10mm de diâmetro e 33cmde comprimento
aproximadamente.01(uma) de Veress autoclavável de 11 cm +/-1cm de comprimento.
2.6 Endoscópio e kit de instrumental permanente, autoclavável para laparoscopia de obeso composto por:
2(dois) endoscópio rígido autoclavável, de visão foro obliqua de 30¢, com sistema de lentes de
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bastão,transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 10mm e
comprimento de 42cm+/- 2cm; 3(Tres) agulha de Veress autoclavável de 15cm de comprimento
aproximadamente; 1(uma)cânula de irrigação e sucção autoclavável de 5mm de diâmetro e 43cm +/- 2cm
de comprimento com orifícios laterais na extremidade distal; 1(uma) cânula para dissecção e coagulação
autoclavável, tipo book, com orifício interno para aspiração e válvula de comando trompete de 5mm de
diâmetro e 43cm de comprimento; 3(três) pinça para apreensão de agulhas,autoclavavel,com ponta curva
para esquerda, com 5mm de diâmetro e 43cm +/- 2cm de comprimento; 1 (uma) tesoura eletrocirúrgica
tipo Metzembaum, curva, com lâminas de 12mm desmontável através de engate rápido sem rosca,
autoclavável, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar,com
5mm de diâmetro e 43cm +/- 2cm de comprimento; 3(três) pinça tipo Kelly para corpos estranhos e
dissecção, desmontável através de engate rápido sem rosca, autoclavável, longa, dupla ação,rotatória,
isolada, cabo sem trava, com conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 43cm +/- 2cm de
comprimento; 02(duas) pinças yipo clamp intestinal s/ cremalheiras,. 1(uma) pinça tipo Debakey,
autoclavável, apreensão de corpos estranhos, atraumatica, desmontável através de engate rápido sem
rosca, simples ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar, com 5mm
de diâmetro e 43cm +/- 2cm de comprimento; 1(uma) pinça tipo Bowel, autoclavável, apreensão de
corpos estranhos, fenestrada desmontável através de engate rápido sem rosca, dupla ação, rotatória,
isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 43cm +/- 2cm
de comprimento; 1(uma) pinça tipo Endoclinch, autoclavavel com mandibula fenestrada, atraumatica, para
apreensão de corpos estranhos, desmontável através de engate rápido sem rosca, dupla ação,
rotatória,isolada, com empunhadura com cremalheira com conector de cautério monopolar, com 5mm de
diâmetro e 43 +/- 2cm cm de comprimento; 3(três)pinça endoscópica bipolar Kelly, tipo Robi, autoclavável,
para apreensão, com 5mm de diâmetro e 43cm +/- 2cm de comprimento e cabo bipolar;
1(um) retrator comprimento de 36cm +/- 2cm e diâmetro de 10mm.
2.7 Endoscópio e kit de instrumental permanente, autoclavável para urologia composto por:
2(dois) endoscópio rígido autoclavável, de visão foro obliqua de 30¢, com sistema de lentes de bastão,
transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande ocular,com diâmetro de 4mm e comprimento
de aproximadamente 30cm;1(uma) camisa endoscópica para citoscopia, autoclavável, com duas torneiras
para irrigação, com diâmetro de 20fr e obturador; 1(uma) peça guia (ou intermediário) com 01(um) canal
para passagem de instrumental, com conector luer-look; 1(uma)pinça flexível para corpos estranhos,
autoclavável, dupla ação, diametro 7 fr e comprimento de aproximadamente 40cm; 1(uma) pinça flexível
para biópsia, autoclavável, dupla ação, diâmetro7 fr e comprimento de aproximadamente 40 cm. 1(um)
evacuador de Ellik,permanentes, para uso com camisa endoscópica; 1(um) elemento de trabalho com
mola de ação ativa, com dispositivo para acoplamentode eletrodos 2(dois) cabos de ligação do
ressectoscópio ao bisturi com 4mm de diâmetro e de aproximadamente 300cm de comprimento
monopolar e estojoautoclavável para  acondicionamento de eletrodos. 1(uma) camisa endoscópica de
ressecção para uso com elemento de trabalho,composto de camisa externa de 26 fr, rotatória 360¢, com
torneiras para irrigação esucção, com camisa interna isolada com ponteira de porcelana; 1(um) obturador
com ponta romba para uso com camisa endoscópica de ressecção; 1(uma) camisa para uretrotomia de
Sachse, com canal para passagem de sonda filiforme, com diâmetro externo de aproximadamente 21fr,
com 6(seis) faca fria para uretrotomia, reta; 1(um) cabo de luz de fibras óticas com diâmetro de 3,5mm e
comprimento de 230cm. 1(um) endoscópio rígido para ureterorenoscopia de visão direta 6¢ comprimento
aproximado de 43cm, com diâmetro aproximado da comprimento aproximado de 43cm, com diâmetro
aproximado da ponta distal de 8fr e extremidade do tubo cônico de 8fr a 9,8 fr, com angular angulada em
45¢ fixa, com dois canais laterais de irrigação de fluxo ajustável e canal para passagem de instrumentos
de 5fr, com conector de vedação, 1(um) equipamento de Litotripsia a Laser pré ajustável, com
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identificador de fibras e limitador de potência máxima admissível. Deve permitir cirurgias
otorrinolaringológicas, ginecológicas, artroscópicas gastroenterológicas, de coluna vertebral,  Urológicas:
Litotripsia (desintegração de cálculos; Ablação(Extripação de tecidos) e coagulação. Acompanhando: 2
(dois) óculos protetores, 1 (uma) pinça para fibras, tesoura específica para quebrar a fibra, manopla
cirúrgica para intervenções abertas, 10 (dez) fibras reutilizáveis.
2.8 Kit de instrumental permanente, autoclavável para hysteroscopia de brtocchi ou similar composto por
endoscópio rígido, autoclavável, com av= 30¢, d= 3,0mm e c=30cm; sistema operatório para uso com
endoscópio com camisa interna e externa com diâmetro entre 16 a 17 fr com canal para instrumentos de
5fr e sistema de torneiras para irrigação; pinça de biópsia e tesoura compatível com o canal de
instrumento da camisa. 2(duas)camisa endoscópica para citoscopia, autoclavável, com duas torneiras
para irrigação, com
diâmetro de 17 ou 18fr e obturador; 2 (duas) camisa endoscópica para citoscopia, autoclavável, com duas
torneiras para irrigação, com diâmetro de 24 ou 25fr e obturador; 2(duas) camisa endoscópica para
citoscopia, autoclavável, com duas torneiras para irrigação, com diâmetro de 21 ou 22fr e obturador;
2.9 Rack para armazenamento do equipamento;
2.9.1 Deve armazenar os equipamentos dos itens (2.1), (2,2) (2.3) e (2.4) e também o cilindro de Co2;
2.9.2 Deve contar com portas com chave e rodízio;
3.0 Alimentação;
3.1 Alimentação elétrica 220v/60hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento operacional e técnico adequado aos usuários, sem ônus para a
administração.

052035009 Sistema de laparoscopia urológica para pacientes infantis
1. Generalidades
1.1 equipamento para vídeo cirurgia completo, contendo equipamentos e conjunto de instrumentais para
endocirurgia e laparoscopia urológica.
2. Características técnicas mínimas
2.1 conjunto de equipamentos e instrumentais para video-cirurgia composto por:
2.1.1 uma (01) microcâmera HD (high definition) e processador de imagens;
2.1.2 um(01) monitor 16/9 23"
2.1.3 uma(01) fonte de luz xenon;
2.1.4 um(01) insuflador de co2;
2.1.5 um(01) troley (armário);
2.1.6 uma(01) caixa para esterilização do material;
2.1.7 um(01) conjunto para laparoscopia
2.1.8 um(01) conjunto para ureteroscopia;
2.1.9 sistema de imagem de alta definição full hd com 1080
Linhas de definição horizontal, progressive scan no formato de tela 16 x 9 (widescreen);
2.1.10 sistema de escaneamento de progressive scan com 50 a 60 quadros por segundo;
2.1.11 controle automático de luminosidade por meio de controle de tempo de exposição de 1/60 a
1/10000s;
2.1.12 capacidade de registro de imagens com luminosidade mínima de 3 lux (f1,4);
2.1.13 saídas de sinal de video digital dvi ou Sdi e dv e analógicas rgb, svhs (y/c) e video-composto (bnc);
2.1.14 balanço de branco automático acionado através de teclado do processador de imagem e cabeçote,
com dispositivo que impeça o ajuste em condições inadequadas de iluminação, com informação no
monitor desta inconformidade;
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2.1.15 sistema gravação de imagnes usb para gravação de procedimentos;
2.1.16 cabeçote imersível com objetiva com zoom parafocal integrado ao cabeçote e acoplador de ótica
universal c-mount e com ccd hd, com acionadores programáveis traves de menu na tela em português
para as seguintes funções; balanço de branco, congelamento de imagens,brilho, filtro para fibroscópios
controle de controle de periféricos:
2.1.17 alimentação 220v/60hz
2.2 monitor lcd 23" widescreen;
2.2.1 tamanho da tela lcd:23 polegadas widescreen;
2.2.2 resolução nativa mínima 1920 x 1080 linhas;
2.2.3 entradas de sinal: sdi, (y/c) e video-composto (bnc);
2.2.4 entradas de sinal: dvi, sdi, s.vhs(y/c) e video-composto(bnc);
3.6 ajustes; cor; brilho e contraste e matiz;
2.2.6 iluminância mínima da tela de 450 cd/m2
2.2.7 alimentação elétrica; 220v/60hz.
2.3 fonte de luz xenon;
2.3.1 lampada xenon de no mínimo 300watts
2.3.2 temperatura de cor 6000k;
2.3.3 deverá possuir controle de intensidade de luz;
2.3.4 contador de horas com indicador de fim de vida útil da lâmpada
2.3.5 alimentação220v/60hz
2.3.6 01(um) cabo de fibra ótica com comprimento de 2,5 metros e diâmetro de 4,5mm
2.3.7 uma(01) lâmpada xenon sobressalente
2.4 insuflador de co2;
2.4.1 ajuste de fluxo continuo de 0 a 30 litros/min, com sistema de aquecimento de co2;
2.4.2 display que indique; reserva de gás no cilindro, valor teórico/ real de pressão no paciente, valor
teórico/real  do fluxo de gás e volume de gas consumido;
2.4.3circuito de segurança interno para baixa e alta pressão do cilindro;
2.4.4 alimentação;220v, 60 hz;
2.4.5 uma(01) mangueira de alta pressão de ligação do cilindro ao insuflador.
2.4.6. Uma(01) mangueira de silicone esterilizável,para ligação de insuflador ao instrumento que vai ao
paciente com conexão luer-lock;
2.4.7 10(dez) filtros estéreis descartáveis;
2.4.8 sistema anticongelamento interno;
2.4.9 tecnologia totalmente micro-processada com redundância de segurança;
2.4.10 alta precisão de insuflação e de leitura de pressão de fluxo;
2.4.11 fluxo automático em 2 níveis.baixo (até 2l/min) e alto de (2l/min até 30l/min);
2.4.12 preparado para acessório de aquecimento de gás.
2.5 troley;
2.5.1 1(um) troley(armário) com prateleiras e rodízios com capacidade para armazenamento do conjunto
de equipamentos.
2.6 caixas para esterilização do material;
2.6.1 02(duas) caixas para acondicionamento e esterilização do material em autoclave; composta por
recipiente interno com suporte para trocateres, bandeja com suporte para pinças em acrílico ou material
que suporte temperatura de autoclavação a vapor a 134ºc
2.7 conjunto para laparoscopia;
2.7.1 01(um)pinça fenestradas,5mm, 37cm + - 1 cm,empunhadura standart multifuncional
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2.7.2 02(duas) pinças apreensão,especial fundo, fenestrada, 5mm, 37cm + - 1 cm, empunhadura standart
multifuncional;
2.7.3 01(um) pinça allis, 5mm, 37cm + - 1 cm, empunhadura standart, multifuncional;
2.7.4 01(um) pinça satinsky, 10mm 37cm + - 1 cm, empunhadura standard
2.7.5 02(duas) pinças maryland serrilha cruzada, 5mm, 37cm + - 1 cm, empunhadeira standard;
2.7.6 02(duas) pinças babcock,5mm, 37cm + - 1 cm,empunhadeira standard multifuncional;
2.7.7 01(um) pinças mixter, 5mm, 37cm + - 1 cm, empunhadeira standard
2.7.8 02(dois) portas agulha reto 5mm de boca 37cm + - 1 cm;
2.7.9 01(um) empurrador de nó 5mm, 37cm + - 1 cm;
2.7.10 01(um) tubo aspiração e irrigação 5mm, 37cm + - 1 cm
2.7.11 01(um) eletrodo gancho angulo reto 5mm, 37cm + - 1 cm;
2.7.12 01(uma) tesoura metzembaum curva 5mm, 37cm + - 1 cm empunhadura standard;
2.7.13 01(um) aplicador de clips médio 5mm, 37cm + - 1 cm empunhadura anéis
2.7.14 02(dois) trocater autoclavável de 11mm,com válvula multifuncional de retenção de gás,com
torneira para passagem de gás e mandril piramidal, com sistema de desmontagem por engate rápido;
2.7.15 03(três) trocater autoclavável de 6mm, com válvula multifuncional de retenção de gás,com torneira
para passagem de gás e mandril piramidal, com sistema de desmontagem por engate rápido
2.7.16 01(um) endoscópios rígidos para observação,modelo autoclavável, com av=30 graus, d= 5mm,
com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, para videolaparoscopia;
2.7.18 1(um) endoscópio rígido autoclavavel, de visão foro obliqua de 30 graus, com sistema de lentes de
bastão,transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 10mm e
comprimento de 31cm
2.7.19 01(uma)cânulas de insuflação de veress 120mm;
2.7.20 06(seis) cabos de conexão de eletro-cautério monopolar para laparoscopia compatível com itens
de laparoscopia com pelo menos 300 cm de comprimento autoclavavel compatível com bisturis valleylab,
wem, microtronic, com os devidos adaptadores se necessário, sendo um para cada cabo
2.7.21 conjunto para ureteroscopia;
2.7.21.1 1(um) endoscópio rigido para ureterorenoscopia de visão direta de 5 a 15 graus, comprimento
aproximado de 25cm com diâmetro aproximado da ponta distal de 7,3 fr e extremidade do tubo cônico de
7,3fr a 8fr, com ocular angulada em cerca/de 45 graus fixa, com sistema de irrigação de fluxo ajustável   e
canal para passagem de instrumentos de pelo menos 4fr;
2.7.21.2 . 1(uma) manopla ou peça guia para ureterorenoscopio autoclavavel;
2.7.21.3. 2(duas) pinças endoscópicas para retirada de corpo estranho, flexível,dupla ação, diâmetro
compatível com canal de trabalho (3fr +/- 1) e comprimento de 60 +/- 5cm;
2.7.21.4. 4(quatro) sonda extratora de cálculos tipo cesta permanente, com pelo menos 4 fios para
retirada de cálculos com diâmetro menor que 3fr e comprimento de pelo menos 60cm;
2.7.21.5 conjunto de vedação de borracha para ureterorenoscopio autoclavaveis (no mínimo 10 unidades).
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua
portuguesa(Brasil) e serviço em língua inglesa ou portuguesa (Brasil). O licitante deve fornecer
treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço á equipe técnica, sem ônus para a
administração, com no mínimo duas aplicações em datas distintas após a instalação inicial do
equipamento.

052035010 Equipamento para vídeocirurgia completo, contendo equipamentos e conjunto de instrumentais para
procedimentos cirúrgicos gerais e lobotomia. O sistema deve ser composto por:
1. Uma (01) Micro-câmera digital FULL HD (Hig. Definition) e processador de imagens,
1.1. Sistema de imagem de alta definição, com processamento digital e transferência de sinal digital com
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geração de imagens colorida de alta resolução com 1080 linhas de definição horizontal,
1.2. Progressive scan no formato de tela 16x9 (widescreen);
1.3. Sistema de escaneamento de imagem Progressive Scan com 50 a 60 quadros por segundo;
1.4. Controle automático de luminosidade por meio de controle de tempo de exposição de 1/60 a
1/10000s;
1.5. Capacidade de registro de imagens com sensibilidade não superior a 0,5 lux (F1,2);
1.6. Saídas de sinal de vídeo digital DVI ou HDMI, SDI, DV e saída de dados para telemedicina;
1.7. Sistema integrado de controle entre câmera, fonte de luz e insuflador com amostragem dos
parâmetros relevantes no monitor.
1.8. Balanço de branco automático acionado através de teclado do processador de imagem e cabeçote,
com dispositivo que impeça o ajuste em condições inadequadas de iluminação, com informação no
monitor desta inconformidade;
1.9. Cabeçote imersível com objetiva com zoom parafocal e acoplador de ótica universal C-Mount e com
CCD HD com acionadores programáveis através de menu na tela para as seguintes funções: Balanço de
branco, congelamento de imagens, brilho, filtro para fibroscópios, controle de controle de periféricos e
geração de barras de cores;
1.10. Sistema de armazenamento de dados através de no mínimo porta USB, que permita inserir dados
do prontuário do paciente, vídeo do procedimento e foto em alta resolução;
1.11. Alimentação 220 V/60 Hz;
2. Um (01) Monitor LCD grau médico:
2.1. Tamanho da tela LCD: 24 polegadas widescreen, no mínimo;
2.2. Possibilidade de apresentação de 2 canais de imagem simultâneos (pip);
2.3. Resolução nativa mínima 1920x1080 linhas;
2.4. Entradas de sinal: DVI, SDI, S.VHS (Y/C) e video-composto (BNC);
2.5. Ajustes: cor, brilho e contraste e matiz;
2.6. Iluminância mínima da tela de 350 cd/m2
2.7. Alimentação elétrica: 220 V/60 Hz.
3. Uma (01) Fonte de Luz Xenon 300:
3.1. Lâmpada xenon de no mínimo 300 watts;
3.2. Temperatura de cor 6000K;
3.3. Deve possuir controle de intensidade de luz;
3.4. Deve possuir contador de horas com indicador de fim de vida útilda lâmpada;
3.5. Deve possuir controle de nível da intensidade da luz de 0 a 100% ou fonte de LED compatível com
esta especificação de Xenon;
3.6. Alimentação 220V/ 60 Hz;
3.7. Duas (02) Lâmpadas xenon de no mínimo 300 watts sobressalentes ou uma (01) conjunto de LED
sobressalente;
3.8. Dois (02) cabos de luz compatível com a fonte fornecida com comprimento mínimo de 2,5 m;
4. Um (01) Insuflador de CO2:
4.1. Ajuste microprocessado de fluxo de 1 a 30 litros/min (l/min); , no mínimo;
4.2. Ajuste de pressão contínuo de 3 a 25 mm de Hg, , no mínimo;
4.3. Display que indique: Reserva de gás no cilindro, valor teórico/ real de pressão no paciente, valor
teórico/ real do fluxo de gás e volume de gásconsumido;
4.4. Circuito de segurança interno para baixa e alta pressão do cilindro;
Circuito de segurança para sobre pressão da cavidade abdominal com válvula de alívio e alarme; Circuito
de pressão negativa, com alarme; Insuflação pulsante com circuito de proteção que evite leitura indevida
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de fluxo e pressão administrada ao paciente
4.5. Alimentação elétrica: 220 V/60 Hz;
4.6. Uma (01) mangueira de alta pressão de ligação do cilindro ao insuflador;
4.7. Duas (02) mangueiras de silicone autoclavável, para ligação de insuflador ao intrumento que vai ao
paciente com conexão luer-lock;
5. Um (01) Troley (armário) com no mínimo 4 (quatro) prateleiras reguláveis e rodízios com capacidade
para armazenamento do conjunto de equipamentos.
6. Conjunto de laparoscopia:
6.1. Dois (02) Endoscópios rígidos HD autoclaváveis, de visão foro obliqua de 30°, com sistema de lent es
de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 10mm
e comprimento de 28 a 36cm;
6.2. Dois (02) Cabos de iluminação flexível, de fibra ótica, autoclavável. Diâmetro de 5mm e comprimento
de 230 a 300cm;
6.3. Dois (02) Cabos de diatermia mono, autoclavável. Diâmetro de 4mm e comprimento de 300cm;
6.4. Duas (02) Cânulas de coagulação tipo hook, autoclavável. Diâmetro de 5mm e comprimento de 33 a
36cm;
6.5. Duas (02) Cânulas de irrigação e sucção, com orifícios laterais na extremidade distal, autoclavável.
Diâmetro de 5mm e comprimento de 33 a 36cm;
6.6. Duas (02) Agulhas de veress, autoclavável de 12 a 13cm de comprimento;
6.7. Duas (02) Pinças tipo Endoclinch, autoclavável, com mandíbula para apreensão de corpos estranhos,
desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada, com empunhadura com cremalheira
e conector de cautério monopolar. Diâmetro 5mm e comprimento de 33 a 36cm;
6.8. Uma (01) Pinça tipo Redik Olsen, autoclavável, com mandíbula para apreensão, desmontável através
de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada, com empunhadura com conector de cautério monopolar.
Diâmetro 5mm e comprimento de 33 a 36cm;
6.9. Duas (02) Pinças tipo Kelly, autoclavável, com mandíbula para dissecção e apreensão, desmontável
através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada, com empunhadura com conector de cautério
monopolar. Diâmetro 5mm e comprimento de 33 a 36cm;
6.10. Uma (01) Pinça serrilhada atraumática, autoclavável, com mandíbula para dissecção e apreensão
de alças intestinais, desmontável através de engate rápido, simples ação, rotatória, isolada, com
empunhadura com conector de cautério monopolar. Diâmetro 5mm e comprimento de 33 a 36cm;
6.11. Duas (02) Pinças serrilhadas atraumática, autoclavável, com mandíbula fenestrada para apreensão
de alças intestinais, desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada, com
empunhadura com conector de cautério monopolar. Diâmetro 5mm e comprimento de 33 a 36cm;
6.12. Duas (02) Pinças tipo DeBakey, autoclavável, com mandíbula serrilhada para apreensão,
desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada, com empunhadura com conector de
cautério monopolar. Diâmetro 5mm e comprimento de 33 a 36cm;
6.13. Duas (02) Pinças tipo Mixter, autoclavável, com mandíbula para dissecção e apreensão,
desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada, com empunhadura com conector de
cautério monopolar. Diâmetro 5mm e comprimento de 33 a 36cm;
6.14. Uma (01) Pinça tipo dentada 4x2 dentes, autoclavável, com mandíbula para apreensão,
desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada, com empunhadura com cremalheira
e conector de cautério monopolar. Diâmetro 5mm e comprimento de 33 a 36cm;
6.15. Uma (01) Pinça tipo Clump, autoclavável, com mandíbula de 2 x 3 dentes para apreensão e retirada
da vesícula, desmontável através de engate rápido, rotatória, não isolada, com empunhadura metálica
com cremalheira. Diâmetro 10mm e comprimento de 33 a 36cm;
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6.16. Duas (02) Pinças para aplicação de clips de titânio, autoclavável, com mandíbula para clips
médio/largo, desmontável através de engate rápido, rotatória, com empunhadura com dispositivo de trava.
Diâmetro 10mm e comprimento de 33 a 36cm;
6.17. Duas (02) Pinças para apreensão de agulhas, autoclavável, com empunhadura ergonômica,
desmontável por engate rápido e com cremalheira desabilitável e mandíbula curva para a esquerda.
Diâmetro 5mm e comprimento de 33 a 36cm;
6.18. Duas (02) Pinças contra portagulhas, autoclavável, com empunhadura ergonômica, e mandíbula
com curvatura para a direita. Diâmetro 5mm e comprimento de 33 a 36cm;
6.19. Duas (02) Tesouras curvas Metzembaum, autoclavável, abertura dupla ação, rotatória, isolada,
intercambiável. Manopla livre. Diâmetro 5mm e comprimento de 33 a 36cm útil;
6.20. Dois (02) Eletrodos para eletrocirurgia, tipo faca, com Diâmetro 5mm e comprimento de 33 a 43 cm;
6.21. Dois (02) Eletrodos para eletrocirurgia, tipo bola, com Diâmetro 5mm e comprimento de 33 a 43 cm;
6.22. Duas (02) Cânulas de aspiração e irrigação com tubo reto, autoclavável, com orifícios laterais na
extremidade distal. Diâmetro 5mm e comprimento de 33 a 43cm;
6.23. Três (03) Válvulas bidirecionais para acoplamento as cânulas de aspiração e irrigação, autoclavável;
6.24. Quatro (04) Redutores, autoclaváveis, para trocather de 10 a 11mm para 5 a 6mm;
6.25. Seis (06) Trocater / bainha autoclaváveis de 5 a 6mm de diâmetro e 100mm de comprimento útil,
com válvula de retenção de gás automática, com mandril piramidal, com sistema de desmotagem por
engate rápido;
6.26. Quatro (04) Trocaters / bainha autoclaváveis de 10 a 11mm de diâmetro e 90 a 110mm de
comprimento útil, com válvula multifuncional de retenção de gás, com torneira para passagem de gás e
mandril piramidal, com sistema de desmotagem por engate rápido;
6.27. Caixas para acondicionamento e esterilização dos materiais em autoclave a 134ºC, compatível com
todos os instrumentais solicitados.
7. Conjunto de lobectomia:
7.1. Uma (01) Pinça para apreensão de parênquima pulmonar, autoclavável, com mandíbulas curvadas
atraumáticas, com cabo sem trava, não isolada e desmontável por sistema de engate rápido. Diâmetro
5mm e comprimento de 28 a 36cm;
7.2. Duas (02) Pinças para apreensão de parênquima pulmonar, autoclavável, com mandíbulas curvadas
fenestradas atraumáticas, com cabo sem trava, não isolada e desmontável por sistema de engate rápido.
Diâmetro 5mm e comprimento de 28 a 36cm;
7.3. Uma (01) Pinça para apreensão de parênquima pulmonar, autoclavável, com mandíbulas redondas
atraumáticas, com cabo sem trava, não isolada e desmontável pos sistema de engate rápido. Diâmetro
5mm e comprimento de 28 a 36cm;
7.4. Uma (01) Pinça para apreensão de parênquima pulmonar, autoclavável, para uso com stapler linear
com mandíbulas curvadas atraumáticas, com cabo sem trava, não isolada e desmontável por sistema de
engate rápido. Diâmetro 5mm e comprimento de 28 a 36cm;
7.5. Um (01) Empurrador de nó, reto, autoclavável. Diâmetro de 5mm e comprimento de 28 a 36cm;
7.6. Uma (01) Pinça para apreensão de parênquima pulmonar, autoclavável, com mandíbulas
atraumáticas, retas, com cabo com trava, não isolada e desmontável por sistema de engate rápido.
Diâmetro 5mm e comprimento de 28 a 36cm;
7.7. Uma (01) Pinça para agarre dentada, autoclavável, com mandíbulas Manhes, com cabo com trava,
desmontável pos sistema de engate rápido. Diâmetro 5mm e comprimento de 28 a 36cm;
7.8. Duas (02) Pinças para agarre e dissecção, autoclavável, com mandíbulas Kelly, com cabo sem trava,
isolada e desmontável pós sistema de engate rápido. Diâmetro 5mm e comprimento de 28 a 36cm;
7.9. Duas (02) Pinças de biópsia, autoclavável, com conchas fenestradas, com cabo sem trava, isolada e
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desmontável por sistema de engate rápido, com tubo curvo para baixo na extremidade distal. Diâmetro
5mm e comprimento de 28 a 36cm;
7.10. Duas (02) Pinças Porta agulhas, autoclavável, para mão direita, com manopla curvada anatômica,
válvula integrada para lavação. Diâmetro 5mm e comprimento de 28 a 36cm;
7.11. Uma (01) Pinça em formato de S, autoclavável, com mandíbula longa fenestrada hexagonal;
7.12. Uma (01) Tesoura Metzembaum, autoclavável, com lâminas curvas, com cabo sem trava, isolada e
desmontável por sistema de engate rápido. Diâmetro 5mm e comprimento de 28 a 36cm;
7.13. Uma (01) Tesoura Metzembaum, autoclavável, com lâminas curvas e corte horizontal, com cabo
sem trava, isolada e desmontável por sistema de engate rápido, com tubo curvo para baixo na
extremidade distal. Diâmetro 5mm e comprimento de 28 a 36cm;
7.14. Uma (01) Tesoura Metzembaum, autoclavável, com lâminas retas e corte vertical, com cabo sem
trava, isolada e desmontável por sistema de engate rápido, com tubo curvo para baixo na extremidade
distal. Diâmetro 5mm e comprimento de 28 a 36cm;
7.15. Uma (01) Cânula de aspiração e irrigação com tubo reto, autoclavável. Diâmetro 5mm e
comprimento de 28 a 36cm;
7.16. Uma (01) Cânula de aspiração e coagulação com válvula trompete, autoclavável, com tubo curvo
para baixo na extremidade distal. Diâmetro 5mm e comprimento de 28 a 36cm;
7.17. Um (01) Probe de palpação graduado, autoclavável. Diâmetro 5mm e comprimento de 28 a 36cm;
7.18. Um (01) Retrator afastador de costela, autoclavável, com auto-retenção. Laminas com 60mm de
profundidade e 30mm de largura;
7.19. Dois (02) Trocathers com ponta cônica e bainha endoscópio para cirurgia torácica, autoclavavel,
com rosca, sem válvula, 5 a 6mm de diâmetro e 5,5 a 6,5 cm de comprimento;
7.20. Dois (02) Trocathers com ponta piramidal e bainha endoscópio para cirurgia torácica, autoclavavel,
com rosca, sem válvula, 5 a 6mm de diâmetro e 5,5 a 6,5 cm de comprimento;
7.21. Dois (02) Trocathers com ponta cônica e bainha endoscópio para cirurgia torácica, autoclavavel,
com rosca, sem válvula, 10 a 11mm de diâmetro e 5,5 a 6,5 cm de comprimento;
7.22. Dois (02) Trocathers com ponta piramidal e bainha endoscópio para cirurgia torácica, autoclavavel,
com rosca, sem válvula, 10 a 11mm de diâmetro e 5,5 a 6,5 cm de comprimento;
7.23. Caixas para acondicionamento e esterilização dos materiais em autoclave a 134ºC, compatível com
todos os instrumentais solicitados.
O material deve ser compatível com instrumentais de videocirugia da marca Richard Wolf já
existentes na Unidade.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e de
serviço em língua portuguesa ou inglesa.
O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica,
sem ônus para a administração.

052140002 Equipamento para microcirurgia cavidade para Laser Yag
1. Generalidades:
Laser YAG oftalmológico
2. Características Técnicas Mínimas:
2.1 Focalização com opções de desfoque positivo e negativo;
2.2 O comprimento de onda do laser deve ser de 1064nm;
2.3 Energia: em (mj), disparo simples (10mj), duplo (23mj) e triplo (35mj);
2.4 Diâmetro do foco: 10 a 11 microns;
2.5 No mínimo com três posições de foco;
3. Acessórios:

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo
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3.1 Mesa motorizada;
3.2 Lâmpada de fenda integrada ao equipamento.
3.2.1 Magnificação de no mínimo 5, 12, 20 e 32x;
3.2.2 Tubo f=140mm;
3.2.3 Ocular 10x;
3.3 Haste para fixação da luz;
3.4 Capa protetora;
3.5 Braço de apoio;
4. Alimentação
4.1 Alimentação elétrica: 220 V/ 60 Hz;

052230001 Objeto: gasômetro
          1. Generalidades
          gasômetro para medição de gases sangüíneos (o2, co2 e ph), eletrólitos, hemoglobina total e
hematócrito.
          2. Características técnicas mínimas
          2.1 faixa de medição de ph: 6,5 a 8, no mínimo;
          2.2 faixa de medição de pco2: 8 a 200 mm hg, no mínimo;
          2.3 faixa de medição de po2: 0 a 800 mm hg, no mínimo;
          2.4 faixa de medição de na+: 80 a 200 mmol/l, no mínimo;
          2.5 faixa de medição de k+: 1 a 20 mmol/l, no mínimo;
          2.6 faixa de medição de ca2+: 0,2 a 2,7 mmol/l, no mínimo;
          2.7 emita resultado de hematócito; 2.8 indicação digital e impressão dos parâmetros medidos;
          3. Acessórios
          3.1 leitor para código de barra;
          3.2 papel para impressão de, no mínimo, 600 gasometrias;
          3.3 caso o equipamento utilize cilindro de gases, devem ser fornecidos dois de cada tipo de gás
(um em utilização no equipamento e outro reserva) e com todos os acessórios necessários (válvulas e
suporte de fixação).
          3.4 insumos para utilização do equipamento por um período mínimo de três meses;
          3.5 nobreak compatível com o equipamento.
          4. Alimentação 4.1 alimentação 220v/60hz o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais
impressos de operação em língua portuguesa e e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante
deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus
para a administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

052264002 Gerador de vapor compativel com autoclave da marca ortositese, modelo ac523, braco concentrico, ano
fabricacao 2003.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

052272002 ESPIRÔMETRO
1. Generalidades:
1.1. Sistema de espirometria composto por sensor de espirometria, computador e impressora para
medições de fluxo e volume inspirado e expirado em pacientes adultos e pediátricos.
2. Especificações técnicas mínimas:
2.1. Faixa de medição de volume: 0 a 10 litros, no mínimo
2.2. Faixa mínima de medição de fluxo: 0,1 a 14 litros/segundo;
2.3. Deve permitir a introdução dos dados do paciente
2.4. Deve apresentar espirograma;
2.5. Deve apresentar laço de fluxo-volume e volume-tempo;

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo
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2.6. Parâmetros mínimos avaliados:
2.6.1. Capacidade vital expiratória forçada (FEVC)
2.6.2. Capacidade vital inspiratória forçada (FIVC)
2.6.3. Volume expiratório forçado em t segundos (FEV t)
2.6.4. Volume inspiratório forçado em t segundos (FIV t)
2.6.5. Fluxo expiratório forçado 25 - 75% (FEF 25-75%)
2.6.6. Relação do volume expiratório forçado à capacidade vital expiratória forçada
2.6.7. Relação do volume inspiratório forçado à capacidade vital inspiratória forçada
2.7. O equipamento deverá ter pneumotacógrafo ou através de Sensor de fluxo: Turbina digital
bidirecional para utilização com um computador, tipo PC e não deverá possuir impressora térmica e
display em gráfico LCD embutido no equipamento;
2.8. Cabo de Conexão com o computador padrão USB.
3. Acessórios:
3.1 Seringa de calibração de 3 litros.
3.2 Kit para realização de 100 exames
4. Alimentação:
4.1. Alimentação elétrica: 220V/60Hz
5. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

052272006 Espirômetro digital portátil
1. Generalidades: sistema de espirometria portátil composto por sensor de espirometria para medição de
fluxo e volume inspirado e expirado em pacientes adultos e pediátricos.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 composto de turbina, suporte da turbina ou utilizar sistema de diferença de pressão para execução de
exames;
2.2 faixa de precisão de volume e fluxo +- 5%;
2.3 deve possibilitar utilização em conjunto com computador;
2.4 turbina reutilizável e esterilizável através de agente esterilizador (caso utilize turbina);
2.5 valores preditos;
2.6 tela LCD e/ou LED para visualização;
2.7 parâmetros mínimos avaliados:
2.7.1 capacidade vital expiratória forcada (FEVC).
2.7.2 capacidade vital inspiratória forcada (FIVC).
2.7.3 volume expiratório forçado em t segundos (FEV t)
2.7.4 volume inspiratório forçado em t segndo (FIV t)
2.7.5 fluxo expiratório forcado 25 - 75% (FEF 25-75%)
2.7.6 relação do volume expiratório forçado a capacidade vital expiratória forçada.
2.7.7 relação do volume inspiratório forçado a capacidade vital inspiratória forçada.
3. Acessórios:
3.1 01 (um) software específico para espirometria com atualizações gratuitas;
3.2 200 (duzentos) bocais;
3.3 25 (vinte cinco) filtros de ar, caso utilize;
3.4 01 (um) porta filtro, caso utilize;
3.5 01 (um) carregador de bateria sem necessidade de remover a bateria do equipamento (caso utilize
bateria)
4. Alimentação:

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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4.1 alimentação elétrica:
4.1.1 bateria e/ou pilha;
5. A empresa vencedora deverá se responsabilizar pela instalação completa do equipamento e
treinamento dos usuários, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos
manuais impressos de operação em língua portuguesa (Brasil) e serviço em língua inglesa ou portuguesa
(Brasil).

052272007 1. Generalidades:
1.1 sistema de espirometria, composto por sensor de espirometria, para medições de fluxo e volume
inspirado e expirado em pacientes adultos e pediátricos.
2.  Especificações técnicas mínimas:
2.1 composto de turbina, suporte da turbina e cabo USB;
2.2 faixa de precisão de volume e fluxo: +-3%;
2.3 para utilização em conjunto com computador,tipo PC ou notebook, através de conexão USB;
2.4 turbina reutilizável e esterilizável, através de agente esterilizador líquido;
2.5 valores prediletos: deve estar incluso pereira 2006;
2.6 parâmetros mínimos avaliados:
2.6.1 capacidade vital expiratória forçada (fevc);
2.6.2 capacidade vital inspiratória forçada (fivc);
2.6.3 volume expiratório forçado em t segundos (fev t);
2.6.4 volume inspiratório forçado em t segundos (fiv t)
2.6.5 fluxo expiratório forçado 25-75% (fef 25-75%);
2.6.6 relação do volume expiratório forçado à capacidade vital expiratória forçada;
2.6.7 relação do volume inspiratório forçado à capacidade vital inspiratória forçada;
3. Acessórios:
3.1 01(um)software específico para espirometria com atualizações gratuitas;
3.2 200(duzentos) bocais;
3.3 25 (vinte e cinco) filtros de ar;
3.4 01(um) porta filtro;
4. Alimentação:
4.1 Alimentação elétrica: via cabo usb;
5. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa (Brasil).O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários e se responsabilizar pela instalação completa
do equipamento, sem ônus para a administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

052388003 Sistema formado por fibroscópio e acessórios para endoscopia digestiva alta em pacientes adultos.
1. Generalidades:
Sistema formado por fibroscópio e acessórios para endoscopia digestiva alta em pacientes adultos.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. gastrofibroscópio:
2.1.1. Campo visual: 100º, no mínimo;
2.1.2. Direção de observação: 0º
2.1.3. Profundidade de campo: 3 - 100 mm, no mínimo;
2.1.4. Diâmetro externo menor ou igual a 10 mm;
2.1.5. Movimentação mínima:
2.1.5.1. Superior: 180 º;
2.1.5.2. Inferior: 90º;
2.1.5.3. Esquerda/ direita: 90 º;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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2.1.6. Diâmetro interno do canal de instrumentos: 2,8 mm +/-  0,2 mm;
2.1.7.  Comprimento de trabalho: 1000 mm, no mínimo;
2.1.8. Tubo totalmente imersível;
2.1.9. Esterilizável por óxido de etilino ou ácido peracético ou outro princípio ativo aprovado pela vigilância
sanitária estadual ou ANVISA;
2.2. Fonte de luz:
2.2.1. Lâmpada halógena;
2.2.2. Ajuste da intensidade de luz por diafragma;
2.2.3. Potência mínima de 150 watts;
2.2.4. Lâmpada de emergência;
2.2.5. Alça para transporte;
2.2.6. Insuflador com ajuste do nível de pressão de ar acompanhado de recipiente de água;
2.2.7. Alimentação elétrica: 220v/60hz;
3. Acessórios
3.1. - 04 (quatro) pinças de biopsia;
3.2. - 02 (duas) pinça de corpo estranho tipo dente de rato;
3.3. - 02 (duas) pinça de corpo estranho tipo jacaré;
3.4. - 02 (duas) escovas de limpeza canal de trabalho;
3.5. - 02 (dois) adaptadores para limpeza de canal;
3.6.  - 01 (um) irrigador de todos os canais com seringa;
3.7. - 01 (um) limpador de lentes;
3.8. - 01 (um) sistema de teste de vazamento do endoscópio;
3.9. - 01 (um) reservatório de água para irrigação utilizado no fibroendoscópio;
3.10. - 02 (dois) kit ligadura elástica;
3.11. - 01 (uma) capa protetora para retirada de corpo estranho;
3.12. - 04 (quatro) bocais;
3.13. - 01 (uma) mala para transporte.
3.14. Duas (02) lâmpadas sobressalentes (além das unidades disponíveis na fonte);
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

052396001 Parafina sólida. KG 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052396002 Parafina para laboratório granulada KG 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052400001 Cera de abelha 100% pura. KG 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052426001 Detergente alcalino, concentrado, biodegradável, para uso de laboratório. LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052426002 Detergente neutro, concentrado, biodegradável, para uso de laboratório, com as seguintes especificações:
especial para limpeza de equipamentos feitos de metais sensíveis a alcalis (alumínio, zinco), assim como
quartzo e equipamentos de vidro para medidas de precisão, (referência Extran MA 02 Neutro da MERK,
ou similar). Embalagem com 05 litros.

LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052426003 Triton X - 100 - agente umectante MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052426005 Detergente líquido enzimático alcalino (ph entre 9 e 10) desincrostante, composto no mínimo 3 (três)
enzimas (protease, lípase, amilase) para ser utilizado em laboratórios clínicos, na remoção de sujidades

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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de vidrarias. A embalagem deve ser resistente com número de lote, data de fabricação e validade. A
empresa deverá anexar na proposta o prospecto informativo quanto a forma de apresentação do produto
cotado: suas características, composição, diluição, tempo de exposição após diluição, etc; ficha de
informação de segurança dos produtos químicos (FISPQ); laudo não corrosividade, irritabilidade cutânea
e ocular, e  certificado de análise de lote. Os laudos devem ser de laboratório credenciado pelo Ministério
da Saúde para saneantes. Apresentar notificação do produto na ANVISA. Frasco com 4 litros.
Acondicionado em caixa de papelão resistente.

052426006 Triton x-100 para uso em biologia molecular, livre de DNASE e RNASE. MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052434001 DICLOROETANO LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052477002  4-aminofenol ou 4-hidroxianilina CAS[123-30-8].Pureza(HPLC): maior ou igual a 99,0%. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052485002  p-cloroacetanilida ou 4-cloroacetanilida, CAS n:539-03-7. pureza: maior ou igual a 98,0%. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052493002 Dimetilsulfoxido P.A.grau ACS(DMSO) CAS 67-68-5, teor mínimo 99,9%. Deve vir acompanhado de
certificado de análise do lote.

LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052515001 Escova coletora endocervical ginecológica constituída de haste plástica, cilíndrica, não maleável ao
manuseio, resistente, comprimento mínimo de 20 cm, com aproximadamente 2 cm de cerdas em nylon
macia e resistente numa das extremidades distribuídas em formato cônico, medindo na base 0,5cm e no
ápice 0,3cm de diâmetro. O material deve ser atóxico, apirogênico, estéril, descartável isenta de resíduos,
impurezas, resistente, de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização. Embalagem unitária que
proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o
momento de sua utilização. Pacote com 100 unidades. Deve conter ainda na embalagem, dados de
identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e data de fabricação.

Sem requisição desde 01/2009.

PACOTE 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo (bloqueado)

052558001 Sarrafo medindo 2,5 x 5 x 3,00 PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
052566001 Organizadora tipo caixa plástica monobloco, com tampa. PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
052566002 ORGANIZADORA EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES 400X270X362MM OU SIMILAR, CAPACIDADE

26,5 LITROS, COM GRAMPOS DE SEGURANCA COMO DOBRADIÇAS, DUAS ALÇAS PARA
TRANSPORTE NA TAMPA, CORPO TRANSLÚCIDO, CORES DIVERSAS, TAMPA CORES DIVERSAS

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

052566003 ORGANIZADORA EM POLIPROPILENO, TAMPA COM FECHAMENTO HERMÉTICO DIMENSÕES
425X305X304MM, CAPACIDADE 30 LITROS, CORPO TRANSLÚCIDO, CORES DIVERSAS, TAMPA
CORES DIVERSAS

PECA 84 exa ativo

052566007 Caixa organizadora para ferramentas ou pesca feita em pvc, sem bandeja, alça e fechadura em plástico.
Tampa tipo flip-flop. Tamanho 29 x 13 x 12cm. Cor preta.

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

052566010 Organizadora tipo caixa plástica,com tampa, capacidade 10 litros PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
052566012 Organizadora tipo caixa plástica, com tampa, capacidade 15 litros PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
052566013 Organizadora em plástico com 3 gavetas PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
052566015 Caixa organizadora plástica, com tampa com travas 3,25 l 186 x 145 x 213 mm PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
052566016 Caixa organizadora plástica, com tampa com travas 19,8 l 405 x 290 x 245 mm aproximadamente. PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
052566017 Caixa organizadora plástica, com tampa com travas 5,2 l 280 x 200 x 155 mm PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
052566018 Caixa organizadora plástica, com tampa com travas 1,2 l 186 x 145 x 72 mm PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
052574001 Toalha individual tipo americana. JOGO 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
052590002 Suplemento seletivo para agar oxford. Fosfomicina 5 mg, cefotetan 1 mg, colistina sulfato 10 mg, FRASCO 60 Produtos e Componentes ativo
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cicloheximida 200 mg, acriflavine 2,5 mg. Químicos e Biológicos

052590004 Suplemento seletivo para caldo de enriquecimento tamponado para listeria (BLEB) FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052590005 Suplemento seletivo para clostridium perfringens D-cicloserina 200 mg FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052590006 Suplemento seletivo para Bacillus Cereus. Sulfato de polimixina B-50.000 UI FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052590007 Suplemento seletivo para agar M-CCDA. Cefoperazone 16 mg e anfotericina b  5 mg. FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052590008 Mistura seletiva de antibioticos contendo: Vancomicina 10mg + trimetoprina 5mg + polimixina b2500ui +
anfotericina b 2mg + cefalotina 15mg.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052590009 Suplemento seletivo de antibióticos para isolamento de Campylobacter SPP contendo: Vancomicina
5,0mg + Polimixina b 1250 ui + Trimetoprin 2,5mg + Anfotericina b 1,0mg + Cefalotina 7,5mg

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052590010 Suplemento seletivo campylobacter: sulfato de polimixina b 2.500 ui; rifampicina 5 mg; trimetoprina 5 mg;
cicloheximida 50mg.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052590011 Suplemento seletivo I para aloa listeria: sulfato de polimixina b, 38350 UI FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052590012 Suplemento seletivo II p/ aloa listeria: acido nalidixico sódico 10 MG, ceftazidima 10 MG e anfotericina b 5
MG.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052590013 Suplemento seletivo para caldo de enriquecimento de campylobacter (Bolton): cefoperazona 10 MG,
cicloheximida 25 MG ou anfotericina b 5 MG, trimetoprim 10 MG, vancomicina 10 MG.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052590014 Suplemento seletivo para ágar celobiose polimixina colistina modificado mcpc. Composto por colistin
methane sulfonate 63 MG e polymyxin b sulfate 9 MG.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052590015 Cloxacilina sódica.
Fórmula química C19H17CIN3NaO5S.
Especificação: pureza ? 97,0%; impurezas ? 5,0%; peso molecular = 457,86 g.mol-1.
Deve vir acompanhado da FISPQ e do certificado de análise

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052612001 CAIXILHO PARA AR CONDICIONADO PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
052647001 ESTANTE COM CAPACIDADE PARA 10 TUBOS, COM ESCALA WESTERGREN MÓVEL, PARA

MEDIR VHS
PECA 22 Mobiliário ativo

052647002 Estante para tubos de ensaio com diâmetro de 13mm,em polipropileno (ou similar),resistente a água,as
temperaturas de -20 a 90 graus centígrados e a esterilização por vapor (121 graus centígrados).

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

052647003 ESTANTES PARA TUBOS DE ENSAIO COM DIAMETRO DE 16MM, EM POLIPROPILENO (OU
SIMILAR),RESISTENTE A AGUA,AS TEMPERATURAS DE -20 A 90 GRAUS CENTIGRADOS E A
ESTERILIZACAO POR VAPOR (121 GRAUS CENTIGRADOS).                                    

PECA 22 Mobiliário ativo

052647005 ESTANTES PARA TUBOS DE ENSAIO COM DIÂMETRO DE 20MM, EM POLIPROPILENO (OU
SIMILAR),RESISTENTE A AGUA,AS TEMPERATURAS DE -20 A 90 GRAUS CENTÍGRADOS E A
ESTERILIZACAO POR VAPOR (121 GRAUS CENTIGRADOS).

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

052647006 ESTANTE P/ TUBOS DE ENSAIO, EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, RESISTENTE , COM
CAPACIDADE PARA 40 TUBOS, COM DIVISÕES DE 25X25MM

PECA 22 Mobiliário ativo

052647007 Estantes para tubos de ensaio com diâmetro de 30 mm, em polipropileno (ou similar), resistente a água,
as temperaturas de -20 a 90 graus centígrados e a esterilização por vapor (121 graus centígrados).

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

052647013 Estante para tubos de ensaio aramada em aço inox, autoclavável, com capacidade para 12 tubos, sendo
o tamanho dos furos da estante equivalente ao encaixe de tubos com 20mm de diâmetro.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

052647017 Estante para tubo de ensaio em aço inox, autoclavável, com capacidade para 12 tubos, sendo o tamanho
dos furos da estante equivalente ao encaixe de tubos com 20mm de diâmetro

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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052647020 Estante para tubos de ensaio em aço inox com capacidade para autoclavar 24 tubos de ensaio 18 x 180

mm.
PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

052647022 Estante para tubos de ensaio, em aço inox com capacidade para 60 tubos de 20x200mm . PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

052647023 Estante de ensaio aço inox/ capacidade/100 tubos de 12x75mm. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

052647024 Estante de ensaio aço inox, capacidade para 100 tubos de 18x180mm. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

052647025 Prendedor de tubos PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

052647026 Estante para tubos de ensaio aramada em aço inox, autoclavável, com capacidade para 100 tubos, sendo
o tamanho dos furos da estante equivalente ao encaixe de tubos com 20mm de diâmetro.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

052647027 Estante para tubos de ensaio em arame revestido de PVC para 12 tubos de 30 mm de diâmetro. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

052671001 Adaptador plástico para coleta de sangue a vácuo. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

052680001 Açúcar para laboratório adonitol GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052680002 AÇÚCAR PARA LABORATÓRIO GLICOSE P.A. (OU GLICOSE ANIDRA OU D-GLICOSEO OU
DEXTROSE P.A)

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052680003 Açúcar para laboratório Dulcitol p.a. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052680005 Açúcar para laboratório Inositol p.a. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052680008 Açúcar para laboratório Rafinose p.a. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052680009 Açúcar para laboratório Raminose p.a. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052680010 Açúcar para laboratório Sacarose p.a. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052680011 Açúcar para laboratório d-salicina P.A. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052680012 Açúcar para laboratório d-sorbitol P.A. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052680013 Açúcar para laboratório Trealose p.a. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052680014 Açúcar para laboratório Xilose p.a. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052680015 Açúcar para laboratório Lactose p.a. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052680016 Açúcar para laboratório Maltose p.a. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052680017 Açúcar para laboratório manitol ou Manita p.a. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052680018 Açúcar para laboratório manose P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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052680019 Açúcar para laboratório d-melibiose P.A. GRAMA 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

052680020 Açúcar para laboratório l-arabinose P.A.                                           GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052680021 Açúcar para laboratório Celobiose P.A                                     GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052680026 Açúcar para laboratório dextrose p.a., grau acs GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052680027 Sacarose p.a., grau acs. Rotação especifica ýa¨25d de 66.3 a 66.8 grau; insolúveis em água max.
0.005%, perda após secagem 105 grauscelsius max. 0.03%, residuo apos ignição max. 0.01 %, acidez
titulavel (meq/g) max.0.0008, (cl) max. 0.005%, (so4) max. 0.005%, acucar invertido max. 0.05%, traços
de impurezas (em ppm): metais pesados: (pb) max. 5 (fe) max 5. Na embalagem devera constar data de
fabricação, prazo de validade e numero do lote. Deve vir acompanhado de certificado de analise do lote e
ficha de informação de segurança do produto.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052680028 D-glicose anidra, P.A. (para analise), grau ACS. Na embalagem deverá constar data de fabricação, prazo
de validade e número do lote. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de
informação de segurança do produto químico.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052680029 Maltodextrina tipo industrial GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052680030 Açúcar para laboratório d-trealose P.A. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052680034 D (+) galactose para microbiologia,> ou = 98%. Cas nº59-23-4 GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052680035 Esculina para microbiologia, > ou = 98%. Cas nº66778-17-4 GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052795003 Sistema de sonorização de ambientes composto por 60 caixas com controle de volume individual, 2
amplificadores duplos, 1 microfone dinâmico, 1 pedestal para microfone e 1 gerador de tom tipo dim dom.

PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

052850004 CÁLICE DE VIDRO COM GRADUAÇÃO PERMANENTE, CLASSE A E CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO, 250ML

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

052850005 CÁLICE DE VIDRO COM GRADUAÇÃO PERMANENTE, CLASSE A, COM CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO - 30ML

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

052850008 Cálice vidro, sem graduação - 200 ml PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

052850009 Cálice de vidro sem graduação, 60 ml PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

052850010 Cálice de vidro, com graduação permanente, classe A e certificado de calibração 15 ml PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

052850011 Cálice de vidro, com graduação permanente, classe A e certificado de calibração 60 ml PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

052850015 Cálice de vidro, com graduação permanente, classe A, certificado de calibração, 2000ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

052850021 Cálice vidro, sem graduação - 2000ml PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

052868002 Padrão analítico de dextrose ou d(+) glicose, material de referencia certificado. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052876002 Colesterol, P.A. padrão analítico, CAS 57-88-5, pureza mínima de 99%. Na embalagem deve constar data GRAMA 60 Produtos e Componentes ativo
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de fabricação, prazo de validade e número do lote. Deve vir acompanhado de certificado de análise do
lote e ficha de informação de segurança de produto químico.

Químicos e Biológicos

052892007 PADRAO  HIDROCLOROTIAZIDA FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052892016 Padrão ranitidina composto relacionado a USP MILIGRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052892020 Prednisona - comprimido calibrador FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052892021 Padrão ácido salicílico comprido calibrador FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052892028 Lactose monohidratada substância química de referencia, farmacopéia brasileira, americana (USP) ou
européia, com certificado de autenticidade. nº do catalago USP 1356701

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052892030 Sacarose substancia química de referencia, farmacopéia brasileira, americana (USP) ou européia, c/
certificado de autenticidade nº do catalago USP 1623637

MILIGRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052892031 Frutose, substancia química de referencia, farmacopéia brasileira, americana (USP) ou européia, com
certificado de autenticidade

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052892034 PADRÃO - ÁCIDO SALICILICO - PADRÃO DE REFERÊNCIA USP MILIGRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052892035 Padrão turbidez, luz branca, 0,02 NTU, compatível com turbidímetro ap2000, marca policontrol. FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052892036 Padrão turbidez, luz branca, 10 NTU, compatível com turbidímetro ap2000, marca policontrol. FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052892037 Padrão turbidez, luz branca, 100 NTU, compatível com turbidímetro ap2000, marca policontrol. FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052892039 Conjunto de padrões de formazina para calibração do turbidimetro hach modelo 2100q, composto por 3
frascos selados nos valores de 20, 100 e 800 NTU e 1 frasco de padrão de verificação de turbidez de 10
NTU. Deve vir acompanhado de certificado de analise e ficha de informação de segurança do produto
(FISQP).

CONJUNTO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052892042 Padrão 0,5 MCfarland (para teste de sensibilidade aos antimicrobianos pelo método de disco-difusão),
compatível com aparelho Turbidimetro Oxoid, em tubo de vidro transparente de diâmetro de 10 a 15mm.
Validade em torno de 6 meses no mínimo, com certificado de qualidade.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052892043 Padrão timerosal usp GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052892044 Padrao de turbidez, ir, 0,02 ntu FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052892045 Padrao 1 mcfarland (para teste de sensibilidade aos antimicrobianos pelo método de disco-difusão),
compatível com aparelho Turbidimetro Oxoid, em tubo de vidro transparente de diâmetro de 10 a 15mm.
Validade em torno de 6 meses no mínimo, com certificado de qualidade.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052892046 Padrão 2 MCfarland (para teste de sensibilidade aos antimicrobianos pelo método de disco-difusão),
compatível com aparelho Turbidimetro Oxoid, em tubo de vidro transparente de diâmetro de 10 a 15mm.
Validade em torno de 6 meses no mínimo, com certificado de qualidade.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052892047 Comparador colorimétrico para teste presença/ausência com substrato enzimático colilert, compatível
com a marca idexx. Frasco com 100ml.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052892048 Conjunto de padrões primários stablcal em frascos selados nos valores de <0,1 ntu, 20 ntu, 100 ntu e 800
ntu para canos valores de <0,1 ntu, 20 ntu, 100 ntu e 800 ntu para calibração de turbidimetro compatível
com modelo 2100p, hach.

CONJUNTO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1306 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
052892049 Conjunto de padrões de formazina para calibração de turbidimetro HACH modelo 2100P, composto por

frasco de 100 ml nos valores de <0,1, 20, 100 e 800 NUT. Deve vir acompanhado de certificado de
análise e ficha de informação de segurança do produto (FISQP)

CONJUNTO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052892050 Padrão de acido fólico (cas 59303). GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052892053 Conjunto de padrões secundários Gelex em frascos selados nos valores 0 a 10NTU, 0 a 100NTU e 0 a
1000NTU, compatível com turbidimetro modelo 2100P, HACH.

CONJUNTO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052892054 Recarga para conjunto de padrões nos valores de 0,1 / 0,8 / 8 / 80 e 1000 ntu para calibração de
turbidimetro modelo tb 1000p, marca homis.

CONJUNTO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052906001 Plasma de coelho liofilizado. Frasco com 1 ml FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052930001 Coomassie azul brilhante. Frasco de 25g. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052949001 Fenolftaleina P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052949002 Fenolftaleina p.a. grau acs GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052957001 Giemsa P. A. (azur eosina - azul de metileno) GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052957002 Giemsa para coloração diferencial em hematologia LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052965001 Púrpura de bromocresol. Frasco de 25g. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

052973001 Safranina. Frasco de 25g. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053007002 Eosina Y p.a. amarelada. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053058001 Termohigrometro digital,com mala para transporte PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

053058002 Termohigrometro portátil digital com sensor e impressora para monitorar temperatura e umidade com
certificado de calibração pela RCB (Rede Brasileira de Calibração).

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

053066003 Cromato de potássio PA, Grau ACS. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de
informação de segurança de produto químico (FISPQ).   

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053082001 Desoxicolato de sódio (puro) p.a. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053112001 Dicromato de Potássio P.A. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053112003 Dicromato de potássio, P.A. CAS Nº 7778-50-9, aspecto: pó cristalino laranja. Pureza mínima de 99,95 -
100,05%; cloreto máximo 0,001%, sulfato máximo 0,005%; cálcio máximo 0,002% cobre máximo 0,001%;
ferro máximo 0,001% chumbo máximo 0,005% na embalagem deve constar data de fabricação, prazo de
validade e numero do lote. Deve vir acompanhado de certificado de analise do lote e ficha de informação
de segurança do produto químico.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053120001 Difenilamina p.a. grau acs cas n.122-39-4 GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053139001 DIFENILCARBAZIDA P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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053163002 1-10 Fenantrolina P.A. grau ACS, CAS 66-71-7.Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do

produto. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do
produto químico.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053198001 FERROCIANETO DE POTÁSSIO P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053198002 Ferrocianeto de Potássio trihidratado p.a. Na embalagem deve constar a data de fabricação, prazo de
validade e número do lote. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informacao
de segurança do produto.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053201001  Dicloridrato de n -(1-naftil) etilenodiamina (c12h16cl2n2) p.a. grau acs, cas n1465-25-4. cor branca a
bege, pureza mínima de 98%.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053236001 SELÊNIO GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053252002  Subnitrato de bismuto ou oxinitrato de bismuto p.a.,CAS nº:1304-85-4. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053279001 Telurito de potássio P.A. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053295001 Tiossulfato de Sódio P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053295002 Tissulfato de sódio pentahidratado, P.A., grau ACS GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053309001 TUNGSTATO DE SÓDIO P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053317002 VANADATO DE AMONIO,CAS783-55-6,GRAU ACS,PUR.MAIOR/IGUAL 99% GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053325001 Zinco (sal) em pó P.A. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053333001 Lauril sulfato de sódio P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053350002 MOLIBDATO DE SÓDIO GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053368001 NITRITO DE SÓDIO CRISTALIZADO P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053368002 Nitrito de sódio p.a., grau acs GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053368004 Nitrito de sódio P.A. Padrão primário; fórmula nano2; pureza maior ou igual 99.99 %. Máximo de
impurezas menor 100 ppm; insoluveis menor ou igual 0,01%; (so4-2) menor ou igual 0,01%, Ca menor ou
igual 0,01%; Fe menor ou igual 0,001%; K menor ou igual 0,005%; metais pesados menor ou igual 0,01%.
Na embalagem devera constar data de fabricação, prazo de validade, número de lote. O produto devera
vir acompanhado com certificado de análise lote e ficha de informação de segurança do produto químico
(fispq). Unidade grama.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053392001 Permanganato de Potássio, grau ACS, pureza maior ou igual a 99.0%, baixo teor mercúrio ( menor ou
igual a 0.05 ppm).

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053414002 Persulfato de potássio P.A., grau ACS (peroxidisulfato), cãs nº 7727-21-1, teor mínimo: 99,0%. Deve vir
acompanhado de certificado de análise do lote.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053422002 Piruvato de sodio anidro p.a. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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053449001 Biftalato de potássio, grau ACS, dosagem: 99,95-100,05%. Padrão primário, pH a 25 graus Celsius de

uma solução 0,05M = 4,0. Máximo de impurezas: materiais insolúveis máximo 0,005%, compostos
clorados Maximo: 0,003% compostos sulfurados Max: 0,002%, chumbo max. 0,0005%, ferro Max.0,005%
sódio máximo 0,005%. Na embalagem deve constar data de fabricação, prazo de validade e numero do
lote. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do
produto químico.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053465001 Bissulfito de Sódio P.A. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053473001 Borato de Sódio P.A. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053481003 Bromato de Potássio, grau ACS, pureza mínima de 99,8%, CAS  nº 7758-01-2. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053490003 Brometo de potássio anidro, P.A., pureza mínima de 99,8% CAS número 7758-02-3. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053511002 Macacão, tecido algodão tergalizado, cor azul royal, tamanho pequeno. costuras duplas, bolsos laterais
oblíquos, elástico na parte traseira do cos, cos para utilizacao de cinto, abertura com botões brancos,
bainha inferior em costura dupla, fitas reflexivas protegidas por plástico transparente resistente, colocadas
no dorso, frente e nas mangas na cor prata.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

053511003 Macacão, tecido algodão tergalizado, cor azul royal, tamanho médio costuras duplas, bolsos laterais
oblíquos, elástico na parte traseira do cos, cos para utilização de cinto, abertura com botões brancos,
bainha inferior em costura dupla, fitas reflexivas protegidas por plástico transparente resistente, colocadas
no dorso, frente e nas mangas na cor prata.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

053511004 Macacão, tecido algodão tergalizado, cor azul royal, tamanho grande costuras duplas, bolsos laterais
oblíquos, elástico na parte traseira do cos, cos para utilização de cinto, abertura com botões brancos,
bainha inferior em costura dupla, fitas reflexivas protegidas por plástico transparente resistente, colocadas
no dorso, frente e nas mangas na cor prata.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

053511032 Macacão, tecido algodão tergalizado, cor azul Royal, tamanho pp costuras duplas, bolsos laterais
oblíquos, elástico na parte traseira do cós, cós para utilização de cinto, abertura com botões brancos,
bainha inferior em costura dupla, fitas reflexivas protegidas por plástico transparente resistente, colocadas
no dorso, frente e nas mangas na cor prata.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

053511033 Uniforme tipo macacão, tamanho pp, uniforme do samu (macacão) tamanho (inmetro) (layout
oficial),tecido: pré encolhido, tipo sarja 2/1, peso 221g/m³, largura 1,61, composto por 67% fibra de
poliéster e 33% de fibra de algodão, tipo terbrim ou similar, tingimento em cores firmes, resistentes ao uso
e lavagens, na cor azul marinho padrão 519 da cartela de cores da santista ou perfeitamente similar.
Modelo:costuras duplas. Abertura frontal, com zíper aparente (máster fino) na mesma cor do tecido.frente:
corte reto.com gola padre, medindo 3 cm de altura, (proteção) nos ombros, forrada com fibra 6 mm e
matelassada, embutida na gola, indo da frente até a pala das costas (embutida).com dois bolsos (tipo
profissional), medindo 28cm de altura por 20 cm de largura abertura da boca medindo 23 cm (tipo faca),
pespontado com duas costuras.03 cm abaixo dos bolsos frontais, será confeccionado os bolsos laterais,
medindo 19cm de largura por 20 cm de altura (com prega fêmea no meio), com lapela medindo 07 cm de
largura, presa com velcro de 2 cm de largura por 8 cm de comprimento (devidamente centralizado).03 cm
abaixo dos bolsos laterais, será aplicado joelheira (proteção), oval medindo  aproximadamente 22 cm,
forrada com fibra 6 mm e matelassada.
Mangas: acabamento corte reto nos punhos, com lingüeta reguladora com velcro. Medindo 03 cm de
largura por 17 cm de comprimento. Com lingüeta interna medindo 03 cm de largura por 20 cm de
comprimento, acabamento com caseado. Na parte externa será colocado um botão (logo abaixo da

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo
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película) para prender a lingüeta (de forma que possa ser usado como mangas longas e curtas).
Costas: com pala, com duas pregas fundas (para dar movimento).na cintura, elástico de 4 cm de largura
com aproximadamente 20 cm de comprimento (sentido horizontal) e lingüeta reguladora, Logo após
término do elástico, medindo 03 cm de largura por aproximadamente 15 cm de comprimento (sentido
horizontal), das costas para frente, presa por velcro (de forma que a peça possa ser ajustada na cintura).
Além do velcro na cintura, a lingueta também deverá ser presa por botão proporcionando maior
segurança no ajuste. Com dois bolsos atrás, medindo 15 cm de largura por 17 cm de altura, com lapela
medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm por 08 cm de comprimento.
Faixas coloridas: em 100% poliéster, nas cores laranja e vermelha, medindo 2 cm de largura. Será
aplicada nas laterais, sendo que a laranja ficará embutida na ombreira e na cava e a vermelha da cintura
para baixo.nas mangas: embutida na película até o punho (laranja na frente e vermelha atrás), (no meio
da manga, de forma     que quando vestida fique na frente da peça).
Faixas refletivas: de 5 cm, na cor prata (altamente refletiva).na frente e nas mangas: logo abaixo da cava
e dos logotipos do samu aplicados.nas pernas: logo abaixo da joelheira (frente e costas).nas costas: no
sentido vertical, aplicada em cima das pregas, embutida na pala até a cintura (03 cm acima do elástico).
Bordados: frente: na altura do peito (emblema do samu 192, medindo 07 cm x 11 cm). Manga direita:
emblema do samu 192, medindo 07 cm x 11 cm. Manga  esquerda: bandeira (logomarca) de santa
catarina, medindo 07 cm x 11 cm, com os dizeres Santa Catarina abaixo da logomarca, em bordado
branco; logo acima será bordada na cor branca o local do samu (macrorregião). Costas: emblema do
samu 192, medindo 15 cm x 25 cm,  refletivo: todas as faixas refletivas deverão ser microesferasl flexível
com retrorrefletividade, superiores a 500 cd/lux/m2 de 5 cm de largura (conforme norma abnt15292); o
material retrorefletivo deve apresentar coeficiente de retrorefletividade inicial mínimo de 500 cd/lux m2
quando medido a um ângulo de entrada de -4°  (menos , quatro graus) e ângulo de observação de 0,2°
(zero, vírgula, dois, graus).  O coeficiente de retroreflexão deverá ser comprovado por laudo técnico
(original ou cópia autenticada), emitido em nome do fabricante do refletivo, por laboratório credenciado
pelo inmetro. Além do coeficiente de retroreflexão deverão constar obrigatoriamente do laudo: a marca e o
código do refletivo. O material deverá ser resistente à lavagem doméstica. Os inteteressados deverão
apresentar vestimenta completa, conforme descrição deste edital, para análise juntamente com o envio
da proposta.

053511034           Uniforme tipo macacão, tamanho P, uniforme do SAMU (macacão) tamanho (INMETRO) (layout
oficial),tecido: pré encolhido, tipo sarja 2/1, peso 221 g/m³, largura 1,61, composto por 67% fibra de
poliéster e 33% de fibra de algodão, tipo terbrim ou similar, tingimento em cores firmes, resistentes ao uso
e lavagens, na cor azul marinho padrão 519 da cartela de cores da santista ou perfeitamente similar.
Modelo:costuras duplas. abertura frontal, com zíper aparente (máster fino) na mesma cor do
tecido.Frente: corte reto.Com gola padre, medindo 3 cm de altura, transpassada, regulável com velcro.
Com ombreiras(proteção) nos ombros, forrada com fibra 6 mm e das costas (embutida).com dois bolsos
(tipo profissional), medindo 28cm de altura por 20 cm de largura abertura da boca medindo 23 cm (tipo
faca), pespontado com duas costuras.03 cm abaixo dos bolsos frontais, será confeccionado os bolsos
laterais, medindo19cm de largura por 20 cm de altura (com prega fêmea no meio), com lapela medindo
07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm de largura por 8 cm de comprimento(devidamente
centralizado).03 cm abaixo dos bolsos laterais, será aplicado joelheira (proteção), oval medindo
aproximadamente 22 cm, forrada com fibra 6 mm e matelassada. Mangas: acabamento corte reto nos
punhos, com lingüeta reguladora com velcro. medindo 03 cm de largura por 17 cm de comprimento. com
lingüeta interna medindo 03 cm de largura por 20 cm de comprimento, acabamento com caseado. na
parte externa será colocado um botão (logo abaixo da película) para prender a lingüeta (de forma que
possa ser usado como mangas longas e curtas).Costas: com pala, com duas pregas fundas (para dar

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo
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movimento).na cintura, elástico de 4 cm de largura com aproximadamente 20 cm de comprimento
(sentido horizontal) e lingüeta reguladora, logo após término do elástico, medindo 03 cm de largura por
aproximadamente 15 cm de comprimento (sentido horizontal), das costas para frente, presa por velcro (de
forma que a peça possa ser ajustada na cintura). Além do velcro na cintura, a lingueta também deverá ser
presa por botão proporcionando maior segurança no ajuste. Com dois bolsos atrás, medindo 15 cm de
largura por 17 cm de altura, com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm por 08 cm
de comprimento. Faixas coloridas: em 100% poliéster, nas cores laranja e vermelha, medindo 2 cm de
largura. será aplicada nas laterais, sendo que a laranja ficará embutida na ombreira e na cava e a
vermelha da cintura para baixo.Nas mangas: embutida na película até o punho (laranja na frente e
vermelha atrás), (no meio da manga, de forma que quando vestida fique na frente da peça). Faixas
refletivas: de 5 cm, na cor prata (altamente refletiva). Na frente e nas mangas: logo abaixo da cava e dos
logotipos do SAMU aplicados.Nas pernas: logo abaixo da joelheira (frente e costas).Nas costas: no
sentido vertical, aplicada em cima das pregas, embutida na pala até a cintura (03 cm acima do elástico).
Bordados: frente: na altura do peito (emblema do SAMU 192, medindo 07 cm x 11 cm) .Manga direita:
emblema do SAMU 192, medindo 07 cm x 11 cm.manga esquerda: bandeira(logomarca) de Santa
Catarina, medindo 07 cm x 11 cm, bordado branco; logo acima será bordada na cor branca o local do
SAMU (macrorregião).Costas: emblema do SAMU 192, medindo 15 cm x 25 cm,  refletivo: todas as faixas
refletivas deverão ser microesferasl flexível com retrorrefletividade, superiores a 500 cd/lux/m2 de 5 cm de
largura (conforme norma abnt15292);o material retrorefletivo deve apresentar coeficiente de
retrorefletividade inicial mínimo de 500 cd/lux m2 quando medido a um ângulo de entrada de -4°(menos,
quatro graus) e ângulo de observação de 0,2°(zero, vírgula, dois, graus).  O coeficiente de retroreflexão
deverá ser comprovado por laudo técnico(original ou cópia autenticada), emitido em nome do fabricante
do refletivo, por laboratório credenciado pelo INMETRO. além do coeficiente de retroreflexão deverão
constar obrigatoriamente do laudo: a marca e o código do refletivo. O material deverá ser resistente à
lavagem doméstica. Os interessados deverão apresentar vestimenta completa, conforme descrição deste
edital, para análise juntamente com o envio da proposta. 

053511035 Uniforme tipo macacão, tamanho m, uniforme do SAMU (macacão) tamanho (INMETRO) (layout
oficial),tecido: pré encolhido, tipo sarja 2/1, peso 221 g/m³, largura 1,61, composto por 67% fibra de
poliéster e 33% de fibra de algodão, tipo terbrim ou similar, tingimento em cores firmes, resistentes ao uso
e lavagens, na cor azul marinho padrão 519 da cartela de cores da santista ou perfeitamente similar.
Modelo:costuras duplas. abertura frontal, com zíper aparente (máster fino) na mesma cor do
tecido.Frente: corte reto.Com gola padre, medindo 3 cm de altura, transpassada, regulável com velcro.
Com ombreiras(proteção) nos ombros, forrada com fibra 6 mm e das costas (embutida).com dois bolsos
(tipo profissional), medindo 28cm de altura por 20 cm de largura abertura da boca medindo 23 cm (tipo
faca), pespontado com duas costuras.03 cm abaixo dos bolsos frontais, será confeccionado os bolsos
laterais, medindo19cm de largura por 20 cm de altura (com prega fêmea no meio), com lapela medindo
07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm de largura por 8 cm de comprimento(devidamente
centralizado).03 cm abaixo dos bolsos laterais, será aplicado joelheira (proteção), oval medindo
aproximadamente 22 cm, forrada com fibra 6 mm e matelassada. Mangas: acabamento corte reto nos
punhos, com lingüeta reguladora com velcro. medindo 03 cm de largura por 17 cm de comprimento. com
lingüeta interna medindo 03 cm de largura por 20 cm de comprimento, acabamento com caseado. na
parte externa será colocado um botão (logo abaixo da película) para prender a lingüeta (de forma que
possa ser usado como mangas longas e curtas).Costas: com pala, com duas pregas fundas (para dar
movimento).na cintura, elástico de 4 cm de largura com aproximadamente 20 cm de comprimento
(sentido horizontal) e lingüeta reguladora, logo após término do elástico, medindo 03 cm de largura por
aproximadamente 15 cm de comprimento (sentido horizontal), das costas para frente, presa por velcro (de
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forma que a peça possa ser ajustada na cintura). Além do velcro na cintura, a lingueta também deverá ser
presa por botão proporcionando maior segurança no ajuste. Com dois bolsos atrás, medindo 15 cm de
largura por 17 cm de altura, com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm por 08 cm
de comprimento. Faixas coloridas: em 100% poliéster, nas cores laranja e vermelha, medindo 2 cm de
largura. será aplicada nas laterais, sendo que a laranja ficará embutida na ombreira e na cava e a
vermelha da cintura para baixo.Nas mangas: embutida na película até o punho (laranja na frente e
vermelha atrás), (no meio da manga, de forma que quando vestida fique na frente da peça). Faixas
refletivas: de 5 cm, na cor prata (altamente refletiva). Na frente e nas mangas: logo abaixo da cava e dos
logotipos do SAMU aplicados.Nas pernas: logo abaixo da joelheira (frente e costas).Nas costas: no
sentido vertical, aplicada em cima das pregas, embutida na pala até a cintura (03 cm acima do elástico).
Bordados: frente: na altura do peito (emblema do SAMU 192, medindo 07 cm x 11 cm) .Manga direita:
emblema do SAMU 192, medindo 07 cm x 11 cm.manga esquerda: bandeira(logomarca) de Santa
Catarina, medindo 07 cm x 11 cm, bordado branco; logo acima será bordada na cor branca o local do
SAMU (macrorregião).Costas: emblema do SAMU 192, medindo 15 cm x 25 cm,  refletivo: todas as faixas
refletivas deverão ser microesferasl flexível com retrorrefletividade, superiores a 500 cd/lux/m2 de 5 cm de
largura (conforme norma abnt15292);o material retrorefletivo deve apresentar coeficiente de
retrorefletividade inicial mínimo de 500 cd/lux m2 quando medido a um ângulo de entrada de -4°(menos,
quatro graus) e ângulo de observação de 0,2°(zero, vírgula, dois, graus).  O coeficiente de retroreflexão
deverá ser comprovado por laudo técnico(original ou cópia autenticada), emitido em nome do fabricante
do refletivo, por laboratório credenciado pelo INMETRO. além do coeficiente de retroreflexão deverão
constar obrigatoriamente do laudo: a marca e o código do refletivo. O material deverá ser resistente à
lavagem doméstica. Os interessados deverão apresentar vestimenta completa, conforme descrição deste
edital, para análise juntamente com o envio da proposta. 

053511036 Uniforme tipo macacão, tamanho G, uniforme do SAMU (macacão) tamanho (INMETRO) (layout
oficial),tecido: pré encolhido, tipo sarja 2/1, peso 221 g/m³, largura 1,61, composto por 67% fibra de
poliéster e 33% de fibra de algodão, tipo terbrim ou similar, tingimento em cores firmes, resistentes ao uso
e lavagens, na cor azul marinho padrão 519 da cartela de cores da santista ou perfeitamente similar.
Modelo:costuras duplas. abertura frontal, com zíper aparente (máster fino) na mesma cor do
tecido.Frente: corte reto.Com gola padre, medindo 3 cm de altura, transpassada, regulável com velcro.
Com ombreiras(proteção) nos ombros, forrada com fibra 6 mm e das costas (embutida).com dois bolsos
(tipo profissional), medindo 28cm de altura por 20 cm de largura abertura da boca medindo 23 cm (tipo
faca), pespontado com duas costuras.03 cm abaixo dos bolsos frontais, será confeccionado os bolsos
laterais, medindo19cm de largura por 20 cm de altura (com prega fêmea no meio), com lapela medindo
07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm de largura por 8 cm de comprimento(devidamente
centralizado).03 cm abaixo dos bolsos laterais, será aplicado joelheira (proteção), oval medindo
aproximadamente 22 cm, forrada com fibra 6 mm e matelassada. Mangas: acabamento corte reto nos
punhos, com lingüeta reguladora com velcro. medindo 03 cm de largura por 17 cm de comprimento. com
lingüeta interna medindo 03 cm de largura por 20 cm de comprimento, acabamento com caseado. na
parte externa será colocado um botão (logo abaixo da película) para prender a lingüeta (de forma que
possa ser usado como mangas longas e curtas).Costas: com pala, com duas pregas fundas (para dar
movimento).na cintura, elástico de 4 cm de largura com aproximadamente 20 cm de comprimento
(sentido horizontal) e lingüeta reguladora, logo após término do elástico, medindo 03 cm de largura por
aproximadamente 15 cm de comprimento (sentido horizontal), das costas para frente, presa por velcro (de
forma que a peça possa ser ajustada na cintura). Além do velcro na cintura, a lingueta também deverá ser
presa por botão proporcionando maior segurança no ajuste. Com dois bolsos atrás, medindo 15 cm de
largura por 17 cm de altura, com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm por 08 cm
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de comprimento. Faixas coloridas: em 100% poliéster, nas cores laranja e vermelha, medindo 2 cm de
largura. será aplicada nas laterais, sendo que a laranja ficará embutida na ombreira e na cava e a
vermelha da cintura para baixo.Nas mangas: embutida na película até o punho (laranja na frente e
vermelha atrás), (no meio da manga, de forma que quando vestida fique na frente da peça). Faixas
refletivas: de 5 cm, na cor prata (altamente refletiva). Na frente e nas mangas: logo abaixo da cava e dos
logotipos do SAMU aplicados.Nas pernas: logo abaixo da joelheira (frente e costas).Nas costas: no
sentido vertical, aplicada em cima das pregas, embutida na pala até a cintura (03 cm acima do elástico).
Bordados: frente: na altura do peito (emblema do SAMU 192, medindo 07 cm x 11 cm) .Manga direita:
emblema do SAMU 192, medindo 07 cm x 11 cm.manga esquerda: bandeira(logomarca) de Santa
Catarina, medindo 07 cm x 11 cm, bordado branco; logo acima será bordada na cor branca o local do
SAMU (macrorregião).Costas: emblema do SAMU 192, medindo 15 cm x 25 cm,  refletivo: todas as faixas
refletivas deverão ser microesferasl flexível com retrorrefletividade, superiores a 500 cd/lux/m2 de 5 cm de
largura (conforme norma abnt15292);o material retrorefletivo deve apresentar coeficiente de
retrorefletividade inicial mínimo de 500 cd/lux m2 quando medido a um ângulo de entrada de -4°(menos,
quatro graus) e ângulo de observação de 0,2°(zero, vírgula, dois, graus).  O coeficiente de retroreflexão
deverá ser comprovado por laudo técnico(original ou cópia autenticada), emitido em nome do fabricante
do refletivo, por laboratório credenciado pelo INMETRO. além do coeficiente de retroreflexão deverão
constar obrigatoriamente do laudo: a marca e o código do refletivo. O material deverá ser resistente à
lavagem doméstica. Os interessados deverão apresentar vestimenta completa, conforme descrição deste
edital, para análise juntamente com o envio da proposta. 

053511037 Uniforme tipo macacão, tamanho GG, uniforme do SAMU (macacão) tamanho (INMETRO) (layout
oficial),tecido: pré encolhido, tipo sarja 2/1, peso 221 g/m³, largura 1,61, composto por 67% fibra de
poliéster e 33% de fibra de algodão, tipo terbrim ou similar, tingimento em cores firmes, resistentes ao uso
e lavagens, na cor azul marinho padrão 519 da cartela de cores da santista ou perfeitamente similar.
Modelo:costuras duplas. abertura frontal, com zíper aparente (máster fino) na mesma cor do
tecido.Frente: corte reto.Com gola padre, medindo 3 cm de altura, transpassada, regulável com velcro.
Com ombreiras(proteção) nos ombros, forrada com fibra 6 mm e das costas (embutida).com dois bolsos
(tipo profissional), medindo 28cm de altura por 20 cm de largura abertura da boca medindo 23 cm (tipo
faca), pespontado com duas costuras.03 cm abaixo dos bolsos frontais, será confeccionado os bolsos
laterais, medindo19cm de largura por 20 cm de altura (com prega fêmea no meio), com lapela medindo
07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm de largura por 8 cm de comprimento(devidamente
centralizado).03 cm abaixo dos bolsos laterais, será aplicado joelheira (proteção), oval medindo
aproximadamente 22 cm, forrada com fibra 6 mm e matelassada. Mangas: acabamento corte reto nos
punhos, com lingüeta reguladora com velcro. medindo 03 cm de largura por 17 cm de comprimento. com
lingüeta interna medindo 03 cm de largura por 20 cm de comprimento, acabamento com caseado. na
parte externa será colocado um botão (logo abaixo da película) para prender a lingüeta (de forma que
possa ser usado como mangas longas e curtas).Costas: com pala, com duas pregas fundas (para dar
movimento).na cintura, elástico de 4 cm de largura com aproximadamente 20 cm de comprimento
(sentido horizontal) e lingüeta reguladora, logo após término do elástico, medindo 03 cm de largura por
aproximadamente 15 cm de comprimento (sentido horizontal), das costas para frente, presa por velcro (de
forma que a peça possa ser ajustada na cintura). Além do velcro na cintura, a lingueta também deverá ser
presa por botão proporcionando maior segurança no ajuste. Com dois bolsos atrás, medindo 15 cm de
largura por 17 cm de altura, com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm por 08 cm
de comprimento. Faixas coloridas: em 100% poliéster, nas cores laranja e vermelha, medindo 2 cm de
largura. será aplicada nas laterais, sendo que a laranja ficará embutida na ombreira e na cava e a
vermelha da cintura para baixo.Nas mangas: embutida na película até o punho (laranja na frente e
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vermelha atrás), (no meio da manga, de forma que quando vestida fique na frente da peça). Faixas
refletivas: de 5 cm, na cor prata (altamente refletiva). Na frente e nas mangas: logo abaixo da cava e dos
logotipos do SAMU aplicados.Nas pernas: logo abaixo da joelheira (frente e costas).Nas costas: no
sentido vertical, aplicada em cima das pregas, embutida na pala até a cintura (03 cm acima do elástico).
Bordados: frente: na altura do peito (emblema do SAMU 192, medindo 07 cm x 11 cm) .Manga direita:
emblema do SAMU 192, medindo 07 cm x 11 cm.manga esquerda: bandeira(logomarca) de Santa
Catarina, medindo 07 cm x 11 cm, bordado branco; logo acima será bordada na cor branca o local do
SAMU (macrorregião).Costas: emblema do SAMU 192, medindo 15 cm x 25 cm,  refletivo: todas as faixas
refletivas deverão ser microesferasl flexível com retrorrefletividade, superiores a 500 cd/lux/m2 de 5 cm de
largura (conforme norma abnt15292);o material retrorefletivo deve apresentar coeficiente de
retrorefletividade inicial mínimo de 500 cd/lux m2 quando medido a um ângulo de entrada de -4°(menos,
quatro graus) e ângulo de observação de 0,2°(zero, vírgula, dois, graus).  O coeficiente de retroreflexão
deverá ser comprovado por laudo técnico(original ou cópia autenticada), emitido em nome do fabricante
do refletivo, por laboratório credenciado pelo INMETRO. além do coeficiente de retroreflexão deverão
constar obrigatoriamente do laudo: a marca e o código do refletivo. O material deverá ser resistente à
lavagem doméstica. Os interessados deverão apresentar vestimenta completa, conforme descrição deste
edital, para análise juntamente com o envio da proposta. Deverá ser ainda apresentado boletim técnico do
material retrorefletivo, bem como os referidos laudos fornecidos por laboratório independente no ato do
envio da proposta. A faixa refletiva deverá conter identificação do fabricante impressa no costado da fita.
O fornecedor deve apresentar junto com o uniforme, etiqueta de identificação do fabricante da faixa
refletiva.

053511038 Uniforme tipo macacão, tamanho EXG, uniforme do SAMU (macacão) tamanho (INMETRO) (layout
oficial),tecido: pré encolhido, tipo sarja 2/1, peso 221 g/m³, largura 1,61, composto por 67% fibra de
poliéster e 33% de fibra de algodão, tipo terbrim ou similar, tingimento em cores firmes, resistentes ao uso
e lavagens, na cor azul marinho padrão 519 da cartela de cores da santista ou perfeitamente similar.
Modelo:costuras duplas. abertura frontal, com zíper aparente (máster fino) na mesma cor do
tecido.Frente: corte reto.Com gola padre, medindo 3 cm de altura, transpassada, regulável com velcro.
Com ombreiras(proteção) nos ombros, forrada com fibra 6 mm e das costas (embutida).com dois bolsos
(tipo profissional), medindo 28cm de altura por 20 cm de largura abertura da boca medindo 23 cm (tipo
faca), pespontado com duas costuras.03 cm abaixo dos bolsos frontais, será confeccionado os bolsos
laterais, medindo19cm de largura por 20 cm de altura (com prega fêmea no meio), com lapela medindo
07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm de largura por 8 cm de comprimento(devidamente
centralizado).03 cm abaixo dos bolsos laterais, será aplicado joelheira (proteção), oval medindo
aproximadamente 22 cm, forrada com fibra 6 mm e matelassada. Mangas: acabamento corte reto nos
punhos, com lingüeta reguladora com velcro. medindo 03 cm de largura por 17 cm de comprimento. com
lingüeta interna medindo 03 cm de largura por 20 cm de comprimento, acabamento com caseado. na
parte externa será colocado um botão (logo abaixo da película) para prender a lingüeta (de forma que
possa ser usado como mangas longas e curtas).Costas: com pala, com duas pregas fundas (para dar
movimento).na cintura, elástico de 4 cm de largura com aproximadamente 20 cm de comprimento
(sentido horizontal) e lingüeta reguladora, logo após término do elástico, medindo 03 cm de largura por
aproximadamente 15 cm de comprimento (sentido horizontal), das costas para frente, presa por velcro (de
forma que a peça possa ser ajustada na cintura). Além do velcro na cintura, a lingueta também deverá ser
presa por botão proporcionando maior segurança no ajuste. Com dois bolsos atrás, medindo 15 cm de
largura por 17 cm de altura, com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm por 08 cm
de comprimento. Faixas coloridas: em 100% poliéster, nas cores laranja e vermelha, medindo 2 cm de
largura. será aplicada nas laterais, sendo que a laranja ficará embutida na ombreira e na cava e a
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vermelha da cintura para baixo.Nas mangas: embutida na película até o punho (laranja na frente e
vermelha atrás), (no meio da manga, de forma que quando vestida fique na frente da peça). Faixas
refletivas: de 5 cm, na cor prata (altamente refletiva). Na frente e nas mangas: logo abaixo da cava e dos
logotipos do SAMU aplicados.Nas pernas: logo abaixo da joelheira (frente e costas).Nas costas: no
sentido vertical, aplicada em cima das pregas, embutida na pala até a cintura (03 cm acima do elástico).
Bordados: frente: na altura do peito (emblema do SAMU 192, medindo 07 cm x 11 cm) .Manga direita:
emblema do SAMU 192, medindo 07 cm x 11 cm.manga esquerda: bandeira(logomarca) de Santa
Catarina, medindo 07 cm x 11 cm, bordado branco; logo acima será bordada na cor branca o local do
SAMU (macrorregião).Costas: emblema do SAMU 192, medindo 15 cm x 25 cm,  refletivo: todas as faixas
refletivas deverão ser microesferasl flexível com retrorrefletividade, superiores a 500 cd/lux/m2 de 5 cm de
largura (conforme norma abnt15292);o material retrorefletivo deve apresentar coeficiente de
retrorefletividade inicial mínimo de 500 cd/lux m2 quando medido a um ângulo de entrada de -4°(menos,
quatro graus) e ângulo de observação de 0,2°(zero, vírgula, dois, graus).  O coeficiente de retroreflexão
deverá ser comprovado por laudo técnico(original ou cópia autenticada), emitido em nome do fabricante
do refletivo, por laboratório credenciado pelo INMETRO. além do coeficiente de retroreflexão deverão
constar obrigatoriamente do laudo: a marca e o código do refletivo. O material deverá ser resistente à
lavagem doméstica. Os interessados deverão apresentar vestimenta completa, conforme descrição deste
edital, para análise juntamente com o envio da proposta. Deverá ser ainda apresentado boletim técnico do
material retrorefletivo, bem como os referidos laudos fornecidos por laboratório independente no ato do
envio da proposta. A faixa refletiva deverá conter identificação do fabricante impressa no costado da fita.
O fornecedor deve apresentar junto com o uniforme, etiqueta de identificação do fabricante da faixa
refletiva.

053511064 Macacão descartável, com capuz, sem bolso, confeccionado em tnt laminado respirável, gramatura 60,
fechamento frontal com ziper na cor branca, acabamento com elástico nos punhos da manga, tornozelo e
capuz (com regulagem), cor branca. Tamanho GG.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

053511065 Macacão de uso permanente, com capuz, sem bolso, fechamento frontal com ziper na cor branca,
acabamento com elástico nos punhos da manga, tornozelo e capuz (com regulagem), cor branca.
Confeccionado em brim leve: armação: sarja 2 x 1 tamanho G. Gramatura: 207g/m2 (+/- 5%).
Composição: 100% algodão.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

053511066 Macacão de uso permanente, com capuz, sem bolso, fechamento frontal com ziper na cor branca,
acabamento com elástico nos punhos da manga, tornozelo e capuz (com regulagem), cor branca.
Confeccionado em brim leve: armação: sarja 2 x 1 tamanho GG. Gramatura: 207g/m2 (+/- 5%).
Composição: 100% algodão.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

053511067 Macacão descartável, com capuz, sem bolso, confeccionado em tnt laminado respirável, gramatura 60,
fechamento frontal com ziper na cor branca, acabamento com elástico nos punhos da manga, tornozelo e
capuz (com regulagem), cor branca. Tamanho G.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

053520002 Repelente para insetos, aerossol,uso dermatológico, embalagem 165 ml PECA 25 Higiene Pessoal ativo
053597002 DICLOROMETANO PARA HPLC LITRO 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

053597004 Dicrorometano grau P.A. LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053600001 SALINA TAMPONADA GLICERINADA - 500ML FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053627001 Aminoácido para laboratório: dl-triptofano p.a. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053627002 Aminoácidos para laboratório: L-arginina p.a. GRAMA 60 Produtos e Componentes ativo
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Químicos e Biológicos

053627003 Aminoácidos para laboratório L-asparagina p.a. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053627004 Aminoácidos p/ laboratório:  L-cistina p.a GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053627006 Aminoacidos para laboratório: L-Fenilalanina p.a GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053627008 Aminoácido para laboratório: L-Lisina P.A. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053627009 Aminoácido para laboratório: L-ornitina p.a. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053627011 Aminoácido para laboratório: L- tirosina, p.a. forma cristalina, massa molecular 181,19 g, fórmula
molecular C9H11NO3, CAS 60-18-4.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053627013  Aminoacidos para laboratório DL asparagina FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053627014 Aminoácidos para laboratório L-cisteina P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053627015 Aminoácidos para laboratório glicina P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053651001 Extrato de carne GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053651002 Extrato de levedura GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053660001 Caldo presença/ausência (caldo p/a), com a seguinte
Composição em gramas por litro:
Extrato de carne 3,00; peptona 5,00;
Lactose 7,46; triptona 5,90; proteose
Peptona 3,93; fosfato dipotássico 1,35;
Fosfato monopotássico 1,35; cloreto de
Sódio 2,46; lauril sulfato de sódio 0,05;
Púrpura de bromocresol 0,085. ph 6,8 ± 0,2.
         

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053686001 MIO MEDIUM CAIXA COM 10 TUBOS CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053694001 Fenol cristal P.A. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053694002 Agua fenolada 6% (esteril) frasco 10ml AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053708001 REAGENTE DE CATALASE FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053716001 SULFANILAMIDA P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053716002 Sulfanilamida, p.a.; pureza mínima > 99,0%(ensaio bromométrico sob substância seca); identificação por
espectofotometria infra-vermelho passa no teste; perda por secagem a 105ºc <= 0,05%; (so4) < 0,02%, cl
<= 0,01%, metais pesados (pb) <= 0,002%; cinzas sulfatadas  < 0,1%. Na embalagem devera constar
data de fabricação, prazo de validade, número de lote o produto devera vir acompanhado com certificado

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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de analise do lote, ficha de informação de segurança do produto químico (fispq). 

053767001 Tween 80 ou (polisorbato 80). MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053775001 Glicerol P.A. ou glicerina. Frasco com 1 litro. LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053775004 Glicerol p.a., grau acs LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053783001 Heptano P.A. LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053791001 HEXAMINA (HEXAMETILENOTETRAMINA) P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053805001 Uréia p.a. Frasco de 100g. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053813001 Vaselina LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053813002 Vaselina sólida. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053830001 MERCÚRIO PARA LABORATORIO LÍQUIDO LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053856002 Ninhidrina P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053902001 P-dimetilaminobenzaldeido p.a. Frasco de 25g. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053929002 Cafeína anidra, CAS número 58-08-2 GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053953001 Cera de carnauba GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053961001 Ciclohexano P.A. grau ACS, CAS nº 110-82-7 LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

053970001 Sangue desfibrinado de carneiro. Entrega semanal em fr. 50ml MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

054020001 Válvula para botijão de gás PECA 84 exa ativo
054020002 Válvula para botijão a gás de 13kg PECA 84 exa ativo
054038004 Gancho com rosca medindo 17 x 40 (PITAO) PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e

Arames
ativo

054038005 Gancho reforçado PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

054046001 Tubo de vidro cônico de graduação permanente,10ml, para uroanálise PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054046002 Tubo de vidro em Borossilicato, com dimensões 42 mm de diâmetro e 300 mm de comprimento, boca
reforçada, compatível com o equipamento bloco digestor DK6 da marca Velp.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054046003 TUBO DE VIDRO. CILÍNDRICO. DIMENSÕES 30CM COMP. X 10CM DIÂM. INTERNO X 1,5CM DIÂM
EXTERNO.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054054001 Água peptonada tamponada, com a seguinte composição em gramas por litro: peptona 10,0; cloreto de
sódio 5,0; fosfato monopotassico 1,5; fosfato dissodico 3,5 ph 7,0 mais ou meno 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

054054003 Água Peptonada tamponada,com a seguinte composição em gramas por litro: peptona 10,0; cloreto de GRAMA 60 Produtos e Componentes ativo
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sódio 5,0; fosfato monopotassico 1,5; fosfato dissodico 3,5 ph = 7,0 mais ou menos 0,2. Químicos e Biológicos

054089001 Meio base para leptospira - EMJH. Composição: fosfato dissódico 1 g; fosfato monopotássio 0,3 g; cloreto
de sódio 1g; cloreto de amônio 0,25 g; tiamina 0,005 g; ph 7,5 ± 0,2.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

054097002 Peróxido de hidrogênio a 30%, grau ACS, CAS 7722-84-1 (frasco 100 ml). FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

054097005 Peróxido de hidrogênio, 30% P.A. grau ACS, 1000 mL PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

054119001 TETRACLORETO DE CARBONO P.A LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

054127001 Floxina B. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

054135001 EA/36 em solução. LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

054194001 SORO CONTROLE NORMAL LIOFILIZADO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA PARA ANALISADOR
AUTOMÁTICO                             

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

054216002 Dimetilformamida ou N,N-Dimetilformamida P.A grau ACS, CAS Nº: 68-12-2. Frasco com 1 litro. PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

054224001 Tolueno P.A. (toluol, metilbenzeno) LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

054224003 Tolueno grau HPLC pureza maior ou igual a 99,9%, impurezas menor ou igual a 0,02% água. LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

054240004  Benzenossulfonamida,CAS nº:98-10-2.pureza(HPLC): maior ou igual a 98,0%. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

054267001 ANIDRIDO ACÉTICO P.A.                                                 LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

054267003 Trifluracetic Anhydride (RFAA) CAS 40725-0 GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

054267004 Anidrido acetico, p.a. grau acs, cas 108-24-7. (det)
Deve vir acompanhado de certificado de analise do lote e ficha de informação de segurança do produto
químico.

LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

054283004 Kit teste p/diagnostico - diversos PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

054283005 Kit teste rápido imunocromatografico para detecção simultânea do Antígeno NS1 e Anticorpos IGG e IGM
do vírus dengue em amostra de soro, plasma ou sangue total.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

054305001 SOLUÇÃO DE CICLOHEXADIENOS A 0,1% (CORANTE NÚMERO 1) DO CONJUNTO DE CORANTES
PARA COLORAÇÃO DIFERENCIAL RÁPIDA EM HEMATOLOGIA - 500ML

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

054313001 SOLUÇÃO DE AZOBENZENOSULFONICOS A 0,1% (CORANTE NÚMERO 2) DO CONJUNTO DE
CORANTES PARA COLORAÇÃO DIFERENCIAL RÁPIDA EM HEMATOLOGIA - 500ML

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

054321001 SOLUÇÃO DE FENOTIAZINAS A 0,1% (CORANTE NÚMERO 3) DO CONJUNTO DE CORANTES PARA
COLORAÇÃO DIFERENCIAL RÁPIDA EM HEMATOLOGIA - 500ML

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

054330001 Rolete para papel higiênico de madeira PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

054348001 CONJUNTO DE COPOS DE VIDRO, CONTENDE 6 COPOS. CONJUNTO 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
054356001 Suporte para papel higiênico em acrílico. PECA 47 Equipamentos e aparelhos

hidráulico-Sanitários (46)
ativo

054356002 Suporte cromado para papel higiênico. PECA 47 Equipamentos e aparelhos ativo
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hidráulico-Sanitários (46)

054380001 suporte para extintor suporte co2,2kg PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

054380003 Suporte para fixacao de extintor de incendio, aço galvanizado, tipo l 08x06cm. Com dois furos para
fixacao.

PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

054380004 Suporte para extintor de solo. PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

054399003 Solução de limpeza, alcalina, 100ml, compatível com gasômetro Radiometer - ABL 5, código 943696,
S5332.

FRASCO 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054429001 Bomba de infusão de seringa
Especificações técnicas mínimas:
1.1 portátil com bateria recarregável;
1.2 alimentação por fonte de corrente continua de 12 volts;
1.3 alimentação por tensão de rede de 220 volts/60 hertz e por bateria de 12 volts;
1.4 deve aceitar seringas com capacidades de 20 a 50 ml, no mínimo, de qualquer fabricante;
1.5 deve garantir doses de 0,3 a 99,99 ml/h para seringas de 20 a 50 ml;
1.6 programação e regulagem individual de fluxo para cada seringa;
1.7 peso máximo com bateria de 04 kg;
1.8 alarmes sonoros e luminosos de erro de seringa, parada ou fim de perfusão, supressão ou defeito de
programação, bateria baixa;
1.9 fluxo com um mínimo de 0,1 ml/hora; - erro máximo de 3% com seringa.
alimentação:
1.10 externa de 220 volts/60 hertz e 12 v (via acendedor de cigarros da ambulância;
1.11 alimentação interna via bateria de 12 v gelatinosa selada;
1.12 autonomia mínima de 1,5 horas no regime de carga total;
1.13 autonomia mínima de bateria de 2 horas;
1.14 recarregador de carga lenta e rápida para uma a quatro baterias, com alimentação por tensão de
rede 220 V e 60 Hz.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

054429007 Bomba de infusão para seringa
Generalidades
-bomba de infusão para uso em pacientes neonatais, pediátricos e adultos, que aceite qualquer seringa
do mercado nacional.
Características técnicas mínimas
-Deve aceitar seringas com capacidade de 05 a 50 ml, no mínimo, de qualquer fabricante.
-Deve garantir doses de 0,1 a 99,9mh/l para seringas de 05 a 50ml.
-Deve fornecer controle dos seguintes parâmetros
-Vazão mínima de 0,1ml/h bolus
O aparelho deve possuir os seguintes alarmes audiovisuais
-Oclusão
-Fim de curso
-Bateria fraca
-Falha de programação
O aparelho deve funcionar com bateria interna recarregável, energia da rede elétrica ou a pilha.
Alimentação
-Em caso de alimentação elétrica - 220/60hz
-Bateria interna recarregável ou pilha com 60 minutos de duração (no mínimo)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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Acessórios
-1 (um) cabo de alimentação do tipo (2p+t), conforme ABNT, caso necessário.

054429008 Bomba de infusão para seringa
Generalidades:
-Bomba de infusão para uso em unidade de terapia intensiva no cuidado de pacientes pediátricos e
adultos, que aceite qualquer seringa do mercado nacional .
-Características técnicas mínimas:
-Deve aceitar seringas com capacidade de 20 a  50 ml, no mínimo, de qualquer fabricante;
-Deve garantir doses de 0,3 a 99,9 ml/h para seringas de 20 a 50 ml;
- Deve possuir sistema anti-bolus pós-oclusão;
-Deve fornecer controle dos seguintes parâmetros:
      Vazão mínima: 0,3 ml/h;
      Bolus;
-O aparelho deve possuir os seguintes alarmes audiovisuais:
     Oclusão;
     Fim de curso;
     Bateria fraca;
     Falha de programação;
- O aparelho deve funcionar com bateria interna recarregável, energia da rede elétrica ou a pilha;
Alimentação:
- Em caso de alimentação elétrica: 220 V / 60 Hz;
- Bateria interna recarregável ou pilha com 60 minutos de duração (no mínimo).
Acessórios
-Um (01) cabo de alimentação do tipo (2P + T) conforme ABNT, caso necessário.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

054429011 Bomba de infusao de seringa
Especificacoes tecnicas minimas:
- portatil com bateria recarregavel;
- alimentacao por fonte de corrente continua de 12 volts;
- alimentacao por tensao de rede de 220 volts/60 hertz e por bateria de 12 volts;
- possibilidade de utilizar diversos tamanhos de seringa (10, 20 e 50 ml);
- programacao e regulagem individual de fluxo para cada seringa;
- peso maximo com bateria de 04 kg;
- alarmes sonoros e luminosos de erro de seringa, parada ou fim de perfusao, supressao ou defeito de
programacao, bateria baixa;
- fluxo com um minimo de 0,1 ml/hora; - erro maximo de 3% com seringa.
Alimentacao:
- externa de 220 volts/60 hertz e 12 v (via acendedor de cigarros da ambulancia;
- autonomia minima de 1,5 horas no regime de carga total;
- autonomia minima de bateria de 2 horas;
- recarregador de carga lenta e rapida para uma a quatro baterias, com alimentacao por tensao de rede
220 v e 60 hz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

054429012 Bomba de infusão seringas
1. Generalidades
Bomba de infusão  para uso em unidade de terapia intensiva

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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2. Características técnicas mínimas:
2.1 Deve aceitar seringas com capacidade de 10, 20 e 50ml, no mínimo;
2.1.1 Deve possibilitar o uso de no mínimo três marcas de seringas,no mínimo para os tamanhos 10,20 e
50ml comercializadas no mercado nacional.
2.1.2 Indicar o número do registro na ANVISA das seringas previstas para o item 2.1.1
2.2 deve garantir doses de 0,1 a 99,9ml/h para seringas de 10 a 50 ml;
2.3 Deve fornecer controle dos seguintes parâmetros:
2.3.1 Vazão mínima: 0,1 ml/h
2.3.2 Bolus;
2.3.3 Sistema para manter acesso aberto:(KVO/KOR);
2.4  Aparelho deve possuir os seguintes alarmes audiovisuais
2.4.1 Oclusão;
2.4.2 Fim de curso;
2.4.3 Bateria fraca;
2.4.4 Falha de programação;
 2.5 Peso máximo do equipamento: 3,1 kg
 2.6 Deve possuir display;
2.7 Mecanismo de fixação em suporte de soro;
3. Alimentação:
3.1 Rede elétrica: 220v / 60 Hz;
3.2 Bateria interna recarregável com no mínimo 4 horas de duração em uso na vazão de 5 ml/h
4. Acessórios:
4.1 Um (01) cabo de alimentação tipo (2p+t) conforme ABNT.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua
portuguesa(Brasil) e serviço em língua portuguesa(Brasil)ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento
operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.

054437001 TUBO DE ENSAIO COM TAMPA DE ROSCA, BOCA LARGA, 18MM X 180MM PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054437002 Tubo de ensaio com tampa de rosca e boca larga - tamanho 16 x 150 mm PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
054437004 Tubo de ensaio com tampa de rosca e boca larga - tamanho 10 x 100. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

054437007 Tubo de ensaio com tampa de rosca e boca larga tamanho 12 mm x 100 mm PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054437008 Tubo de ensaio com tampa de rosca e boca larga tamanho 16 mm x 100 mm. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054437011 Tubo de ensaio com tampa de rosca, boca larga, 20mm x 150mm . PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054437012 TUBO DE ENSAIO COM TAMPA DE ROSCA, BOCA LARGA, 25MM X 200MM PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054437013 Tubo de ensaio em vidro, autoclavável, sem borda, tamanho 12 x 75mm. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054437015 Tubo de ensaio para cultura, sem borda, 15x125 PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054437016 Tubo de ensaio para cultura, sem borda, 16 x 150 PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054437017 Tubo de ensaio para cultura, sem borda, 18 x 150 PECA 93 Laboratório, Equipamentos e ativo
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Instrumentação (61)

054437018 TUBO DE VIDRO PARA CULTURA SEM BORDA, 18 X 180 MM PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054437021 TUBO DE ENSAIO PARA CULTURA, SEM BORDA, 20 X 200 PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054437023 TUBO DE ENSAIO PARA CULTURA, SEM BORDA, 25 X 150MM PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054437026 Tubo de ensaio para cultura, sem borda, 145 x 10 PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054437027 Tubo de ensaio para cultura, sem borda, 22 x 220mm. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054437028 Tubo de ensaio para cultura, sem borda, 14 x 140 PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054437029 Tubo de ensaio para cultura, sem borda, 15 x 145 PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054437030 Tubo de ensaio em polipropileno ou similar, sem borda medindo aproximadamente 12 x 75mm. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054437031 Tubo de ensaio para cultura, sem borda, 12 x 90 PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054437032 Tubo de ensaio para cultura, sem borda, 12 x 120 mm PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054437033 TUBO DE VIDRO COM TAMPA DE ROSCA, 10 X 150 MM PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054437034 Tubo de ensaio para cultura sem borda, 15 mm x 100 mm PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054437037 TUBO DE ENSAIO DESCARTÁVEL, DE POPIPROPILENO TRANSPARENTE, COM FUNDO
ARREDONDADO, TAMPA DE ROSCA, COM GRADUAÇÃO ATÉ 5ML, CAPACIDADE DE 15ML,
MEDINDO 17 X 119MM.

PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo

054437038 Tubo de ensaio centrífugo para cultura (DET). PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054437039 Tubo de ensaio de vidro de borossilicato, 10 x 75mm com tampa, apirogeno. Caixa com 25 tubos. Deve
vir acompanhado de certificado de análise do lote.

CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054437040 Tubo k, para uso em reação de pcr no analisador automatizado cobas taqman 48, conjunto 12 x 96. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054445001 Seringa para distribuição de meios, com capacidade total de 10ml, com divisão de 02ml, ponteira de aço
inox com conexão tipo luer-lock, e extensor de polipropileno ou similar,para coletar o produto no
recipiente.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054453001 Fita plástica inerte, medindo 5,5 mm de largura por 60 mm de comprimento, com escala de CIM
(Concentração Inibitória Mínima) em microgramas/mL e gradiente exponencial do antibiótico Vancomicina
variando de 0,016 a 256 microgramas/mL.

TIRA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054453002 Fita plástica inerte, medindo 5,5mm de largura por 60mm de comprimento, com escala  da cim
(concentração inibitória mínima) em microgramas/ml e gradiente exponencial do antibiótico penicilina
variando de 0,016 a 256 microgramas/ml.
Caixa com no mínimo 100 fitas.

CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054453003 Fita plástica inerte, medindo 5,5 mm de largura por 60mm de comprimento, com escala da cim
(concentração inibitória minima) em microgramas/ml e gradiente exponencial do antibiótico meropenen

CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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variando de 0,002 a 32 microgramas/ml.caixa com  no minimo 100 fitas.

054453004 FITA PLÁSTICA INERTE, MEDINDO 5,5 MM DE LARGURA POR 60MM DE COMPRIMENTO, COM
ESCALA DA CIM (CONCENTRAÇÃO INIBIDORA MÍNIMA) EM MICROGRAMAS/ML E GRADIENTE
EXPONENCIAL DO ANTIBIÓTICO CEFOTAXIME VARIANDO DE 0,016 A 256 MICROGRAMAS/ML
CAIXA COM NO MINIMO 100 FITAS.
                                                                      

CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054453005 Fita plástica inerte, medindo 5,5mm de largura por 60mm de comprimento, com escala da CIM
(concentração inibidora mínima) em microgramas/ml e gradiente exponencial do antibiótico ceftriaxona
variando de 0,016 a 256 microgramas/ml, caixa com no minimo 100 fitas.

CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054453006 Fita para laboratório plástica, inerte, gradiente exponencial-fluconazol FITA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054453007 Fita para laboratório plástica, inerte, gradiente exponencial - anfotericina B FITA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054453008 Fita para laboratório plástica, inerte, gradiente exponencial - Voriconazol. FITA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054453009 Fita para laboratorio, plástica, inerte, gradiente exponencial - itraconazol TIRA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054453010 Fita para laboratorio, plastica, inerte, gradiente exponencial - posaconazol TIRA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054453011 Fita para laboratório plástica, inerte, gradiente exponencial - caspofungina TIRA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054453012 Fita plástica inerte, medindo 5,5mm de largura por 60mm de comprimento, com escala da cim
(concentração inibitória mínima) em micro gramas/ml e gradiente exponencial do antibiótico ceftriaxona
variando de 0,002 a 32 micro gramas/ml, caixa com 100 fitas.

CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054453013 Fita plástica inerte, medindo 5,5mm de largura por 60mm de comprimento, com escala da CIM
(concentração inibitória mínima) em micro gramas/ml e gradiente exponencial do antibiótico tetraciclina
variando de 0,016 a 256 micro gramas/ml,caixa com 100 fitas.

CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054453014 Fita plástica inerte, medindo 5,5mm de largura por 60mm de comprimento, com escala da CIM
(concentração inibitória mínima) em micro gramas/ml e gradiente exponencial do antibiótico Azitromicina
variando de 0,016 a 256 micro gramas/ml,caixa com 100 fitas.

CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054453015 Fita plástica inerte, medindo 5,5mm de largura por 60mm de comprimento, com escala da CIM
(concentração inibitória mínima) em micro gramas/ml e gradiente exponencial do antibiótico Ciprofloxacin
variando de 0,002 a 32 micro gramas/ml,caixa com 100 fitas.

CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054453016 Fita plástica inerte, medindo 5,5mm de largura por 60mm de comprimento, com escala da
CIM(concentração inibitória mínima) em micro gramas/ml e gradiente exponencial do antibiótico
Gentamicina variando de 0,016 a 256 micro gramas/ml,caixa com 100 fitas.

CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054453017 Fita plástica inerte, medindo 5,5mm de largura por 60mm de comprimento, com escala da CIM
(concentração inibitória mínima) em micro gramas/ml e gradiente exponencial do antibiótico Ofloxacin
variando de 0,002 a 32 micro gramas/ml, caixa com 100 fitas.

CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054453018 Fita plástica inerte, medindo 5,5mm de largura por 60mm de comprimento, com escala da CIM
(concentração inibitória mínima) em micro gramas/ml e gradiente exponencial do antibiótico Cloranfenicol
variando de 0,016 a 256 micro gramas/ml,caixa com 100 fitas.

CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054453019 Fita de teste para análise de peróxidos pelo método colorimétrico. Variação de detecção: 0,5 a 25mg/ml
H2O2. Dimensão: 6,0 x 95 x 0,2mm. Variação de cor de branco para azul. Caixa com 100 fitas.

CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054453021 Indicador de processo de esterilização a seco (estufa) - etiqueta adesiva com controle químico externo
com listras que mudam de cor durante o processo de esterilização a calor seco a 160°C - 170°C;

ROLO 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1323 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
embalagem unitária que garante a integridade do produto, contendo dados de identificação, procedência,
data de fabricação, validade e número de lote.

054453024 Fita hm 23 micra transparente 48mm x 50m. ROLO 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054470002 ELETRODO COMBINADO DE PH, HASTE DE VIDRO, PARA USO EM LABORATÓRIO E MEDIÇÕES
DE SOLUÇÕES AQUOSAS EM GERAL, COMPATÍVEL COM MARCA MICRONAL.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

054496002 Lâmina para máquina de moer carne número 10 (cruzeta nº 10) PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
054500001 Chapa de eucatex espessura 0,3 mm. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
054518002 Tampa da frente da hidra marca Docol, Chrome bitola 1.1/2" e 1.1/4", cód. 01500006. PECA 47 Equipamentos e aparelhos

hidráulico-Sanitários (46)
ativo

054526001 Conjunto sobrepor com tomada e disjuntor PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

054542001 CORANTE HEMATOLÓGICO PARA CORADOR AUTOMÁTICO PARA LEITURA DE HEMOGRAMAS CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

054550001 Fita demarcação adesiva, na cor amarela PECA 104 Sinalização, controle e alarme ativo
054585001 Barra cremalheira para automação de portão. PECA 104 Sinalização, controle e alarme ativo
054593002 Caixa para extintor tipo pó PQSP 6 kg. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
054658001 Algodão higiênico embalagem 100g PECA 25 Higiene Pessoal ativo
054771002 Chave de teste (para medir corrente elétrica) PECA 61 Medicamentos ativo (bloqueado)
054771006 Chave allen. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
054771007 CHAVE MANDRIL  (FERRAMENTA MANUAL) PECA 34 Ferramentas ativo
054771008 chave estrela PECA 34 Ferramentas ativo
054771011 CHAVE CORRENTE

PT 76/2016 - ENgenharia informa que é consumo = 092266005

PECA 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

054771012 Chave combinada com várias medidas

PT 76/2016 Engenharia informa que é consumo = 002720069

PECA 34 Ferramentas ativo (bloqueado)

054771015 Chave inglesa, 8 polegadas PECA 61 Medicamentos ativo
054771016 CHAVE AJUSTAVEL 10 POLEGADAS EMBORRACHADA PECA 61 Medicamentos ativo
054771047 Chave combinada 11mm PECA 34 Ferramentas ativo
054780001 Arandela CR PECA 33 Iluminação ativo
054828001 Filtro de retenção de umidade, para uso em sistema de capnografia/análise de gases sidestream

compatível com a marca ge módulo de gases sam80
PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

054879002 Célula de oxigênio compatível com aparelho de anestesia marca Datex, modelo Aestiva e Aespire. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

055000001 ACETATO DE ETILA P.A MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

055000003 ACETATO DE ETILA GRAU HPLC LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

055000004 Acetato de etila P.A. grau ACS LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

055050002 Tubo conector traqueal em t, silicone, p/adulto,c/12mm,tipo montgomery PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

055050003  COLETOR DE CORPO ESTRANHO TIPO "ALCA COM REDE", COM COMPRIMENTO DE 230CM E PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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COMPATIVEL COM ENDOSCOPIO COM CANAL DE 2,8 MILIMETROS.
 

Materiais de Uso Médico (67)

055050004 Coletor de corpo estranho tipo "alça com rede", com comprimento de 160 cm e compatível com
endoscópio com canal de 2,8 milímetros.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

055077002 Arco cirúrgico com detector plano de raios x para fluoroscopia
1. Generalidades:
Arco cirúrgico móvel com detector plano para realização de fluoroscopia e aquisição de imagens durante
procedimentos cirúrgicos.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Tubo de raios-x de anodo giratório, com capacidade térmica de, no mínimo 300kHU e dissipação
térmica de no mínimo 70kHU/min;
2.2 Foco fino menor ou igual a 0,3mm e fogo grosso menor ou igual a 0,6mm;
2.3. Gerador de alta tensão de no mínimo 12kW com controle microprocessado;
2.4. Indicação sonora e luminosa de disparo;
2.5. Regulagem de tensão de 40 a 110 kV, no mínimo;
2.6. Indicação digital de kV e mAs no mínimo;
2.7.Faixa mínima de corrente para fluoroscopia:4mA a 100mA;
2.8.Detector digital de painel plano com tamanho, mínimo, de 25x25cm de matriz ativa e resolução,
mínima, de 1500 x 1400 pixels;
2.9. Deve possuir braço em c móvel;
2.10. Deve possuir sistema colimador;
2.11. Modos de operação: fluoroscopia pulsada com no mínimo 8 quadros/segundo,fluoroscopia continua
com no mínimo 30quadros/segundo,radiografia digital;.
2.12.modos avançados: subtração de imagem em tempo real, roadmapping, modo vascular;
2.13.modos dicom: dicom avançado (enviar/receber, imprimir, consultar/recuperar, lista de trabalho,
relatório de dose, query/retrieve, dicom viewer);
2.14. Memória interna para armazenamento de no mínimo 10 000 imagens;
3. Alimentação elétrica: 220v/60hz.
4. Acessórios
4.1 cabos do tipo (2p+t) para conexão na rede elétrica
4.2.dois monitores LCD – TFT coloridos, de no mínimo 19 polegadas, alto contraste, com resolução de
1280x1024 Pixels;
4.3 teclado e mouse para entrada de dados, ou dispositivo equivalente para entrada de dados;
4.4 impressora térmica preto e branco de alta definição;
4.5 gravador em mídia digital (DVD-r/w) ou via porta USB serviço a equipe técnica.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço em língua
portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a
equipe técnica, sem ônus para a administração.

peca 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

055077003         Objeto: arco cirúrgico
          1. Generalidades:
          Arco cirúrgico móvel para realização de fluoroscopia, aquisição de imagens digitais  e exposições
em filme de paciente
          durante procedimentos cirúrgicos.
          2. Características técnicas mínimas
          2.1.tubo de raio x  de anodo giratório
          2.2. Saída mínima de potencia do tubo de 2,3kW;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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          2.3. Gerador de alta freqüência com controle micro processado
          2.4. Indicação sonora e luminosa de disparo
          2.5. Regulagem de tensão de 40 a 110 kV, no mínimo;
          2.6. Indicação digital de kV e mas no mínimo;
          2.7.faixa mínima de corrente para fluoroscopia:0,2ma a 8ma;
          2.8.intensificador de imagem de no mínimo três campos,sendo o maior de 12´´;
          2.9.deve possuir câmara ccd de alta resolução com sistema redutor de ruído e retenção de
imagens com resolução mínima de 1024x1024 pontos;
          2.10. Deve possuir braço em c móvel com movimento orbital e lateral motorizados;
          2.11. Sistema colimador com diafragma de iris;
          2.12. Modos de operação:fluoroscopia pulsada com no mínimo 8 quadros/segundo,fluoroscopia
continua com no minimo30quadros /segundo,radiografia digital;.
          2.13.modos avançados:subtração de imagem em tempo real, roadmapping, modo vascular;
          2.14.modos dicom: dicom avançado (enviar/receber, imprimir, consultar/recuperar, lista de trabalho,
query/retrieve, dicom viewer);
          2.15. Memória interna para armazenamento de no mínimo 10 000 imagens;
          3.alimentação elétrica: 220v/60hz.
          4. Acessórios
          4.1 cabos do tipo (2p+t) para conexão na rede elétrica
          4.2.dois monitores tft ou LCD, de no mínimo 18 polegadas, alto contraste,sendo um colorido com
resolução de 1280x1024 E 250 cd/m2 e um monocromático de alto contraste com resolução de
1280x1024 e 600 cd/m2;
          4.3 teclado e mouse para entrada de dados,ou dispositivo equivalente para entrada de dados;
          4.4 impressora preto e branco de alta definição;
          4.5 gravador em mídia digital (DVD-r/w) ou via porta USB serviço a equipe técnica, sem ônus para
a administração.
          o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço em língua
portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e  de serviço a
equipe técnica, sem ônus para a administração.

055077005           1.    Generalidades:
          Arco em c móvel com fluoroscopia para a realização de procedimentos ortopédicos, urológicos,
vasculares e neurológicos em pacientes adultos, pediátricos e neonatais.
          2. Características técnicas mínimas:
          2.1. Gerador de raios- x de alta freqüência com controle microprocessado;
          2.2. Faixa mínima de tensão para fluoroscopia:40 kv a 110kv;
          2.3. Faixa mínima de corrente para fluoroscopia:0,2ma a 6ma;
          2.4. Tubo de raios - x com anodo giratório e duplo foco;
          2.5. Deve possuir modo de fluoroscopia pulsada, permitindo 15 quadros/segundo;
          2.6. Deve possuir câmara ccd com sistema redutor de ruído e retenção de imagens c/ resolução
mínima de 1024x1024 pontos;
          2.7. Intensificador de imagem de no mínimo três campos, do o maior de 12";
          2.8. Dois (02) monitores LCD, colorido, de no mínimo 18" montado sobre base móvel com rodízios;
          2.9. Deve permitir a realização de subtração digital de imagens em tempo real;
          2.10. Deve permitir o processamento digital de imagem para estudos vasculares, tais como: zoom e
roadmap;
          2.11. Deve permitir o armazenamento de imagens em disco rígido de no mínimo 3000 imagens;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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          2.12. Deve funcionar com umidade relativa na faixa de 20 a75%, no mínimo;
          2.13. Deve apresentar interface dicom habilitada e pronta para o uso;
          2.14. Deve possibilitar gravação em DVD;
          3.    Acessórios
          3.1 Vídeo printer para registro de imagens em papel térmico;
          4.    Alimentação elétrica:
          4.1 Tensão: 220 v/60hz
          O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua
portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração.

055077006 Arco em C móvel com fluoroscopia para procedimentos gerais
1.Generalidades:
Arco em c móvel com fluoroscopia para a realização de procedimentos gerais, ortopédicos, urológicos e
neurovasculares.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Gerador de raios- x de alta freqüência com controle microprocessado;
2.2. Faixa mínima de tensão para fluoroscopia: 40 kv a 110kv;
2.3. Faixa mínima de corrente para fluoroscopia:0,2ma a 6ma;
2.4. Tubo de raios- x com anodo giratório
2.5. Capacidade térmica mínima do anodo de 270khu;
2.6. Potência de no mínimo 2,3 kw;
2.7. Deve possuir modo de fluoroscopia pulsada, permitindo 08 quadros/segundo, no mínimo;
2.8. Deve possuir câmara ccd de alta resolução com sistema redutor de ruído e retenção de imagens com
resolução mínima de 1024 x 1024 pontos;
2.9. Intensificador de imagem de no mínimo três campos, sendo o maior de 12";
2.10. Dois (02) monitores LCD ou LED, de no mínimo 18"
2.11. Os monitores devem permitir ajuste de brilho, contraste e cor (caso colorido);
2.12 Deve possuir braço em c multidirecional,com contrapeso e freios manuais para todos os
movimentos;
2.13 Deve possuir carro de transporte (trolley) com rodízios e que permita o acondicionamento dos
monitores ;
2.14 Deve permitir o armazenamento de imagem em disco rígido de no mínimo 3000 imagens;
2.15. Deve possuir saída de vídeo, para transferir as imagens para um monitor ou gravador adicionais e
entrada de vídeo;
2.16. Deve funcionar com umidade relativa na faixa de 20 a 75%, no mínimo;
2.18. Deve apresentar conectividade Dicom com as seguintes características:
2.18.1. Dicom store scu;
2.18.2. Dicom modalitu worklist management;
2.18.3. Dicom print
2.18.4. Comunicação Dicom com servidor Dicom habilitada e liberada para utilização ae title e endereço
de ip livremente configurável por parte do usuário e pronto para uso com sistema da telemedicina da
SES/SC.
2.18.5. Conexão com rede ethernet: 100 base-t, no mínimo;
2.18.6. Software fornecido com o equipamento deve possuir total compatibilidade com a especificação
técnica acr/nema Dicom 3.0;
2.18.7. O equipamento deverá vir acompanhado de recursos mínimos para que exames realizados

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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possam ser armazenados em um servidor de imagens dicom - compatível qualquer, a ser definido pelo
usuário final;
2.18.8. O software deverá vir acompanhado dos respectivos manuais para configuração de comunicação
dicom e dos aetitles necessário para conexão com um sistema pacs qualquer;
2.19. Deve possuir gravador de DVD (ou cd) integrado ao equipamento (ou em console separado) ou
dispor de porta USB para gravação dos exames em meio digital, neste caso deve acompanhar pendrive
ou hard disk externo com capacidade mínima de 64 Gb;
2.20. Deve possuir softwares para realização de exames vasculares (subtração de imagens e roadmap)
3. Acessórios:
3.1. (01) vídeo printer para registro das imagens em papel térmico;
3.2.(10) rolos de papel térmico compatível com a video prin
3.3 (02)conjuntos de capas protetoras reutilizáveis ou (10)dez conjuntos descartáveis(somente caso não
possua a opção reutilizável), para o arco.
4.alimentação elétrica:
4.1. Tensão: 220v/60hz;
5. Documentação
5.1 O equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação impresso em língua portuguesa
(Brasil) e de serviço em língua portuguesa(Brasil) ou inglesa;
6. instalação e treinamento:
6.1 A empresa vencedora deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração, com no mínimo duas aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de
instalação do equipamento.

055077009 Arco em c, móvel, com fluoroscopia, para uso em pacientes adultos.
1. Características técnicas mínimas:
1.1 gerador de raios-X de alta frequência de 60kHz e de potencial constante com controle
microprocessado de no mínimo 15 kW;
1.2 faixa mínima de tensão para radiografia e fluoroscopia: 40 kv a 100 kv;
1.3 corrente para radiografia de até 75mA;
1.4 faixa mínima de corrente para fluoroscopia: 0,5ma a 6ma;
1.5 deve possuir modo de fluoroscopia pulsada;
1.6 deve possuir câmera ccd com sistema redutor de ruído e retenção de imagens;
1.7 intensificador de imagem de 9", com no mínimo 3 campos;
1.8 (02) dois monitores de 17" (LCD), no mínimo, com giro de 270º (graus), telas intuitivas,sendo uma
delas sensível ao toque e de fácil posicionamento;
1.9 deve possuir anodo giratório com duplo foco;
1.10 deve apresentar indicação digital de kv, MA, tempo e MAS;
1.11 deve permitir a realização de subtração digital de imagens;
1.12 deve apresentar circuitos de segurança e proteção;
1.13 deve permitir o processamento digital de imagens em disco rígido e deve permitir gravar em
CD-ROM ou DVD;
1.14 deve permitir radiografia em filmes convencionais;
1.15 deve possuir protocolo dicom 3.0, completo, permitindo edição, visualização, compactação,
armazenamento, transferência de imagens e impressão e permitir comunicação com protocolo do sistema
de informações do hospital (ris/his), bem como pac
2. Acessórios:
2.1 vídeo printer para registro de imagens em papel térmico

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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3. Alimentação;
3.1 alimentação elétrica do arco em c: 220 v monofásico ou 380 v trifásico/60hz,com cabo de alimentação
padrão (2p+t);
3.2 alimentação elétrica do vídeo printer: 220v monofásico 60hz, com cabo de alimentação padrão ABNT,
(2p+t);
4. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas
recomendadas pelo fabricante, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem
ônus para a administração.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em lingua
portuguesa ou inglesa.
O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica,
sem ônus para a administração.

055093001 CABIDE PARA ROUPAS DE PLÁSTICO. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
055093003 Cabide em metal simples para roupas. PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
055107001 Esfregão de fibra sintética para limpeza de panelas, abrasão de ambos os lados medindo 12 x 8 x 2 cm

aproximadamente.
PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

055115001 Borrifador de plástico para água e alcool para molhar plantas e para desinfecção de superfícies,
capacidade de 500 ml.B60

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

055123001 LÂMINA DE SERRA AÇO RÁPIDO      PECA 61 Medicamentos ativo
055131001  MISTURADOR (HIDRAULICO) PARA COZINHA,DE PAREDE

 
PECA 47 Equipamentos e aparelhos

hidráulico-Sanitários (46)
ativo

055166001 Fio de cromo níquel METRO 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055182001 Pêra para pipetas de borracha, mod. universal, para pipetas até 10mL c/ 3 valv. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055182002 Pera de borracha,modelo flip,para pipetas ate 100ml,com 2 válvulas,expulsão do ar mediante uma válvula
automática.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055182003 Pera de borracha,modelo universal, para pipetas ate 100ml, com 3 válvulas. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055182004 Pêra de borracha para pipetas com diâmetro aproximado de 5 mm. modelo universal com 3 válvulas. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055182005 Pêra ou (bulbo) de borracha simples c/ ponta plástica desmontável n°10. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055190002 Adubo orgânico, a granel, quantidade 2kg PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
055204019 Bureta graduada, classe A, em vidro borossilicato, faixa azul , com torneira reta em teflon, capacidade de

5 mL, resolução de 0,01 mL, limite de erro (tolerância) segundo a Norma ISO 385:1984. Calibrada a 20º
Celsius, em 3 pontos da escala. Acompanhada de certificado de calibração individual, com selo RBC
(rede brasileira de calibração)

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055204020 Bureta de vidro, graduada, classe A, em vidro borossilicato, faixa azul com torneira reta de teflon,
capacidade de 10ml, resolução 0,05ml, limite de erro (tolerância) segundo a norma ISO 385:1984.
Calibrada a 20 graus Celsius, deverá vir acompanhada de certificado de calibração individual, com selo
RBC (Rede Brasileira de Calibração) emitido por empresa credenciada pelo INMETRO. Calibrada em 5
pontos da escala.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055204021 Bureta graduada classe "a", em vidro borosilicato, faixa azul com torneira reta em teflon, capacidade de
25ml, limite de erro (tolerância) segundo norma ISO 385-1984, com certificado de calibração expedido por
empresa pertencente a rede brasileira de calibração - RBC.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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055204022 Bureta graduada classe "A", em vidro borosilicato, faixa azul com torneira reta em teflon, capacidade de

50ml, limite de erro (tolerância) segundo norma ISO 385-1984, com certificado de calibração expedido por
empresa pertencente a Rede Brasileira de Calibração - RBC.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055204025 Bureta de vidro, graduada, classe A, em vidro Borossilicato  faixa azul com torneira reta em teflon,
capacidade de 25ml,  resolução de 0,1ml, limite de erro (tolerância) segundo a norma ISO 385:1984.
Calibrada a 20 graus Celsius, deverá vir acompanhada de certificado de calibração individual, com selo de
RBC (Rede Brasileira de Calibração) emitido por  empresa credenciada pelo INMETRO. Calibrada em 5
pontos da escala.    

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055204027 Bureta de vidro, graduada, classe A, em vidro borossilicato, âmbar, com torneira reta em teflon,
capacidade de 50ml, resolução de 0,1ml, limite de erro (tolerância) segundo a norma ISO 385:1984.
Calibrada a 20°C, deverá vir acompanhada de certifi cado de calibração individual, com selo RBC (Rede
Brasileira de Calibração) emitido por empresa credenciada pelo INMETRO. Calibrado em 5 pontos de
escala.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055204028 Bureta de vidro, graduada, classe a, em vidro borossilicato, âmbar, com torneira reta em teflon,
capacidade de 100ml, resolução de 0,2ml, limite de erro (tolerância) segundo a norma ISO 385:1984.
calibrada a 20°c, devera vir acompanhada de certifi cado de calibração individual, com selo RBC (rede
brasileira de calibração) emitido por empresa credenciada pelo Inmetro. calibrado em 5 pontos de escala.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055239003 Parafuso de interferência em titânio. Engloba todos os tamanhos. Apresentação de registro no MS,
embalagem contendo lote e data de fabricação. 0702030716

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

055263003 Conjunto de serras para trepanação craniotomia, cirurgia de coluna e otorrinocirurgia em pacientes adulto.

O conjunto deve apresentar, no mínimo:
- motor com controle de velocidade;
- peça de mão para drill reto;
- peça de mão para drill angulado;
- peça de mão para craniótomo;
- peça de mão para trépano;
- peça de mão para serra reciprocante;
-peça de mão para serra sagital;
- cabo;

Características técnicas mínimas de motor com controle de velocidade:
1. faixa mínima de velocidade: 0 a 75.000 RPM;
2. potência mínima de 100 w;
3. pedal para controle de velocidade;
4. alimentação elétrica: 220 V/60 HZ;

Características técnicas mínimas do drill reto e angulado
1. autoclavável;
2. jogo com dez (10) fresas para uso em drill;
3. troca de fresas sem chave;
4. deve possuir engate rápido;

Características técnicas mínimas do craniótomo:
1. autoclavável;
2. Dois protetores de dura máter adulto;

CONJUNTO 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo
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3. jogo com seis (06) fresas para uso em craniótomo
4. troca de fresas sem chave;
5. deve possuir engate rápido;

Características técnicas mínimas do trépano:
1. autoclavável;
2. faixa mínima de velocidade: 0 a 900 RPM;
3. jogo com duas (02) fresas craneais auto-stop adulto;
4. troca de fresas sem chave;
5. deve possuir engate rápido;

Características técnicas mínimas da serra reciprocante:
1. autoclavável;
2. oscilação regulável;
3. jogo com seis (06) lâminas para serra reciprocante;
4. deve possuir engate rápido;

Características técnicas mínimas da serra sagital;
1. autoclavável;
2. jogo com quatro (04) lâminas para serra sagital;
3. deve possuir engate rápido;

Características técnicas mínimas do cabo:
1. autoclavável;
2. comprimento mínimo de dois (02) metros;
3. dispositivo para engate rápido;
4. dois (02) tubos ou frascos de óleo lubrificante específico para o equipamento;
5. estojo de acomodação e esterilização do material.

  O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em
lingua inglesa ou portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus
para administração

055263004 Generalidades
Garrote pneumático para uso em cirurgias ortopédicas de uso infantil e adulto.
Características técnicas
2.1 Controles: pressão (MMHG) e tempo (min);
2.2 Alarmes: visuais e sonoros;
2.3 Deve permanecer inflado, mesmo se a unidade for deslocada;
2.4 Deve permitir o uso de dois manguitos;
2.5 Auto-compressor;
2.6 Bateria;
Acessórios
3.1 04 (quatro) abraçadeira para membros superiores e Inferiores com 04 (quatro) manguitos, 02(dois)
para pacientes pediátricos e 02(dois) para pacientes Adultos;
3.2 Válvula para uso de dois manguitos, se necessário;
3.3 Dois cados de ligação com o(s) manguito(s);

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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Alimentação
4.1 Alimentação elétrica: 220 v/60 HZ e bateria

055263005 Objeto: Conjunto de equipamentos e instrumentais para Neurocirurgia.
Generalidades: Caixa com neuroendoscópio e instrumentais para procedimentos infantis.
1. O sistema deve ser composto por:
1.1. Um (01) Endoscópio Rígido pequeno, 6º;
1.2. Uma (01) Camisa para uso do Endoscópio;
1.3. Um (01) Obturador para uso da Camisa;
1.4. Um (01) Endoscópio Rígido pequeno, 0º;
1.5. Um (01) Obturador óptico para o uso com o endoscópio pequeno 0º ;
1.6. Uma (01) Tesoura com boca reta, semi-rígida;
1.7. Uma (01) Pinça para biópsia, dupla ação, semi-rígida;
1.8. Uma (01) Pinça de preensão, dupla ação;
1.9. Um (01) Eletrodo bipolar, tipo alça, semi-rígido;
1.10. Uma (01) Pinça Flexível, boca tipo jacaré, para ventriculostomia;
1.11. Vinte e quatro (24) cânulas com balão inflável, compatível com o sistema de endoscopia, D=1,0mm,
1.12. Braço Articulado para fixação do endoscópio,
1.13. Caixa plástica para esterilização e armazenamento de Endoscópio, perfurada, com tampa
transparente e apoio para 2 endoscópios angulados.
1.14. Caixa plástica para esterilização e armazenamento de instrumentais compatíveis com os
endoscópios, perfurada.
1.15.  Adaptador autoclavável (permite a troca de endoscópios sob condições estéreis), para uso com a
microcâmera para endoscopia.
1.16. Cabo de iluminação com fibra ótica
1.17. Um (1) cabo Cabo bipolar, para uso com a Unidade eletrocirurgica – comprimento mínimo de 300
cm.
2. Características Técnicas Mínimas do Endoscópio Rígido pequeno, 6º
2.1. Deve possuir as dimensões saída = 3,6 mm; C=18 cm; D (canal de trabalho)=1,6 mm; D (canal de
irrigação) = 0,8 mm;
2.2. Autoclavável;
2.3. Com adaptador de limpeza;
2.4. Com transmissão de fibra ótica;
2.5. Código de cores: verde.
3. Características Técnicas Mínimas da Camisa para uso do Endoscópio:
3.1. Deve possuir as dimensões C= 13.3 cm, D= 4.4.
4. Características Técnicas Mínimas do Endoscópio Rígido pequeno, 0º
4.1. Deve possuir as dimensões D=2 mm, C=26 cm;
4.2. Autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão;
5. Características Técnicas Mínimas da Tesoura com boca reta, semi-rígida:
5.1. Deve possuir as dimensões D= 1.3 mm, C= 30 cm;
6. Características Técnicas Mínimas da Pinça para biópsia, dupla ação, semi-rígida:
6.1. Deve possuir as dimensões D= 1.3 mm, C= 30 cm.
7. Características Técnicas da Pinça de preensão, dupla ação:
7.1. Deve possuir as dimensões D= 1.3 mm, C= 30 cm.
8. Características Técnicas Mínimas do Eletrodo bipolar, tipo alça, semi-rígido:
8.1. Deve possuir as dimensões D= 1.3 mm, C= 30 cm.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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9. Características Técnicas Mínimas da Pinça Flexível, boca tipo jacaré, para Ventriculoscopia:
9.1. Deve possuir as dimensões D= 1.3 mm, C= 30 cm.
10. Características Técnicas Mínimas do Braço A rticulado:
10.1. Soquete para fixação do Suporte Articulado para acoplamento em mesa de operação, já montado
com manopla.
10.2. Deve possuir as dimensões A = 30 cm, Ext. = 37 cm , articulado, único, reto, com uma pinça
mecânica central.
10.3. Fixação de metal, para uso com instrumentais e óticas, fechamento de 4,8 mm até 12,5 mm com
travamento.
11. Características Técnicas Mínimas da Caixa plástica para esterilização e armazenamento de
Endoscópio:
11.1. Dimensões: 498 x 234 x 84 mm
12. Características Técnicas Mínimas da Caixa plástica para esterilização e armazenamento de
Endoscópios, perfurada:
12.1. Constituída por: Caixa, fixação, 12 bandas de silicone para fixação de instrumentos e Ferramenta
para remoção. Dimensões: 525x240x50 mm.
13. Características Técnicas Mínimas do Cabo de iluminação com fibra ótica
13.1. Deve possuir dimensões D=3,5 mm e C=230 cm.
14. Características Técnicas Mínimas do Cabo de bipolar
14.1. Deve ser compatível com o sistema eletrocirurgico bipolar  e de comprimento mínimo de 300cm.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e de
serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos
usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.

055310004 Vestido adulto em tecido jérsei com estampa miúda e em tons pastéis, modelo tubinho, com abertura de
12 cm nas laterais, decote em U, manga japonesa, cinto costurado na linha lateral da cintura e amarrado
na parte de trás, resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho M.
Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

055310007 Vestido adulto em tecido jérsei com estampa miúda e em tons pastéis, modelo tubinho, com abertura de
12 cm nas laterais decote em U, manga japonesa, cinto costurado na linha lateral da cintura e amarrado
na parte de trás, resistente a lavagem industrial e hospitalar, tamanho XGG.
          Apresentar etiqueta conforme exigencias do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

055328010 Cápsula de porcelana c/ tampa (de aço inoxidável, alumínio ou níquel), com 20 a 25mm de altura e 50 a
75mm de diâmetro completa.

PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

055352001 Cromatoplacas de silica gel 60 - 20 x 20 cm PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055360002 CUBA DE VIDRO COM TAMPA,RETANGULAR,TIPO MANTEGUEIRA, CAPACIDADE PARA BERCO DE
 45 LAMINAS.
 

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055360005 Cuba de vidro cromatográfica reta, tampa aço inox, corpo em vidro, 20 x 20 cm PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055379009 Dessecador de vidro com disco de porcelana e tampa luva. Diâmetro interno de aproximadamente 200
mm.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055379010 Dessecador de vidro com disco de porcelana e tampa luva. Diâmetro interno de aproximadamente 300
mm.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055387006 Frasco com boca larga, em polietileno de alta densidade,com tampa de rosca,capacidade de 500ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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055387007 Frasco com boca larga, em polietileno de alta densidade, com tampa de rosca, capacidade 1000ml PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

055387015 Frasco para laboratório lavador (ou pisceta), polietileno baixa densidade 250ml PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055387016 Frasco para laboratório (lavador ou pisceta), em polietileno de baixa densidade, capacidade 500ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055387021 ERLENMEYER, BOCA ESTREITA, GRADUADO, COM BORDA 25ML PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055387022 ERLENMEYER, BOCA ESTREITA, GRADUADO, COM BORDA 50ML PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055387023 FRASCO P/ LABORATÓRIO ERLENMEYER, BOCA ESTREITA, GRADUADO, COM BORDA - 125ML PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055387024 Frasco Erlenmeyer, boca estreita, graduado, com borda, 250 ml PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055387025 Frasco para laboratório - frasco erlenmeyer, boca estreita, graduado, com borda 300 ml PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055387027 Frasco para laboratório Erlenmeyer, boca estreita, graduado, com borda, 1000mL. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055387029 Frasco erlenmeyer, de boca estreita, graduado, com borda, 2000ml PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055387043 Frasco erlenmeyer, de boca estreita, tampa de vidro esmerilhada, graduado, 250ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055387045 Frasco p/ laboratório erlenmeyer, boca estreita, tampa de vidro esme., graduado, 500mL. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055387046 Frasco erlenmeyer, de boca estreita, tampa de vidro esmerilhada, graduado, 1000 ml PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055387057 FRASCO P/ LABORATÓRIO ERLENMEYER, BOCA LARGA E REFORÇADA, GRADUADO- 250ML PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055387062 Frasco de vidro neutro para coleta de água, boca larga, tampa esmerilhada oca, resistente a esterilização,
a 170°c, graduado. Capacidade de 125ml.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055387063 Frasco para laboratório de vidro branco (tipo penicilina), medindo 7,5cm x 2,0cm PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055387064 Frasco de vidro incolor, alta resistência (penicilina), capacidade 25ml PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055387065 Frasco de vidro incolor, de alta resistência (tipo penicilina) capacidade 50 ml PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055387066 Frasco Kitasato,para filtragem, com saída superior para tubo de borracha,graduado,125ml.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo (bloqueado)

055387069 Frasco Kitasato, para filtragem, com saída superior para tubo de borracha, graduado,1000ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055387070 Frasco kitasato, para filtragem, com saida superior para tubo de borracha, graduado, 2000 ml PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055387074 Frasco kitasato, para filtragem, com saida inferior para tubo de borracha, graduado, 500 ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055387078 FRASCO PARA DETERMINAÇÃO DE IODO, GRADUADO DE 125ML PECA 93 Laboratório, Equipamentos e ativo
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Instrumentação (61)

055387079 Frasco para determinação de Iodo - 250ml PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055387082 Frasco para laboratório pulverizador de polietileno, baixa densidade - 1000mL PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055387085 Frasco para laboratório Erlenmeyer, boca estreita, tampa teflon (similar), graduado, 4000ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055387086 Frasco kitasato, para filtragem, com saida inferior para tubo graduado, 5000 ml PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055387095 Frasco para laboratório para diluição de leite com tampa de polipropileno autoclavável, capacidade para
160ml, sem graduação.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055387098 Frasco de vidro neutro para coleta de água, boca larga, tampa esmerilhada, resistente a esterilização a
170ºc, graduado. Capacidade 500 ml.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055387099 Frasco em Borossilicato, 250ml, autoclavável, tampa rosqueável, graduado, resistência. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055387100 Frasco para laboratório Erlenmeyer Borossilicato boca larga refor. Graduado, 300 ml PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055387102 Frasco para laboratório de borossilicato, boca larga, 500ml, graduado com tampa rosqueável
autoclavável.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055387103 Butirometro para leite desnatado (magro) seg. sichler., graduado 0 a 1% em 0,01%; gargalo com rosca e
pera aberta completo com rolha.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055387104  Butirometro para leite alta precisão, gargalo c/ 11/12mm de diâmetro, vidro posterior de escala fosco,
tolerância de erro 0,025% graduado a 0 4% em 0,05, completo com rolha.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055387105 Frasco dosador de vidro 500ml, em vidro borosolicato, tipo bico de papagaio - capacidade 10ml PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055387106 Frasco dosador de vidro 500ml, em vidro borosolicato, tipo bico de papagaio - capacidade 1ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055387107 Frasco para laboratorio para coleta de amostra de secrecao para nasofaringe com tampa de oclusao
hermetica em polipropileno com duas vias e alca em pvc, capacidade 40ml, embalado individualmente em
papel grau cirurgico e esterelizado, com registro no ministerio da saude.

Sem requisição desde 05/2010.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo (bloqueado)

055387110 Frasco coletor para amostras biológicas, indicado para coleta assépticas das vias aéreas, com
capacidade mínima de 70ml , graduado de 5 em 5ml, tampa com adaptador universal. Extensão em
mangueira de aproximadamente 20cm em pvc siliconado, com lacre de segurança, para broncoscopia,
estéril, uso único; Deve acompanhar etiqueta para identificação do paciente e amostra coletada.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055387113 Frasco de boros silicato, âmbar, capacidade 40 ml (29x81 mm) com tampa de rosca em polipropileno com
topo aberto e septo em ptfe/silicone.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055387114 Butirômetro gerber para queijo, segundo "van gulik", gargalo com 17/18 mm de diâmetro, acompanhado
de copo de vidro com muitos furos e duas rolhas, graduação de 0 a 40% : 0,5. com certificado de
calibração RBC ou Gerber.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055395004 GRAL P/ LABORATÓRIO DE PORCELANA C/ PISTILO, DIÂMETRO APROX. 12CM PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055395007 GRAL P/ LABORATÓRIO DE PORCELANA C/ PISTILO, DIÂMETRO APROX. 21CM PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055409004 Jarra de anaerobirose, 2,5 l em policarbonato transparente com suporte em inox p/ 12 placas p/ uso em PECA 93 Laboratório, Equipamentos e ativo
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laboratório de microbiologia/cav Instrumentação (61)

055417003 Microtubo em polipropileno,com tampa de rosca, resistente ao congelamento em nitrogênio líquido a
temperatura de até 170 graus centígrados, resistente a centrifugação de até 20.000 g. a 20 graus
centígrados, por 20mm e a esterilização em autoclave a 121 graus centígrados, capacidade 2ml.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055417004 MICROTUBO PARA PCR, COM TAMPA UNIDA AO RECIPIENTE, INCOLOR, EM POLIPROPILENO (OU
SIMILAR), ESTERILIZADO EM AUTOCLAVE, CAPACIDADE 0,2ML.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055417010 Micro tubo em polipropileno, graduado, transparente, com tampa unida ao recipiente, centrifugável até
20.000 g/20 minutos capacidade 1,5ml. Livre de DNASE e RNASE

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055425001 Pesa-filtros com tampa esmerilhada intercambial,forma baixa capacidade aproximada de 12ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055425002 Pesa-filtros com tampa esmerilhada intercambial, forma baixa capacidade aproximada de 25ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055441002 Tubo para centrifuga do tipo falcom, esterilizável,com tampa de rosca,capacidade 50ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055441008 Tubo para centrífuga do tipo Falcom, esterilizável, com tampa de rosca, 15ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055441009 Tubo para centrifuga de vidro, 100 mm x 15 mm PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055441014 Tubo para centrífuga tipo Falcon,  em polipropileno, com tampa rosqueável e capacidade para 50 ml.
Dimensões: 28 mm de diâmetro e 115 mm de altura. Fundo cônico e modelo autossustentável.
Pacote com 50 unidades.

PACOTE 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055441015 Tubo para centrífuga tipo Falcon, em polipropileno, com tampa rosqueável e capacidade  para 15 ml.
Dimensões: 17 mm de diâmetro e 120 mm de altura. Pacote com 50 unidades.

PACOTE 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055468001 Espátula de poliamida,reforçada com fibra de vidro,com as duas extremidades em forma de
espatula,comprimento de 150mm.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055468002 Espátula de poliamida,reforçada com fibra de vidro,com as duas extremidades em forma de
espatula,comprimento de 180mm.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055468003  Espátula de poliamida,reforçada com fibra de vidro,com uma extremidade em forma de espátula e outra
em forma de colher,comprimento aproximado de  180mm.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055468009 Espátula tipo canaleta em aço, comp. 15cm PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055468011 Espatula para laboratorio espatula tipo colher em aço, comp.20cm PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055468012 Espatula para laboratorio espatula tipo colher em aço, comp. 15cm PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055476003 Filtro de membrana - membrana para osmose reversa, compatível com autoclave da marca Ortosíntese PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055476004 Filtro de membrana de nylon com poro de 0,45 micrometros e diâmetro de 47mm, caixa com 100
membranas.

CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055476005 Filtro de membrana de acetato de celulose, com poro de 0,45 micrometros e diâmetro de 47mm, caixa
com 100 membranas

CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055476006 Filtro de membrana de nylon, com poro de 0,45 micrometros e diâmetro de 13mm, caixa com 100
membranas.

CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055476007 Filtro de membrana de acetato de celulose com poro de 0,45 micrometros e diâmetro de 13mm, caixa
com 100 membranas.

CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055476008 Filtro de membrana ptfe, descartável, modificada para filtração de solventes orgânicos aquosos 0,45 µm x CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e ativo
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13 mm não estéril.Caixa com 100 unidades. Instrumentação (61)

055492001 MANGUEIRA DE SILICONE FINA, APROXIMADAMENTE 1CM DE DIÂMETRO, RESISTENTE E
ESTERILIZAÇÃO A VAPOR

METRO 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055492002 MANGUEIRA DE SILICONE FINA, APROXIMADAMENTE 1,5CM DE DIÂMETRO, RESISTENTE E
ESTERILIZAÇÃO A VAPOR

METRO 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055522016 Pinça dupla para buretas tipo castaloy. Corpo, garras e mufa fabricados em alumínio e ponteiras com pvc.
Prende as buretas através de pressão.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055522018 PINCA DUPLA TIPO CASTALOY PARA BURETA PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
055530003 Picnometro com termômetro (0 a 35ºc), capacidade de 5ml, com certificado de calibração expedido pela

rede brasileira de calibração ( volume e temperatura) - rbc.
PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo

055530004 Picnometro com termômetro (0 a 35ºc), capacidade de 10 ml, com certificado de calibração expedido pela
rede brasileira de calibração (volume e temperatura) - rbc

PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo

055530005 PICNÔMETRO CLASSE A DE 5ML COM TERMÔMETRO COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055549004 Pipetador (pipeta automatica)tipo digital,monocanal,com ejetor de ponteira, volume variável aproximado
de 5 a 50 ul.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055549005 Pipetador (pipeta automática) tipo digital, monocanal, com ejetor de ponteira, volume ajustável
aproximado de 10 a 100 UL.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055549006 Pipeta monocanal com volume variável de 20 a 200ul, com incrementos de 0,1ul, com pistão em aço inox,
com tecnologia de vedação a seco(sem lubrificante ou graxa),corpo e todas as partes plásticas fabricadas
em pdvf. Ejetor de ponteiras. Acompanhada de certificado individual de calibração com seu número de
série e um rack com tampa contendo no mínimo 96 ponteiras e um suporte individual.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055549007 Pipetador (pipeta automática)tipo digital, monocanal, com ejetor de ponteira, volume ajustável aproximado
de 25 a 250 ULl.                        

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055549008 Pipetador (pipeta automática) tipo digital, monocanal, com ejetor de ponteira, volume ajustável de 100 a
1000 ul, acompanhada de certificado individual de calibração com seu número de série (pontos mínimos
de calibração: 200, 500 e 1000 ul), um rack com tampa contendo no mínimo 96 ponteiras autoclaváveis e
um suporte individual.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055549016 Pipeta monocanal com volume variável de 1 a 10ul com incrementos de 0,01ul, com pistão em aço inox,
com tecnologia de vedação a seco (sem lubrificante ou graxa), corpo em todas as partes plásticas
fabricadas em pdvf. Ejetor de ponteiras.acompanhada de certificado individual de calibração com seu
número de série, um rack com tampa contendo no mínimo 96 ponteiras autoclávaveis e um suporte
individual.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055549018 PIPETADOR MULTICANAL DIGITAL 12 CANAIS 50 -300UL  (0,05 A 0,3ML) PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

055549020 Pipetador automático com aspiração e esvaziamento motorizado controle ajustável de velocidade sem fio
com indicador de bateria descarregada, com utilização durante o recarregamento e com conexão para
pipeta de 0,1 a 100ml, bateria recarregável e recarregador para operar em 110/220v.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055549025 Pipeta monocanal com volume variável de 1 a 20ul, com incrementos de 0,02ul, com pistão em aço
inox,com tecnologia de vedação a seco(sem lubrificante ou graxa), com e todas as partes plásticas
fabricadas em pdvf. Ejetor de ponteiras. Acompanhada de certificado individual de calibração com seu
número de série, um rack com tampa contendo no mínimo 96 ponteiras autoclávaveis e um suporte
individual.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055549027 Pipetador (minipet) semi-automático, autoclavável com ponteiras de aço, manual, graduado de 10ml, para
distribuição de meios

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

055549028 Pipetador (minipet), semi-automático, autoclavável com ponteiras de aço, manual, graduado de 20ml, PECA 76 Equipamentos de Uso ativo
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para distribuição de meios. Médico/Hospitalar

055549032 PIPETADOR DIGITAL, 12 CANAIS, C/EJETOR DE PONTEIRAS, VOL. VAR. 20 200UL PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

055549033 PIPETADOR COM CAPACIDADE PARA VOLUMES DE 200-1000 µ DE PVDF E ACO INOX,
AUTOCLAVÁVEL, COM CAPACIDADE E PRECISÃO CERTIFICADAS, SEM MODIFICAÇÕES NA
ACURACIA E PRECISAO NO PERÍODO DE GARANTIA, COM MECANISMO DE DESCARTE QUE SE
ENCAIXE  A RESPECTIVAS PONTEIRAS UNIVERSAIS COM PROTECAO AEROSSOL, COMPATIVEL
PARA USO PROPOSTO DE BIOLOGIA MOLECULAR E/ OU OUTRAS ATIVIDADES, COM
CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA QUANDO EXPOSTA A LUZ UV, AJUSTÁVEIS A LÍQUIDOS
COM DENSIDADE DIFERENTE DA AGUA, ADAPTAÇÃO ANATÔMICA DA MÃO, GARANTIA DE PELO
MENOS 2 ANOS.
 

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

055549034 PIPETADOR COM CAPACIDADE PARA VOLUMES DE 20-200,.µ DE PVDF E AÇO INOX
AUTOCLAVAVEL, COM CAPACIDADE E PRECISÃO CERTIFICADOS SEM MODIFICACOES NA
ACURACIA E PRECISÃO NO PERIODO DE GARANTIA, COM MECANISMO DE DESCARTE QUE SE
ENCAIXE A RESPECTIVAS           PONTEIRAS UNIVERSAIS COM PROTECAO AEROSSOL,
COMPATIVEL PARA USO PROPOSTO DE BIOLOGIA MOLECULAR E/OU OUTRAS ATIVIDADES,
COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA QUANDO EXPOSTA A LUZ UV,  AJUSTÁVEIS A
LIQUIDOS COM DENSIDADE DIFERENTE DA ÁGUA; ADAPTAÇÃO ANATÔMICA DA MÃO, GARANTIA
DE PELO MENOS 2 ANOS.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

055549035 PIPETADOR COM CAPACIDADE PARA VOLUMES DE 2-20UL DE PVDF E AÇO INOX
AUTOCLAVAVEL, COM CAPACIDADE E PRECISÃO CERTIFICADOS SEM MODIFICACOES NA
ACURACIA E PRECISÃO NO PERIODO DE GARANTIA, COM MECANISMO DE DESCARTE QUE SE
ENCAIXE A RESPECTIVAS            PONTEIRAS UNIVERSAIS COM PROTECAO AEROSSOL,
COMPATIVEL PARA  USO PROPOSTO DE BIOLOGIA MOLECULAR E/OU OUTRAS ATIVIDADES,
COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA QUANDO EXPOSTA A LUZ UV, AJUSTÁVEIS A
LÍQUIDOS COM DENSIDADE DIFERENTE DA ÁGUA;  ADAPTAÇÃO ANATÔMICA DA MAO,
GARANTIA DE PELO MENOS DOIS ANOS.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

055549037 Micropipeta monocanal volume ajustavel cap. 1000 a 5000 ul. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055549039 Pipeta electronica motorizada de 20 a 300ml, 5 modos de pipetagem padrao: automatico, automatico
mistura, manual, repetitivo, reverse, 4 pontos de calibracao: 10%,50% e 100% do volume nominal e um
ponto extra. Incorporado com software exclusivo permitindo a criacao e o armazenamento de protocolos
operacionais em estaocao de trabalho informatizada.
acessorio: suporte pata fixacao; manual em portugues;
garantia de 01 ano, certificado de calibracao;
assistencia tecnica no estado.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055549040 Pipeta monocanal com volume variável de 100 a 1000  µL incrementos de escala de 1,0  µL, com pistão
em aço inox ou equivalente, com tecnologia de vedação a seco (sem lubrificante ou graxa), corpo em
todas as partes plásticas fabricadas em material resistente a ambientes de laboratórios. Equipada com
filtro de polietileno. Ejetor de ponteiras. Acompanhada de certificado individual de calibração, expedido por
laboratório pertencente à RBC, calibrado em 3 pontos, manual em português e um rack com tampa
contendo no mínimo 50 ponteiras autoclaváveis e um suporte individual. Garantia de 12 meses contra
defeitos de fabricação.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055549041 Pipeta monocanal com volume fixo de 1000 microlitros com pistão em aço inox, ou equivalente com
tecnologia de vedação a seco (sem lubrificante ou graxa, devido ao risco de contaminação), corpo e todas

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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as partes plásticas fabricadas em material resistente a ambientes de laboratórios. Ejetor de ponteiras.
Acompanhada de certificado individual de calibração RBC e manual em português. Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação.

055549042 Pipeta monocanal com volume variável de 1000 a 5000 microlitros com pistão em aço inox ou
equivalente, com tecnologia de vedação a seco (sem lubrificante ou graxa, devido ao risco de
contaminação), corpo e todas as partes plásticas fabricadas em material resistente a ambientes de
laboratórios. Equipada com filtro de polietileno.  Ejetor de ponteiras. Acompanhada de certificado
individual de calibração RBC e manual em português. Garantia de 12 meses contra defeitos de
fabricação. Acompanhada de rack com tampa contendo 50 ponteiras, autoclaváveis.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055549043 Pipeta mono canal com volume variável de 1000 a 10000 ul com pistão em aço inox ou equivalente, com
tecnologia de vedação a seco (sem lubrificante ou graxa, devido ao risco de contaminação), corpo e todas
as partes plásticas fabricadas em material resistente a ambientes de laboratórios. Equipada com filtro de
polietileno. Ejetor de ponteiras. Acompanhada de certificado individual de calibração com seu número de
série. Acompanhada de rack com tampa contendo 36 ponteiras, autoclaváveis.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055549044 Pipetador automático (macropipetador) para acoplamento em pipetas sorológicas de plástico e vidro ate
100ml (mililitros) com filtro de 3 micra que permite aspiração e dispensarão de líquido.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055565001 Seringa (micro) com capacidade de 100Ul com liberação de volume variável. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

055565007 Seringa de vidro, capacidade 500Ul PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

055565008 SERINGA DE VIDRO, CAPACIDADE 1000 UL PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

055565009 SERINGA DE VIDRO,CAPACIDADE DE 5ML,COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO PURGE AND TRAP,
MODELO TEKMAR 3100

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

055565011 Seringa manual 25ul. Corpo de vidro graduado, com escala na vertical, embola de teflon (modelo:
gas-tight), agulha fixa do tipo bevel. gauge: 25 (diâmetro externo:0,5mm e diâmetro interno:0,2mm).

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055565012 Seringa manual 50ul. Corpo de vidro graduado, com escala na vertical, embolo de teflon
(modelo:gastight), agulha fixa do tipo bevel. gauge: 25(diâmetro externo:0,5mm e diâmetro
interno:0,2mm).

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055565013 Seringa manual 250ul. Corpo de vidro graduado, com escala na vertical, embolo de teflon (modelo:
gas-tight) agulha fixa do tipo bevel. gauge: 25(diâmetro externo:0,5mm e diâmetro interno:0,2mm).

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055573010 Tubo para laboratório tubo extração de Mojonnier em vidro de Borissilicato PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
055573013 Criotubo 2ml transparente, com tampa de rosca livre de DNASE e RNASE, resistente a variação de

temperatura de -196ºa+150º C para estocagem de amostra para teste de biologia molecular.
PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

055573014 Tubo para laboratório cônico, tipo Falcon, com dimensão de  17 x 119 mm, descartável, de polipropileno
transparente, capacidade 15 ml, com tampa de rosca e borda de silicone.

PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo

055573015 Tubo de vidro borosilicato, com as seguintes dimensões: 50mm de altura x 15mm de diâmetro,
compatível  com crioscópio eletrônico digital MK - 540, marca ITR.

PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

055573016 Tubo apirogênico descartável de poliestireno 17 x 100mm. Pacote com 25 unidades. Deve vir
acompanhado de certificado de análise do lote.

PACOTE 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055573017 Tubo de acrílico transparente com 1cm de diâmetro externo e 20cm de comprimento. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055573018 Tubo para laboratório cônico, tipo Falcon, graduado em polipropileno, 50 ml, dimensões 30x115 mm, com
tampa de rosca.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055573019 Tubo para laboratório cônico, tipo falcon, graduado em polipropileno, 15 ml, dimensões 17x120 mm, com
tampa de rosca, estéril. Embalagem com 50 tubos.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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055590001 Escova para limpeza de vaso sanitário, com cabo plástico e  cerdas arredondadas.

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

055590002 Escova para limpeza de mamadeira, com cabo PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
055590003 Escova para lavar tubos de ensaio com 15mm de diâmetro x 100 mm de comprimento; escova com

cerdas naturais flexíveis, medindo aproximadamente 15 cm de comprimento x 1,5 cm de diâmetro; com
cabo de arame torcido; embalagem individual.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

055590005 Escova para limpeza de garrafa térmica, cabo metálico rígido com 25 cm de comprimento, escova com 15
cm de comprimento x 7 cm de diâmetro, cerdas plásticas flexíveis, embalagem individual.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

055590006 Escova para limpeza com cerdas de nylon PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
055590009 Escova para enceradeira mod. CR400

Sem requisição desde 09/2008.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo (bloqueado)

055590010 Escova para enceradeira mod. CR 300

Sem requisição desde 09/2008.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo (bloqueado)

055590011 Escova para limpeza de bicos de bule , com 30 cm de comprimento, cabo metálico rigido com 15 cm de
comprimento, 10 cm de cerdas plasticas flexíveis, com 4 cm de diâmetro aprox..

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

055590012 Escova para limpeza de mamadeiras e bicos, atóxica, com cabo rígido em polipropileno inquebrável com
cerdas em náilon, medindo 15 cm de comprimento x 2,5 cm de diâmetro.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

055590013 Escova para limpeza,com cerdas em nylon e suporte de plástico, com cabo de plástico rígido medindo de
10 a 12 cm de comprimento.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

055590017 Escova para limpeza de resíduos em bandejas, cabo anatômico, cerdas resistentes, medindo 27 a 35 cm
de comprimento.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

055590019 Escova para limpeza de baloes, 40mm diametroX40cm de comprimento PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
055590020 Grupo classe 1802; código genérico 5559-0; descrição: escova para limpeza de tubos de ensaio, 20 mm

diâmetro x 28 cm comprimento. Unidade de apresentação: peça.

Sem requisição desde  01/2013.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo (bloqueado)

055590024 Escova para tubos de ensaio, 05 mm diâmetro x 28cm comprimento. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
055590026 ESCOVA DE LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO VIDEOLAPAROSCOPIO, COMPRIMENTO

DE 35 CENTIMETROS E DIAMETRO DA ESCOVA DE 11MILIMETROS, COMPATIVEL COM O
VIDEOLAPAROSCOPIO COM HISTEROSCOPIA DA MARCA KARL STORZ.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

055590027 ESCOVA DE LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO VIDEOLAPAROSCOPIO, COMPRIMENTO
DE 35 CENTIMETROS E DIAMETRO DA ESCOVA DE 7 MILIMETROS, COMPATIVEL COM O
VIDEOLAPAROSCOPIO COM HISTEROSCOPIA DA MARCA KARL STORZ.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

055590028 ESCOVA DE LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO VIDEOLAPAROSCOPIO, COMPRIMENTO
DE 35 CENTIMETROS E DIAMETRO DA ESCOVA DE 2,5 MILIMETROS,COMPATIVEL COM O
VIDEOLAPAROSCOPIO COM HISTEROSCOPIA DA MARCA KARL STORZ.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

055590029 Escova para limpeza de endoscópio com canal de trabalho de 2,8mm. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
055590034 Escova para limpeza em cerdas de crina,25mm de diametro e 125mm de comprimento PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
055603001 Cadinho de porcelana com diâmetro de 4 cm PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

055603002 Cadinho de porcelana com diâmetro de 10cm. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055646001 Aro para suporte modelo fechado PECA 93 Laboratório, Equipamentos e ativo
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Instrumentação (61)

055646002 Aro para suporte modelo aberto PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055646003 Aro para suporte de funil, construído em metal, modelo fechado, com diâmetro interno + ou - 60 mm PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055646004 Aro para suporte de funil, construído em metal, modelo fechado, com diâmetro interno + ou - 109 mm PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055646006 Aro para suporte em aço, modelo fechado para elenmayer de 250 a 1000 ml. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055662002 Bastão agitador magnético em politetrafluoretileno na forma cilíndrica, medindo 40 mm de comprimento x
8 mm de diâmetro.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055689001 Alcoometro de gay lussac 0 a 10 gl PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055700001 Parafilm M PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

055719001 Pérolas de vidro de 4 mm de diâmetro, pacote de 1kg. KG 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

055735004 Metanol ultra, grau LC-MS, pureza maior ou igual 99,9%, solvente para LC-MS, com nível de impurezas:
menor ou igual a 0.0001% de base livre (CH3C00H) e menor ou igual a 0,003% de água. Testado para
UHPLC-MS. Frasco contendo 2 litros. Na embalagem devera constar data de fabricação, prazo de
validade, numero de lote. O produto devera vir acompanhado com certificado de analise do lote e ficha de
informação de segurança do produto químico (FISPQ).

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

055778001 Dióxido de silício coloidal, com grau farmacêutico, USP XXVI; NF 21; BP 2002, acondicionado em sacos
multifoliados com 10kg, contendo as seguintes especificações mínimas:
- Umidade: máxima de 2,5%
- pH: 3,5-5,5
- resíduo por ignição: máximo 2,0%
- arsênico: máximo 8ug/g
- teor: 99 a 100,5%

OBS: Apresentar laudo de análise do fabricante correspondente ao lote fornecido e o prazo de validade
deve estar no mínimo 70% dentro da validade.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

055778002 Dioxido de titânio P.A  pureza mínima de 99% GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

055778003 Dióxido de manganês P.A. grau ACS, CAS número1313-13-9. Deve vir acompanhado de certificado de
análise do lote.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

055816021 CARTUCHO EF 200 DE 10M EM PROPILENO PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

055867002 Sílica gel com indicador de umidade para dessecador. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

055867003 Sílica Chelex 100 na forma de Sódio CAS 68954-42-7 GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

055875001 Formoldeido p.a. ou formol p.a. teor de 36 a 38% em hcho; na embalagem deve constar data de
fabricacao, prazo de validade e numero do lote. deve vir acompanhado de certificado de analise do lote e
ficha de informacao de seguranca do produto quimico.

MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

055948001 Tela de plástico malha 2 x 2mm (usado em janela),em metro METRO 48 Dispositivos de Fixação, Telas e ativo
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Arames

055948011 Telas mosquiteiras com estrutura em aluminio, sendo antimofo e antichamas PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

055964001 Caixa plástica retangular com tampa (usado em cozinha) PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
055964002 Caixa plástica retangular com tampa hermética, med. 30x40x10cm branco leitoso PECA 84 exa ativo
055964003 Caixa com tampa, med. 89cm de comprimento 56cm de largura e  48cm de altura aproximadamente,

capacidade 180 litros.
PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

055964005 Caixa plástica transparente, com tampa hermética, medindo 40 x 30 e 10cm de altura. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
055964006 Caixa plástica transparente liso, com tampa hermética, medindo 22 x 15 e 06 cm de altura. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
055964007 Caixa plástica resistente branco leitoso ,com tampa hermética medindo 55 x 36 e 20cm de altura. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
055964008 Caixa plástica transparente liso, com tampa hermética, medindo 28 x 15 e 35cm de altura. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
055964011 Caixa plástica transparente lisa, com tampa hermética, medindo 16 x 16 x 7 cm de altura. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
055964013 Recipiente de material lavável com 60x60cm, tipo engradado. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
055964015 Caixa plástica transparente, capacidade aprox. de 56 litros PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
055964018 Caixa plástica sem tampa PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
055964019 Caixa plastica para 75 litros,branca PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
055999003 Conjunto de pás descartáveis para marcapasso externo, tamanho adulto, compatível com cardioversor da

marca Instramed, modelo Cardiomax.
PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

055999004 Par de eletrodos para desfibrilação, descartáveis, compatíveis com cardioversor modelo Lifepak 12, para
uso com pré-cabo modelo quick-combo.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

055999005 Pás adesivas para marca passo, monitoração e desfibrilação e  desfibrilador adulto,m3501a compatível
com a marca Philips, caixa com 10 unidades

CAIXA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

055999006 Pás de desfibrilação interna tamanho 6,0 cm adulto autoclavável para uso em cardioversores da marca
Philips modelo heartstart xl

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056014002  FIXADOR LATERAL DE CABEÇA E PESCOÇO - EQUIPAMENTO DESTINADO A FIXAÇÃO LATERAL
DA CABEÇA DA VÍTIMA NA MACA RÍGIDA, CONFECCIONADO EM MATERIAL TIPO ESPUMA
EMBORRACHADA, DE FÁCIL LAVAGEM E QUE NÃO ABSORVA FLUÍDOS CORPORAIS (SANGUE,
SALIVA, VÔMITOS, ETC.). EM FORMATO CÔNCAVO PARA PERMITIR FACILMENTE SEU AJUSTE A
CABEÇA DA VÍTIMA, DEVERÁ POSSUIR TAMBÉM UM VAZADO DE LADO A LADO NO CENTRO DA
PARTE CÔNCAVA
QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DOS OUVIDOS DA VÍTIMA. DEVERÁ TER UMA BASE PARA A
FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA PARTE SUPERIOR DA MACA RÍGIDA COM DUAS CORREIAS
REGULADORAS, CONFECCIONADAS EM MATERIAL LAVÁVEL E TAMBÉM NAO ABSORVENTE.
COM SISTEMA DE AJUSTES DOS TIRANTES (CORREIAS) EM ELÁSTICO E FIXAÇÃO COM SISTEMA
DE VELCRO.

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

056065004 Cabo flexível 750V 2.50mm VD ROLO 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056065005 Cabo flexível 750V 2.50mm PT ROLO 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056065006 Cabo flexível 750V 2.50mm AZ ROLO 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056073001 ALETA DE MORDIDA RADIOGRAFICA INTERPROXIMAL, CAIXA C/ 500 UNIDADES CAIXA 64 Odontológicos ativo
056081001 Kit para higiene e proteção cutânea de pacientes acamados com embalagem resistente ao aquecimento,

composto por (08) compressas de algodão pre umidificados com alto poder de absorção de fluidos
orgânicos a base de água, surfactante não iônico, vitamina e, dexpantenal, microban, biguanidina e
fragrância.

KIT 25 Higiene Pessoal ativo
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Exclusivo para HIJG e HMTR.

056278001 CROMATOFOLHA ALUMÍNIO DE SÍLICA GEL 60 (SEM INDICADOR FLUORESCENTE) PARA
CROMATOFOLHA EM CAMADA FINA (0,2MM DE ESPESSURA,CAIXA CONTENDO 25 FOLHAS DE 20
X 20CM).                  

CAIXA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

056278002 Cromatofolha silica gel 60 F254 20 x20 cm, espessura da camada 0,2mm CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

056316001 Bico de bunsen, com registro, dispositivo para regulagem da chama e base metalica PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

056316002 Bico de Bunsen tipo Maker, 40mm, base em aço inox e tubo cromado PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
056367001 EDTA (SAL DISSODICO) GRAMA 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

056367002 EDTA P.A (sal dissódico) GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

056367003 edta tetrasodico p.a. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

056391001 Etilenoglicol MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

056405001 Etilmetil cetona MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

056413002 Frasco em polipropileno (estilo boston), autoclavável, com tampa em polipropileno e boca com diâmetro
de 40 a 50mm. Volume 500ml.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

056430001 Hemoglobina liofilizada de bovino. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

056448001 n-Hexano P.A. grau ACS, CAS nº 110-54-3. LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

056448003 Hexano grau HPLC com as seguintes especificações: pureza  (cg) maior ou igual a 98,0%, resíduo por
evaporação menor ou igual a 1,0mg/l, água menor ou igual a 0,01%, acidez menor ou igual a
0,0002meq/g, alcalinidade menor ou igual 0,0002meq/g. Filtrado em membrana de 0,2 micrometros.

LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

056456001 Lápis marcador (bastão) com ponta de vídea ou diamante para marcar vidro. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

056502001 MAY GRUNWALD (EOSINA-AZUL DE METILENO) P.A. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

056537001 N.N DIMETILFORMAMIDA P.A. LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

056537003 N-N-DIMETIL-P-FENILENO DIAMONIO GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

056561001 Papel para laboratório filme PVC, transparente aderente. ROLO 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

056561002 Papel p/ laboratório - papel número 04 CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

056570008 Tamiz com aro rigido em aco inox, com 8cm de diametro por 4cm de altura, conforme normas
abnt/astm/tyler, malha 80, calibrado.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

056570009 Tamiz com aro rigido em aco inox, com 21cm de diametro por 6cm de altura, conforme normas
abnt/astm/tyler, malha 230, calibrado.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

056570010 Tamiz com aro rigido em aco inox, com 21cm de diametro por 6cm de altura, conforme normas
abnt/astm/tyler, malha 140, calibrado.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1343 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
056570011 Tamiz (peneira analítica), com aro rígido em aço inox, com 21 cm de diâmetro por 6 cm de altura,

conforme normas da ABNT/ASTM/Tyler, malha 20, calibrado com certificado de calibração RBC.
PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

056596005 Pré filtro, ap20 em microfibra de vidro, 142mm de diâmetro, grau de retenção 0,88 micrômetro,espessura
380micrômetro hidrofílica, 50 unidades/caixa.

CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

056618001 Propilenoglicol P.A. com 500 ml. MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

056626001 ANILINA LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

056626003 Anilina pa cas n. 62-53-3 MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

056634001 Saco para homogeneizador compatível com aparelho Stomacher 400 PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
056634002 Saco para homogeneizador

Saco-filtro tipo coador para Stomacher, estéril, com fundo arredondado, capacidade 400ml e dimensões
177 x 305mm.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

056634003 Saco para homogeneizador
Saco para Stomacher, estéril, com fecho metálico, com fundo arredondado, capacidade 400ml e
dimensões 177 x 305m.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

056634004 Saco para homogeneizador. Saco para Stomacher, estéril, capacidade 3500 ml e dimensões 380mm x
510mm.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

056634006  Saco stomacher com filtro,suporte para gerador de atmosfera e fechamento, para 250ml de amostras,
embalagem com 30 unidades estereis.

PACOTE 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

056642001 Tubo de Duhran 0.6 x 3 cm PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

056642002 TUBO DE DUHRAN 0,5 X 3CM PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

056650005 DESCRICAO DA ESPECIFICACAO
          ROLHA DE BORRACHA BUTILICA OU NITRILICA CONICA COM AS
          DIMENSOES: 11MM X 16MM X 35MM, PARA BUTIROMETRO.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

056650007 Rolha para laboratório silicone sólida, altura 20mm, diâmetro.inferior. 15mm, diâmetro. Superior. 20 mm PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
056650009 Rolha p/ laboratório de silicone, alt. 30mm, diamet. inf. 21mm, diam. sup. 27mm PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

056669001 Lacre de alumínio para vedar frasco tipo penicilina de 25ml, com lingueta de fácil abertura. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

056669003 Tampa para laboratório de borracha vermelha, autoclavável, para frasco tipo penicilina PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

056669006 Tampa para laboratório de plástico, autoclavável, de encaixe externo para tubo com diâmetro de 16 mm,
pacote com 100 peças.

PACOTE 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

056669009 Tampa p/ laboratório- tampa de baquelite para tubo de rosca 100 x 10 PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

056669010 Tampa para laboratório, de aço inox, para tubos de 18x180mL. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

056677001 Metaiodobenzilguanidinai-131 FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

056707001 Ebulidor elétrico (rabo quente) para aquecer água PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
056740001 Pecas e componentes para equipamento hospitalar - endoscopio PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Materiais de Uso Médico (67)

056740007 Peças e componentes para equipamento hospitalar - aparelho de raio - x PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740030 Peças e componentes para equipamentos médico-hospitalares (aplicação direta). PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740034 Máscara facial total (olhos, nariz e boca), reutilizável, produzida em polipropileno transparente, com
almofada de silicone entre a testa e o queixo. Sistema de fixação que possibilite abertura rápida em caso
de emergência e possibilidade de uso em ventiladores de ramo único e em ventiladores de ramo duplo.
Tamanho G.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740035 Máscara facial total (olhos, nariz e boca), reutilizável, produzida em polipropileno transparente, com
almofada de silicone entre a testa e o queixo. Sistema de fixação que possibilite abertura rápida em caso
de emergência e possibilidade de uso em ventiladores de ramo único e em ventiladores de ramo duplo.
Tamanho M

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740041 Reservatório de oxigênio, para reanimador manual neonatal, capacidade de 500ml, em silicone PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740045 Abraçadeira com manguito para utilização em paciente adulto, reutilizável, compatível com o equipamento
monitor de pressão não invasiva da marca Dixtal.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740047 Abraçadeira com manguito para utilização em paciente infantil, reutilizavel, compativel com o
equipamento monitor de pressão nao invasiva da marca dixtal.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740048 Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal,com duas vias, tamanho nº1 , para uso em
monitor multiparametros da marca dixtal modelo dx 2010.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740049 Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal,com duas vias,tamanho nº2 , para uso em monitor
multiparametros da marca dixtal modelo dx 2010.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740050 Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal,com duas vias,tamanho nº3, para uso em monitor
multiparametros da marca dixtal modelo dx 2010.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740051 Braçadeira descartável livre de látex para uso neonatal,com duas vias,tamanho nº4, para uso em monitor
multiparametros da marca dixtal modelo dx 2010.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740052 Máscara facial total em silicone, para uso em equipamento CPAP e BIPAP, com coxim que infla com o
fluxo de ar, possibilitando vedação completa, confeccionado em acrílico total e transparente para facilitar
a visão do paciente.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740057 Trocarter, diâmetro de 6mm ± 1mm, comprimento de 10.5cm ± 0.5cm, constituído por: obturador
piramidal, camisa com torneira para insuflação e válvula multifuncional,confeccionada em aço inoxidável,
autoclavável, compatível com sistema de vídeo-laparoscopia compatível com a marca karl storz

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740058 Cânula endoscópica, para sucção e irrigação, com orifícios laterais, com duas torneira, múltipla punção,
diâmetro de 5mm ± 1mm e comprimento de 36cm, confeccionada em aço inoxidável, autoclavável,
compatível com sistema de vídeo-laparoscopia compatível com a marca karl storz

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740059 Eletrodo para eletrocirurgia, tipo faca, diâmetro de 5mm ± 1mm e comprimento de 36cm, confeccionada
em aço inoxidável, autoclavável, compatível com sistema de vídeo-laparoscopia compatível com a marca
karl storz

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740060 Pinça endoscópica unipolar, rotatória, intercambiável, cabo isolado sem trava, modelo click-line, com boca
tipo manhes, para corpos estranhos e dissecção, atraumática, simples ação comprimento de 36 cm, tubo
externo isolado de 5mm ± 1mm, composta de cabo, tubo e haste, confeccionada em aço inoxidável,
autoclavável, compatível com sistema de vídeo-
laparoscopia compatível com a marca karl storz

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740061 Pinça endoscópica unipolar, rotatória, intercambiável, cabo isolado sem trava, modelo sistema de encaixe PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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e desencaixe, por botão, com boca tipo kelly, para corpos estranhos e dissecção, curta, dupla ação,
comprimento de 36cm, tubo externo isolado de 5mm ± 1mm, composta de cabo, tubo e haste,
confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, compatível com sistema de vídeo- laparoscopia
compatível com a marca Karl Storz

Materiais de Uso Médico (67)

056740062 Pinça endoscópica unipolar, rotatória, intercambiável, cabo isolado sem trava, modelo sistema de encaixe
e desencaixe por botão, com boca atraumatica, fenestrada,para corpos estranhos, dupla ação,
comprimento de 36 cm. Tubo externo isolado de 5mm ± 1mm, composta de cabo, tubo e haste,
confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, compatível com sistema de vídeo-laparoscopia
compatível com a  marca Karl Storz

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740063 Tesoura eletrocirúrgica, rotatória, intercambiável, cabo sem trava, unipolar, modelo sistema de encaixe e
desencaixe por botão, com boca tipo metzenbaum, curva, com lâminas de 12mm ± 2mm, dupla ação,
comprimento de 36cm, tubo externo isolado de 5mm ± 1mm, composta de cabo, tubo e haste,
confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, compatível com sistema de vídeo-laparoscopia
compatível com a marca Karl Storz

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740064 Tesoura eletrocirúrgica, rotatória, intercambiável, cabo sem trava, unipolar, mo modelo click-line, com
boca serrilhada, reta, dupla ação, comprimento de 36 cm, tubo externo isolado de 5mm ± 1mm, composta
de cabo, tubo e haste, confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, compatível com sistema de
vídeo-laparoscopia compatível com a marca karl storz

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740065 Pinça endoscópica, rotatória, intercambiável, cabo com trava com boca para apreensão de clips medio
largo, comprimento de 33cm ± 1cm, tubo externo de 10mm ± 1mm, composta de cabo, tubo e haste,
confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, compatível com sistema de vídeo-laparoscopia
compatível com a marca karl storz

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740066 Agulha de veress, para pneumoperitôneo, comprimento de 150mm, confeccionada em aço inoxidável,
autoclavável, compatível com sistema de vídeo-laparoscopia compatível com a marca karl storz

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740067 Pinça endoscópica unipolar, rotatória, intercambiável, cabo isolado sem trava, modelo sistema de encaixe
e desencaixe por botão, com boca tipo reddick-olsen. Para corpos estranhos e dissecção, forte,
longa,dupla ação, comprimento de 36cm, tubo externo isolado de 5mm ± 1mm, composta de cabo, tubo e
haste, confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, compatível com sistema de vídeo- laparoscopia
compatível com a marca Karl Storz

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740068 Pinça endoscópica, de koh para apreensão de agulha, macro, com cabo ergonômico com trava curva
para esquerda, diâmetro de 5mm ± 1mm e comprimento de 33cm ± 1cm,confeccionada em aço
inoxidável, autoclavável, compatível com sistema de vídeo-laparoscopia compatível com a marca karl
storz

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740071 Pinça endoscópica unipolar, rotatória, intercambiável, cabo sem trava, modelo click-line, com boca para
corpos estranhos atraumática, simples ação, comprimento de 36cm, tubo externo isolado de 5mm ± 1mm,
composta de cabo, tubo e haste, confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, compatível com a marca
karl storz

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740072 Pinça endoscópica unipolar, rotatória, intercambiável, cabo isolado sem trava, modelo sistema de encaixe
e desencaixe por botão, com boca tipo babcock, múltiplos dentes, atraumática, fenestrada, dupla ação,
comprimento de 43cm, tubo externo isolado de 5mm ± 1mm, composta de cabo, tubo e haste,
confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, compatível com sistema de vídeo-laparoscopia
compatível com a marca Karl Storz

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740073 Trocarter tipo ternamian, diâmetro de 13mm ± 1mm, comprimento de 11.5cm ± 0.5cm, constituído por: PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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camisa rosqueada com torneira para insuflação e válvula multifuncional, confeccionada em aço
inoxidável, autoclavável, compatível com sistema de vídeo-laparoscopia compatível com a marca karl
storz

Materiais de Uso Médico (67)

056740078 Afastador, tipo apalpador, de 5mm ± 1mm, comprimento 43cm ± 1cm, confeccionada em aço inoxidável,
autoclavável, compatível com sistema de vídeo-laparoscopia compatível com a marca karl storz

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740080 Pinça endoscópica rotatória, intercambiável, cabo metálico com trava, modelo click-line, com boca para
corpos estranhos e colangiocateter, dupla ação, comprimento de 36cm, tubo externo isolado de 5mm ±
1mm, composta de cabo, tubo e haste, confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, compatível com
sistema de vídeo-laparoscopia compatível
com a marca karl storz

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740081 Haste para pinça endoscopia modelo click-line, com boca tipo kelly, para corpos estranhos e dissecção,
longa, dupla ação, comprimento de 36 cm ± 1 cm e diâmetro de 5mm ± 1mm, confeccionada em aço
inoxidável, autoclavável, compatível com sistema de vídeo-laparoscopia compatível com a marca karl
storz

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740082 Camisa endoscópica, redutora, de 13 para 10 mm e de 13 para 5mm, confeccionada em aço inoxidável,
autoclavável, compatível c/sistema de vídeo-laparoscopia marca karl storz

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740084 Agulha de injeção descartável, compatível com equipamento de endoscopia, marca Fujinon, modelo Eve
E200.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740085 Válvula de sucção, compatível com endoscópio fujinon, série 200, tipo III.

Sem requisição desde 06/2010.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

056740086 Bocal descartável para endoscopia, tamanho adulto com elástico, modelo 48FR peca 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740087 Escova descartável para limpeza de canal com escova de ponta dupla 5-7mm, com diâmetro de 1.7mm e
comprimento de 230cm no mínimo.

Sem requisição desde 06/2010.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

056740089 Braçadeira c/ manguito neonatal nº 04, uma via. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740090 Braçadeira com manguito para uso neonatal nº 03, uma via. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740091 Braçadeira com manguito para uso neonatal nº 02, uma via. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740092 Braçadeira com manguito para uso neonatal nº 01, uma via. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740098 Válvula de abastecimento para controle de ar e água, compatível com os vídeos endoscópios da marca
Olympus, modelos GIF-V2 e CF-VL

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740099 Válvula de sucção, compatível com os vídeos endoscópios da marca Olympus, modelos GIF-V2 e CD-VL. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740100 Válvula de abastecimento para controle de ar e água, compatível com o vídeo endoscópio da marca
Olympus, modelo GIF-Q150.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740101 Válvula de sucção, compatível com o vídeo endoscópio da marca Olympus, modelo GIF-150.. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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056740102 Válvula para canal de biópsia, caixa com 10 unidades, compatível com os vídeos endoscópios da marca

olympus, modelos GIF-V2, CF-VL e GIF-150.
PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

056740103 Válvula de sucção, compatível com o vídeo endoscópio da marca Olympus, modelo BF-1T160. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740104 Máscara facial completa que cobre toda a face do paciente de modo que o ponto de pressão seja
distribuído ao longo da parte mais resistente da face - a testa e o queixo - eliminando, portanto, riscos de
lesão na pele na ponta do nariz, composto de:
- almofada de silicone macia e larga nas bordas;
- protetor de cabeça tipo cinta regulável;
- conector giratório semelhante a swivell;
- presilhas de pressão;
- conector giratório;
- cotovelo transparente ariculável, removível e com válvula de segurança;
- o formato triangular arredondado não reduz a visão, de modo que a apreensão do paciente e o risco de
claustrofobia são reduzidos;
- tamanho adulto.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740105 Clip nasal semelhante ao formato de pinça/grampo (com protetores nas extremidades que terá contato
com o paciente) em material atóxico e resistente que evite a passagem de ar pelas narinas, exercendo
pressão continua e uniforme deste modo evitando o escape de ar.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740110 Mascara CPAP nasal adulto em silicone. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740119 Papilótomo para colangiopancreatografia, 5 fr de diâmetro, fio de corte 20 mm, para uso em canal de
biopsia de 3,2 mm, um lúmen pre-corte, uso único, estéril. Embalagem unitária, contendo dados de
identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no MS.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740120 Papilótomo triplo lúmen para colangiopancreatografia, pré- curvado, comprimento da ponta distal de 7 +/-
1 mm, fio de corte de 25 +/- 2 mm, diâmetro da ponta distal de 5,5 +/- 0,5 fr, comprimento útil de 195 +/- 5
cm, para uso em canal de biópsia de 4,2 mm compatível com fio guia de 0.035 +/-0.005 polegadas, uso
único, estéril, com manopla,compatível com video-duodenoscópio da marca Fujinon, modelo ED-530XT.
Embalagem unitária, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número
do lote e registro no MS.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740121 Papilótomo triplo lúmen para colangiopancreatografia, pré-curvado, comprimento da ponta distal de 7 +/- 1
mm, fio de corte 30 +/- 2 mm, diâmetro da ponta distal de 5,5 +/- 0,5 fr, comprimento útil de 195 +/- 5cm,
para uso em canal de biópsia de 4,2 mm, compatível com fio guia de 0.035 +/- 0.005 polegadas, uso
único estéril,com manopla, compatível com video-duodenoscópio da marca Fujinon, modelo ED-530XT.
Embalagem unitária, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número
do lote e registro no MS.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740122 Litotripsor para colangiopancreatografia, diametro de 2,6 mm e abertura de 70 mm multi, para uso em
canal de biópsia de 3,2 mm, uso único, estéril, compatível com video-duodenoscópio marca Olympus,
modelo JF-V2.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740128 Pinça endoscópica Pérez-Castro, D = 4 Fr, C= 60 cm, boca serrilhada, para retirada de grandes
fragmentos, dupla ação, autoclavável, compatível com equipamento de ureteroscopia Karl Storz.

peca 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740129 Pinça endoscópica D = 4 Fr, C= 60 cm, boca reta com dois dentes, para retirada de grandes fragmentos,
dupla ação, autoclavável, compatível com equipamento de ureteroscopia Karl Storz. ok

peca 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740130 Agulha D = 6 Fr, C= 50 cm, para uso em endoscópio flexível, compatível com a marca Karl Storz.. peca 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740131 Dilatador cônico, D = 15/30, compatível com equipamento de cistoscopia Karl Storz. peca 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Materiais de Uso Médico (67)

056740132 Conjunto de dilatadores, constituído por três dilatadores, D = 9/12/15 Fr, dois fios guias rígidos e dois fios
guias flexíveis, compatível com equipamento de cistoscopia Karl Storz..

peca 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056740133 Cassete expiratório para ventilador pulmonar da marca MAQUET modelos Servo-s e Servo-i. peca 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

056774001 ESTRADO EM POLIPROPILENO/PLÁSTICO PARA PISOS (BANHEIRO,SAUNAS,COZINHA...) PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
056774003 Estrado tipo pallet em plástico resistente a variações de temperatura medindo 1,20 x 1,00 x 17cm PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
056774004 Estrado modular em polietileno cor natural medindo 50 x 50 x 5 cm PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
056774005 Estrado em polipropileno/plástico, 25 x 50 x 5cm, cor preta. PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
056774006 Estrado em polipropilenio plástico, tamanho 82x41x13cm, para armazenamento de materiais diversos, em

deposito.
PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

056774008 Estrado em polietileno de alta densidade (pead), modular, isolante, anti-derrapante, permitindo o
escoamento de agua, leve, lavavel, higienizavel, resistente a vapor, inalteravel a agentes quimicos,
acidos, sais e alcais, reciclavel, resistente a cargas estaticas de ate uma tonelada/m2, pesadas,
inquebravel, com sistema de encaixe perfeito, medindo 100x80x16cm.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

056774011 Estrado (paletts) em placas moduláveis; cor cinza ou preto; medidas  25cm x 50cm x 05cm; fabricado em
polietileno de alta densidade (PEAD); lavável; inquebrável; com sistema de encaixe perfeito; higienizável;
antiderrapante; resistente a vapor; com design que permite aeração e alta vazão no escoamento de
líquidos e inalterável a agentes químicos; resistente; suporta carga estática de até 10 toneladas/m2; reduz
em 90% o atrito; facilita a movimentação de qualquer tipo de carga sobre a superfície.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

056774012 Estrado (paletts) em placas moduláveis; cor cinza ou preto; medidas 100cm x 80cm x 16cm; fabricado em
polietileno de alta densidade (PEAD); lavável; inquebrável; com sistema de encaixe perfeito; higienizável;
antiderrapante; resistente a vapor; com design que permite aeração e alta vazão no escoamento de
líquidos e inalterável a agentes químicos; resistente; suporta carga estática de até 10 toneladas/m2; reduz
em 90% o atrito; facilita a movimentação de qualquer tipo de carga sobre a superfície.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

056774013 Estrado (paletts) em placas moduláveis; cor cinza ou preto; medidas 50cm x 50cm x 05cm; fabricado em
polietileno de alta densidade (PEAD); lavável; inquebrável; com sistema de encaixe perfeito; higienizável;
antiderrapante; resistente a vapor; com design que permite aeração e alta vazão no escoamento de
líquidos e inalterável a agentes químicos; resistente; suporta carga estática de até 10 toneladas/m2; reduz
em 90% o atrito; facilita a movimentação de qualquer tipo de carga sobre a superfície.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

056782001 Regua(de madeira) medindo 7cm largura x 2,5cm de espessura x 3 m comprimento PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
056782004 Regua(de madeira) medindo 2,00 x 3,00 x 2,5 PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
056782009 Regua(de madeira) medindo 2 m x 6 x 2,5 PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
056804002 Desaerador para água quente PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos

para Secagem de Fornos
ativo

056804003 Sistema de controle por diferencial de temperatura PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

056804004 Tanque de acumulação e aquecimento PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

056804005 Vaso de expansão para água quente PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

056804006 Coletor solar plano. PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

056820001 Conjunto completo para chimarrão composto por cuia e bomba para chimarrão. JOGO 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
056839001 Lente para sembléfaro, tamanho P - com orifício central, a embalagem deve permitir a retirada fácil do

produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de
PECA 64 Odontológicos ativo
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esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a
integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.

056839002 Lente para sembléfaro, tamanho M - com orifício central, a embalagem deve permitir a retirada fácil do
produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de
esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a
integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.

PECA 64 Odontológicos ativo

056839003 Lente para sembléfaro, tamanho G - com orifício central, a embalagem deve permitir a retirada fácil do
produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de
esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a
integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.

PECA 64 Odontológicos ativo

056910010 Etiqueta auto adesiva p/ identificação - Etiqueta A ( formol 10 %) PECA 109 Formulários e impressos ativo
056910011 Etiqueta auto-adesiva para identificação - Etiqueta C (formol 10 % biopsia)

Sem movimentação no SCCD.

PECA 109 Formulários e impressos ativo (bloqueado)

056910012 Etiqueta auto adesiva para identificação - Etiqueta B (preventivo) PECA 109 Formulários e impressos ativo
056910029 Etiqueta auto adesiva para identificação em papel couche na cor branca medindo 100mm x 39mm, rolo

com 835 etiquetas
ROLO 109 Formulários e impressos ativo

056910030 Etiqueta auto adesiva para identificação em folha A4 c/ 18 adesivos/ folha-visit FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
056910031 Impresso Etiqueta adesiva para identificação em A4 com 18 adesivos/folha - visitante - Alas FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
056910032 Impresso Etiqueta adesiva em A4 com 18 adesivos/folha - visitante - Ambulatório infectologia FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
056910033 Impresso Etiqueta adesiva em A4 com 18 adesivos/folha - visitante - UTI FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
056910034 Impresso Etiqueta adesiva em A4 com 18 adesivos/folha - visitante - Ambulatório Pneumologia FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
056910035 Impresso Etiqueta adesiva em A4 com 18 adesivos/folha - visitante - Tisiologia FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
056910036 Impresso Etiqueta adesiva em A4 com 18 adesivos/folha - visitante - Pneumologia FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
056910037 Impresso Etiqueta adesiva em A4 com 18 adesivos/folha - visitante - Hospital dia FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
056910038 Impresso Etiqueta adesiva em A4 com 18 adesivos/folha - visitante - Apartamento FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
056936001 ripa de madeira angelin bruto, medindo 4,0cm x 2,5cm x 5,0 metros PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
056936010 Ripa de madeira de cambara 2,5 x 5cm. METRO 46 Materiais para Construção Civil ativo
056936011 Ripa de madeira Angelin 5 X 4 cm METRO 46 Materiais para Construção Civil ativo
056952001 Máscara tipo respirador facial, utilizada em procedimento de alto risco como doenças infecto -

contagiosas. Descartável, de formato preferencialmente tipo bico de pato, anatômico dotado de clip nasal
e duplo sistema de tiras elásticas,com  filtro de no mínimo 95% para partículas de no máximo 0,3 micra
sem prejuízo de respiração natural.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

056952002 Máscara para laboratório, tipo respirador facial, sem manutenção em formato concha, para procedimentos
de alto risco, como doenças infecto-contagiosas, de acordo com N 95 para TBC - 1860 S Standard
(menor) e 1860 (regular).

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

056952003 Respirador tipo peça facial filtrante (PFF), modelo bico de  pato, descartável, anatômico, confortável, sem
prejuízo da respiração natural, dotado de clip nasal na face externa do  respirador, com sistema de ajuste
com duas tiras elásticas,  com filtro com capacidade de filtração de no mínimo 95% para partículas de no
máximo 0,3 micra, para ser utilizado  em procedimento de alto risco, como por exemplo com o
Micobacterium Tuberculosis,com certificado de aprovação (CA) de classe  PFF2 pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE)  equivalente aos respiradores faciais do tipo Niosh N95 e com registro no
MS/ANVISA. Tamanho P.     

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

056952004 Máscara respirador tipo peça facial filtrante (PFF), modelo bico de pato, descartável, anatômico,
confortável, sem prejuízo da respiração natural, dotado de clip nasal na face externa do respirador, com
sistema de ajuste com duas tiras elásticas, com filtro com capacidade de filtração de no mínimo 95% para

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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partículas de no máximo 0,3 micra, para ser utilizado em procedimento de alto risco, como por exemplo,
com o Micobacterium Tuberculosis,com certificado de aprovação (CA) de classe  PFF2 pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) equivalente aos respiradores faciais do tipo Niosh n95 e com registro no
MS/ANVISA. tamanho M.

056952005 Respirador tipo peça facial filtrante (pff), modelo bico de pato, descartável, anatômico, confortável, sem
prejuízo da respiração natural, dotado de clip nasal na face externa do respirador, com sistema de ajuste
com duas tiras elásticas, com filtro com capacidade de filtração de no mínimo 95% para partículas de no
máximo 0,3 micra, para ser utilizado em procedimento de alto risco, como por exemplo com o
micobacterium tuberculosis,com certificado de aprovação (CA) de classe  pff2 pelo Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE) equivalente aos respiradores faciais do tipo niosh n95 e com registro no MS/ANVISA.
Tamanho G.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

056952006 Respirador tipo peça facial filtrante (PFF), modelo concha, descartável, anatômico, confortável, sem
prejuízo da respiração natural, dotado de clip nasal na face externa do respirador, com sistema de ajuste
com duas tiras elásticas, com filtro com capacidade de filtração de no mínimo 95% para partículas de no
máximo 0,3 micra, para ser utilizado em procedimento de alto risco, como por exemplo com o
micobacterium tuberculosis,com certificado de aprovação (CA) de classe  pff2 pelo Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE) equivalente aos respiradores faciais do tipo niosh n95 e com registro no MS/ANVISA.
Tamanho P.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

056952007 Respirador tipo peça facial filtrante (PFF), modelo concha, descartável, anatômico, confortável, sem
prejuízo da respiração natural, dotado de clip nasal na face externa do respirador, com sistema de ajuste
com duas tiras elásticas, com filtro com capacidade de filtração de no mínimo 95% para partículas de no
máximo 0,3 micra, para ser utilizado em procedimento de alto risco, como por exemplo com o
micobacterium tuberculosis,com certificado de aprovação (CA) de classe  pff2 pelo Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE) equivalente aos respiradores faciais do tipo niosh n95 e com registro no MS/ANVISA.
Tamanho M.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

056952008 Respirador tipo peca facial filtrante (PFF), modelo concha, descartável, anatômico, confortável, sem
prejuízo da respiração natural, dotado de clip nasal na face externa do respirador, com sistema de ajuste
com duas tiras elásticas, com filtro com capacidade de filtração de no mínimo 95% para partículas de no
maximo 0,3 micra, para ser utilizado em procedimento de alto risco, como por exemplo com o
micobacterium tuberculosis, com certificado de aprovação (CA) de classe  pff2 pelo Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE) equivalente aos respiradores faciais do tipo niosh n95 e com registro no MS/ANVISA.
Tamanho G.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

056995002 Lima nr. 10 medindo 25mm. PECA 124 Medicamentos e produtos
químicos de uso em odontologia.

ativo

057002002 METABISSULFITO (SAIS) DE SODIO P.A. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

057010001 Pecas, componentes e acessorios p/equip.cozinha e refeitorios, para manutencao e reposicao (aplicação
direta).

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

057010020 Bandeja para acondicionamento de louças em máquina de lavar louças industrial, medindo 50 x 50 para
pratos e bandejas

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

057010021 Bandeja para acondicionamento de louças em máquina de lavar louças industrial, medindo 50 x 50 para
materiais diversos

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

057100002  PROCESSADOR DE TECIDOS
 1. GENERALIDADES
 PROCESSADOR AUTOMÁTICO DE TECIDOS PARA HISTOLOGIA
 2. CARACTEÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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   2.1 MÍNIMO DE OITO ESTAÇÕES PARA REAGENTES
   2.2 DOIS BANHOS PARA PARAFINA
   2.3 CESTO PARA NO MÍNIMO 36 CÁPSULAS
   2.4 DEVE MANTER A AGITAÇÃO PERMANENTE DURANTE BANHOS
   2.5 POSSIBILIDADE DE RETARDO DE TEMPO PARA INICIO DA OPERAÇÃO (CAPACIDADE
MÍNIMA DE 30 MINUTOS)
   2.6 DEVE POSSIBILITAR PARADA AUTOMÁTICA PARA ESCOAMENTOS DOS CESTOS
    2.7 POSSIBILIDADE DE PELO MENOS 3 MODOS DE OPERAÇÃO
  3. ACESSÓRIOS
    3.1 OITO FRASCOS DE POLIPROPILENO PARA OS REAGENTES COM
    CAPACIDADE MINIMA DE 1000ML CADA
    3.2 DUAS CANECAS TÉRMICAS COM COBERTURA DE TEFLON PARA BANHO DE PARAFINA
3.3 DEZ TAMPAS
    3.4 DOIS CESTOS PARA CÁPSULAS
  4. ALIMENTAÇÃO
    4.1 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/60HZ
  OBS: O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA
PORTUGUESA. O LICITANTE DEVE FORNECER TREINAMENTO ADEQUADO AOS USUÁRIOS, SEM
ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO.

057126001 Berço para coloração em inox, com capacidade para 45 lâminas. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

057142005 Formiato de amônio, grau HPLC / MS: reagente grauHPLC / MS para uso em cromatografia líquida e
espectrometria de massas, pureza maior ou igual  99,0%. Na embalagem deverá constar data de
fabricação, prazo de validade, número de lote do produto. Deverá vir acompanhado com certificado de
análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico (FISPQ).

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

057169001 Cianeto de potássio P.A. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

057193001 Essência de terebentina MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

057290001 Timol. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

057347002 Quinidrona P.A.,CAS nº:106-34-3. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

057371001 MARTELO DE REFLEXOS E SENSIBILIDADE COM PINCEL E AGULHA PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

057371002 Martelo Willinger - 250 gramas em aço inox. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

057371004 Martelo de metal de Cottle 18cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

057371005 MARTELO DE USO MÉDICO EM AÇO INOX CROMADO 700GR PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

057371006 Martelo de uso médico em aço inox 500gr. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

057371007 Martelo de uso medico lucal 350 gramas PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

057371012 Martelo examinador de reflexo, martelo pesado de reflexo em inox. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso ativo
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Médico

057371013 Martelo Neufield, 20cm / 8" PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

057371014 martelo  hajek, 27mm, 150 gramas PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

057371016 Martelo de Mead grande (200g). PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

057371017 Martelo de silicone 300 gr PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

057371019 Martelo de buck em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

057401001 Conjunto ou kit para o atendimento de partos emergenciais, contendo um par de luvas descartáveis, pêra
de  borracha para aspiração de secreções, bisturi  para  corte  de cordão umbilical, dois clampeadores
descartáveis, quatro toalhas de papel, um avental plástico, um saco plástico para  acondicionamento da
placenta e material curativo para controle e limpeza de sangramentos. todo material deverá ser
acondicionado em caixa de papelão.

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

057410006 Conexão medicinal de ar comprimido PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

057452002 Vidro de relógio lapidado coom aprox 7 cm de diâmetro PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

057479001 Corda de seda medindo 4mm KG 45 Cabos, Correntes e Cordoalhas ativo
057487004 Protese para estapedectomia  em platina/teflon/titânio 0,6 x 0,6 x 6 mm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

057517002 Elástico para uso ortopédico e de reabilitação para confecção de cinto salesiano 50 mm de largura. METRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

057517003 Bandagem elástica neuromuscular resistente a agua, antialérgico, com função de dar suporte muscular,
ação circulatória, neuroreflexa e exteroceptiva. Modelo: 5cm x 5m

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

057533003 Eletrodo adesivo 52 mm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

057533007 Eletrodo para reabilitação/ Eletrodo adesivo 3 cm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

057533008 Eletrodo para reabilitação/ Eletrodo adesivo 5 x 5 cm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

057533009 ELETRODO PARA REABILITACAO ELETRODO PARA REABILITACAO AUTO-ADESIVO 3,5 X 4,0 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

057576001 Fivela para aparelho ortopédico e de reabilitação, de  ferro niquelado, de 2,0 x 2,5 cm de comprimento.

Sem movimentação no SCCD. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

057576003 Fivela para aparelho ortopédico de ferro niquelado, 3,0 x 3,0cm

Sem movimentação no SCCD.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

057576004 Fivela para uso ortopédico e de reabilitação para aparelho ortopédico de ferro niquelado, 3,0 x 2,7 cm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

057606002 Dermátomo utilizado na extração de pele para enxerto.
2. características técnicas mínimas;
2.1. deve permitir largura de corte variável;

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo
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2.2. deve permitir espessura de corte variável de 0,2 a 1,2 mm, no mínimo;
2.3. deve permitir a troca de lâminas sem necessidade de ferramentas;
3. acessórios:
3.1. um kit com 10 lâminas de reposição;
4. alimentação:
4.1. alimentação elétrica; deve funcionar a baterias recarregáveis (02).
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação impressos em língua portuguesa
(Brasil). O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários, sem ônus para a
administração.

057630004 Capela de exaustão de gases
- dimensões: largura 80cm x profundidade 60cm x altura 80cm, aproximadamente;
- box em fibra de vidro laminado com reforços para evitar flexionamento em suas paredes e com
acabamento interno e externo;
- janela frontal em acrílico transparente, suspensão por cabos e sistema de contrapeso balanceado, tipo
guilhotina;
-iluminação interna blindada em compartimento blindado, com proteção em acrílico com lâmpada
fluorescente branca;
- painel frontal com interruptor para acionamento da iluminação interna e interruptor para acionamento da
exaustão da capela;
- tomada elétrica de 220v; sistema de exaustão tipo centrifugo blindado, em fibra de vidro, estática e
dinamicamente balanceado, velocidade frontal de 0,4 a 0,6m/s acionado por eletromotor blindado,
monofasico 220v;
- exaustor 100 com motor de 1/30cv;
- acompanha manual de instrução em português.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

057630005 CAPELA DE FLUXO LAMINAR
1.GENERALIDADES:
CAPELA DE FLUXO LAMINAR CLASSE I USADO PARA MANIPULAÇÃO DE
MEDICAMENTO EQUIPADA COM FILTRO ABSOLUTO TIPO HEPA. PARA EQUIPAMENTO COM
GABINETE METÁLICO DEVE EXISTIR CONDUTOR PARA ATERRAMENTO.
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:
   2.1 - VAZÃO 1000 A 1300 M3H
   2.2 - ILUMINAÇÃO GERMICIDA
   2.3 - ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE
   2.4 - POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE MANGUEIRAS
   2.5 - TOMADA AUXILIAR INTERNA 220V (CÂMARA DE TRABALHO)
 2.6 - GRAU DE FILTRAGEM > 99,98 ± 0,02 DOP TEST PARA PARTÍCULAS DE 0,3µ
2.7 - BAIXO NÍVEL DE RUÍDO < 70DB
 2.8 - PAINEL COM CHAVE ULTRA VIOLETA INDEPENDENTE DOS DEMAIS COM INDICADOR DE
LUZ. ULTRA VIOLETA LIGADO PARA SEGURANÇA DO USUÁRIO
 2.9 - DIMENSÕES EXTERNAS:
     2.9.1 ALTURA MÍNIMA DE 1800 MM
     2.9.2 LARGURA MÍNIMA DE 1250 MM
 3. ALIMENTAÇÃO
   3.1 ALIMENTAÇÃO 220V ± 10%, 60HZ
   3.2 PROTEÇÃO DE SOBRE CARGA E CURTO CIRCUITO
               

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1354 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
057630006 Capela de fluxo laminar classe II tipo B2 (100% de ar exaurido através de dutos) utilizada na manipulação

de meios de cultura e pesquisas microbiológicas (pesquisa de BAAR)
2. Especificações técnicas mínimas:
2.1 Vazão 1000 a 3000 m³/h;
2.2 Fluxo vertical;
2.3 Filtro tipo hepa;
2.4 Grau de filtragem > 99,98 ± 0,02 dop test para partículasde 0,3 µ;
2.5 Painel com chave ultra violeta independente dos demais com indicador de luz. Ultra violeta ligado para
segurança do usuário;
 2.6 Baixo nível de ruído < 70db;
 2.7 Dimensões externas:
 2.7.1 Altura mínima de 1800mm;
 2.7.2 Largura mínima de 1250mm;
 2.8 Iluminação germicida;
 2.9 Iluminação fluorescente;
 2.10 Tomada auxiliar interna 220c (câmera de trabalho);
 2.11 Bico de gás;
 2.12 Para equipamento com gabinete metálico deve existir condutor para aterramento;
 3. Alimentação
3.1 Alimentação 220v ± 10%, 60 hz;
3.2 Proteção de sobre carga e curto circuito;
4. Instalação
4.1 A instalação deverá ser feita pela empresa sem ônus para a unidade solicitante.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

057630008 Capela química para exaustão de gases com armário. Dimensões: comprimento 180 cm, largura 80 cm,
altura 260 cm. Parte superior: box e tampo fabricado em madeira de lei compensada, tipo naval, revestido
externamente em laminado melamínico hd texturizado, e as paredes internas, com até 50 cm revestidas
em cerâmica antiácido, 2 curas, estrudada e vitrificada com rejunte epóxi e parte superior em
polipropileno soldado por extrusão. Janela frontal em vidro temperado de segurança de 6 mm de
espessura, suspenso por cabos de aço inoxidável aisi 304 protegidos por tubos de pvc e sistema de
contrapeso balanceado, permitindo seu deslocamento vertical com mínimo de esforço (tipo guilhotina).
Iluminação interna blindada em compartimento fechado, com proteção por vidro de segurança com 6 mm
de espessura, com 02 lâmpadas fluorescentes de 20 watts e reatores de partida rápida. Chicanas
defletoras para orientação do fluxo de ar aspirado e evitar a condensação e o respingo de líquidos. Painel
frontal com 01 interruptor para acionamento da iluminação interna da capela, 01 botoeira de comando à
distância, com chave de partida automática com contator, relês de sobrecarga, para acionamento do
exaustor e 03 tomadas elétricas  220 v. Sistema de exaustão: exaustor tipo centrífugo blindado, modelo:
ex-250, de alto rendimento e baixo nível de ruído e vibração, com motor de 1,5 cv, 6 pólos, fabricado em
prfv  (fibra de vidro), estática e dinamicamente balanceado, acionado por eletromotor blindado,trifásico
380 v,  inclui até 07 metros de dutos em pvc ø250mm. Módulo inferior: módulo de base fabricado em
madeira revestida externamente e internamente em laminado melamínico texturizado e nas partes não
visíveis em todos os lados, em verniz poliuretano, cor branca. O módulo inferior da capela deve ser
dividido em 4 partes, tendo 03 portas com uma prateleira interna e a quarta divisória composta de 4
gavetas revestidas em laminado texturizado, puxadores em perfil de pvc. A capela deve ter um 01 bojo
em polipropileno para a saída de efluentes de ø16 x 10 cm, 01 válvula sifonada em ppn, 01 válvula para
água fria (coloridos conforme normas técnicas ABNT e DIN). Instalada no local pelo fornecedor.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

057630009 Capela química para exaustão de gases com armário. Dimensões: 150 cm x 80 cm x 260 cm PECA 93 Laboratório, Equipamentos e ativo
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Capela química para exaustão de gases com armário. Dimensões: comprimento 150 cm, largura 80 cm,
altura 260 cm. Parte superior: box e tampo fabricado em madeira de lei compensada, tipo naval, revestido
externamente em laminado melamínico hd texturizado, e as paredes internas, com até 50 cm revestidas
em cerâmica antiácido, 2 curas, estrudada e vitrificada com rejunte epóxi e parte superior em
polipropileno soldado por extrusão. Janela frontal em vidro temperado de segurança de 6 mm de
espessura, suspenso por cabos de aço inoxidável aisi 304 protegidos por tubos de pvc e sistema de
contrapeso balanceado, permitindo seu deslocamento vertical com mínimo de esforço (tipo guilhotina).
Iluminação interna blindada em compartimento fechado, com proteção por vidro de segurança com 6 mm
de espessura, com 02 lâmpadas fluorescentes de 20 watts e reatores de partida rápida. Chicanas
defletoras para orientação do fluxo de ar aspirado e evitar a condensação e o respingo de líquidos painel
frontal com 01 interruptor para acionamento da iluminação interna da capela, 01 botoeira de comando à
distância, com chave de partida automática com contator, relês de sobrecarga, para acionamento do
exaustor e 03 tomadas elétricas 220 v. Sistema de exaustão: exaustor tipo centrífugo blindado, modelo:
ex-250, de alto rendimento e baixo nível de ruído e vibração, com motor de 1,5 cv, 6 pólos, fabricado em
prfv(fibra de vidro), estática e dinamicamente balanceado, acionado por eletromotor blindado, trifásico 380
v,  inclui até 07 metros de dutos em pvc ø250mm. Módulo inferior: módulo de base fabricado em madeira
revestida externamente e internamente em laminado melamínico texturizado e nas partes não visíveis em
todos os lados, em verniz poliuretano, cor branca. O módulo inferior da capela deve ser dividido em 4
partes, tendo 03 portas com uma prateleira interna e a quarta divisória composta de 4 gavetas revestidas
em laminado texturizado, puxadores em perfil de pvc. A capela deve ter um 01 bojo em polipropileno para
a saída de efluentes de ø16 x 10 cm, 01 válvula sifonada em ppn, 01 válvula para água fria (coloridos
conforme normas técnicas ABNT e DIN). Instalada no local pelo fornecedor.

Instrumentação (61)

057630010 Capela química para exaustão de gases sobre bancada. Dimensões: 180 cm x 80 cm x 170 cm
Capela química para exaustão de gases sobre bancada. Dimensões: comprimento 180 cm, largura 80 cm,
altura 170 cm.  Parte superior: box e tampo fabricado em madeira de lei compensada, tipo naval,
revestido externamente em laminado melamínico hd texturizado, e as paredes internas, com até 50 cm
revestidas em cerâmica antiácido, 2 curas, estrudada e vitrificada com rejunte epóxi e parte superior em
polipropileno soldado por extrusão. Janela frontal em vidro temperado de segurança de 6 mm de
espessura, suspenso por cabos de aço inoxidável aisi 304 protegidos por tubos de pvc e sistema de
contrapeso balanceado, permitindo seu deslocamento vertical com mínimo de esforço (tipo guilhotina).
Iluminação interna blindada em compartimento fechado, com proteção por vidro de segurança com 6 mm
de espessura, com 02 lâmpadas fluorescentes de 20 watts e reatores de partida rápida. Chicanas
defletoras para orientação do fluxo de ar aspirado e evitar a condensação e o respingo de líquidos. Painel
frontal com 01 interruptor para acionamento da iluminação interna da capela, 01 botoeira de comando à
distância, com chave de partida automática com contator, relês de sobrecarga, para acionamento do
exaustor e 03 tomadas elétricas  220 v. Sistema de exaustão: exaustor tipo centrífugo blindado, modelo:
ex-250, de alto rendimento e baixo nível de ruído e vibração, com motor de 1,5 cv, 6 pólos, fabricado em
prfv(fibra de vidro), estática e dinamicamente balanceado, acionado por eletromotor blindado, trifásico 380
v,  inclui até 07 metros de dutos em pvc ø250mm. A capela deve ter um 01 bojo em polipropileno para a
saída de efluentes de ø16 x 10 cm, 01 válvula sifonada em ppn, 01 válvula para água fria (coloridos
conforme normas técnicas ABNT e DIN). Instalada no local pelo fornecedor.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

057630011 Capela química para exaustão de gases sobre bancada, na cor branca. Dimensões:120 cm de largura x
70 cm de profundidade x 160 cm de altura. Parte superior: box e tampo fabricado em madeira de lei
compensada, tipo naval, revestido externamente em laminado melamínico hd texturizado, e as paredes
internas, revestidas em cerâmica antiácido, 2 curas, estrudada e vitrificada com rejunte epóxi e parte
superior em polipropileno soldado por extrusão. Sem tampo. Incluir impermeabilização da bancada de

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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granito existente no laboratório. Janela frontal em vidro temperado de segurança de 6 mm de espessura,
suspenso por cabos de aço inoxidável AISI 304 protegidos por tubos de pvc e sistema de contrapeso
balanceado, permitindo seu deslocamento vertical com mínimo de esforço (tipo guilhotina). Iluminação
interna blindada em compartimento fechado, com proteção por vidro de segurança com 6 mm de
espessura, com 02 lâmpadas fluorescentes de 20 watts e reatores de partida rápida. Chicanas defletoras
para orientação do fluxo de ar aspirado e evitar a condensação e o respingo de líquidos. Painel frontal
com 01 interruptor para acionamento da iluminação interna da capela, 01 botoeira de comando à
distância, com chave de partida automática com contator, relês de sobrecarga, para acionamento do
exaustor e 04 tomadas elétricas  220 V. Sistema de exaustão: exaustor tipo centrífugo blindado, modelo:
EX-250, de alto rendimento e baixo nível de ruído e vibração, com motor de 1,5 CV, 6 pólos, fabricado em
PRFV (fibra de vidro), estática e dinamicamente balanceado, acionado por eletromotor blindado, trifásico
380 v, inclui até 18 metros de dutos em PVC ø250mm. A capela deve ter um 01 bojo em polipropileno
para a saída de efluentes de ø16 x 10 cm, 01 válvula sifonada em PPN, 01 válvula para água fria
(coloridos conforme normas técnicas ABNT e DIN). Instalada no local pelo fornecedor.

057630012 Capela química para exaustão de gases sobre bancada com glp. Dimensões: 180 cm x 80 cm x 170 cm.
Capela química para exaustão de gases sobre bancada. Dimensões: comprimento 180 cm, largura 80 cm,
altura 170 cm. Parte superior: box e tampo fabricado em madeira de lei compensada, tipo naval, revestido
externamente em laminado melamínico hd texturizado, e as paredes internas, com até 50 cm revestidas
em cerâmica antiácido, 2 curas,estrudada e vitrificada com rejunte epóxi e parte superior em polipropileno
soldado por extrusão. Janela frontal em vidro temperado de segurança de 6mm de espessura, suspenso
por cabos de aço inoxidável aisi 304 protegidos por tubos de pvc e sistema de contrapeso balanceado,
permitindo seu deslocamento vertical com mínimo de esforço (tipo guilhotina). Iluminação interna blindada
em compartimento fechado, com proteção por vidro de segurança com 6 mm de espessura, com 02
lâmpadas fluorescentes de 20 watts e reatores de partida rápida. Chicanas defletoras para orientação do
fluxo de ar aspirado e evitar a condensação e o respingo de líquidos. Painel frontal com 01 interruptor
para acionamento da iluminação interna da capela, 01 botoeira de comando à distância, com chave de
partida automática com contator, relês de sobrecarga, para acionamento do exaustor e 03 tomadas
elétricas  220 v. Sistema de exaustão: exaustor tipo centrífugo blindado, modelo: ex-250, de alto
rendimento e baixo nível de ruído e vibração, com motor de 1,5 cv, 6 pólos, fabricado em prfv(fibra de
vidro), estática e dinamicamente balanceado, acionado por eletromotor blindado, trifásico 380 v,  inclui até
07 metros de dutos em pvc ø250mm. A capela deve ter um 01 bojo em polipropileno para a saída de
efluentes de ø16 x 10 cm, 01 válvula sifonada em ppn, 01 válvula para água fria (coloridos conforme
normas técnicas ABNT e DIN) e 01 válvula com o comando à distância para glp. Instalada no local pelo
fornecedor.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

057665001 Aparelho homogeinizador de sangue,com capacidade de manter as células sanguíneos em suspensão
homogênea nos exames hematológicos,preparar suspensões e dissolver as amostras, com as seguintes
características técnicas mínimas:
1.capacidade mínima de 32 tubos;
2.para tubos com 10 a 13mm de diâmetro no mínimo;
3.velocidade regulável;
4.alimentação 220v/60hz.

PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo

057665003 Homogeneizador de amostras de alimentos tipo Stomacher. Tempo programável e contagem regressiva
do tempo de homogeneização; formato higiênico; operar por combinação de forças mecânicas
esmagando e agitando; com pás encurvadas, ilha defletora dentro da câmara, fundo arredondado das
bolsas do homogeneizador moldando o conteúdo ao fechar a porta em um anel tubular. O diluente e a
amostra devem ser extrudados sob pressão após a ilha defletora. Proporciona uma vigorosa agitação dos

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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conteúdos das bolsas desde o topo até o fundo. Capacidade de 80 a 400ml de amostra. Controlado por
microprocessador; com display. Combinação de 3 velocidades das pás e tempo ajustável de 01 segundo
ao simples toque; início do funcionamento sem contato manual controlado apenas pela abertura e
fechamento da porta. Dimensões aproximadas: 40 x 27 x 30 cm; peso máximo: 20 kg. Equipado com 5
suportes com capacidade para 1 saco de 400 ml, 2 suportes para 3 sacos de 3500 ml e 2 suportes para
abertura do saco de 400 ml durante a pesagem. Acompanhado de sacos estéreis com fundo arredondado
de 177 x 305 mm: 500 sacos com fecho metálico para 400 ml e 400 sacos-filtro (saco coador) para 400
ml. Acompanhado de 100 sacos estéreis de 3500 ml. Manual de operação em português e manual
técnico com as informações sobre boas práticas de conservação, limpeza e inspeção. Garantia mínima
de 1 ano com cobertura total de todas as corretivas (peças, se houver) que se fizerem necessárias
durante o período de garantia, realização de preventivas de acordo com a orientação do fabricante, sem
cobrança de nenhuma taxa extra de deslocamento do técnico. Com certificado de calibração rbc - rede
brasileira de calibração. 220 vac - 60 hz.

057681004 Expansor de pele utilizado para cirurgia plástica.
2. características técnicas mínimas:
    2.1.1 tipo mesh graft;
    2.1.2 deve ser esterilizável em autoclave;
    2.1.3 deve permitir a retirada de rodízios sem necessidade de ferramentas;
    2.1.4 deve possuir três (03) relações de expansão,no mínimo;
3. acessórios:
    3.1.1 um pacote com dez (10) carregadores de pele;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

057681005 Expansor de pele semi-lunar liso de 100 ml PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

057681006 Expansor de pele semi-lunar liso de 300 ml PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

057681007 Expansor de pele semi-lunar de 700ml PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

057681008 Expansor de pele retangular de 1000ml PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

057681009 Expansor semi lunar liso de 200ml com válvula remota. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

057681010 Expansor de pele retangular de 500 cc de 7,5cm x 15 cm.
Generalidade:
Expansor inflável e implantável de tecido para expansão lenta a ser utilizada em cirurgia plástica
reconstrutiva. Devendo utilizar seringa.
1. Características técnicas mínimas:
1.1. O expansor deverá ser de silicone reforçado não texturizado;
1.2. O expansor deverá apresentar forma retangular;
1.3. O expansor deverá apresentar localizador magnético para a válvula insufladora;
1.4. Na válvula insufladora, deverá ser apresentado um dispositivo de segurança contra o transpasse da
agulha.
*****UTILIZAR O CÓDIGO 059250004 MATERIAL DE CONSUMO*****

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

057681011 Rolo de corte do expansor de pele compatível com equipamento da marca Aesculap. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Materiais de Uso Médico (67)

057711001 Aço para amolar facas com cabo de polipropileno com 40 cm de comprimento aprox. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
057746001 Trépano - (a vácuo) - 7.00 a embalagem deve permitir  a retirada fácil do produto, estéril, descartável,

apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto
devera vir com informações técnicas em português.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

057746002 Trépanos - (a vácuo) - 7.75. A embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto
devera vir com informações técnicas em português.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

057746003 Trépanos - (a vácuo) - 8.25. A embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto
devera vir com informações técnicas em português.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

057746004 Trépano - (a vácuo) - 7.25 a embalagem deve permitir  a retirada fácil do produto, estéril, descartável,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto
devera vir com informações técnicas em português.

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

057746005 Trépano - (a vácuo) - 7.50. A embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto
devera vir com informações técnicas em português.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

057746006 Trépanos - (a vácuo) - 8.0. A embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto
devera vir com informações técnicas em português.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

057746007 Trépanos - (a vácuo) - 8.50. A embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto
devera vir com informações técnicas em português.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

057746008 Trépanos - (a vácuo) - 9.00. A embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto
devera vir com informações técnicas em português.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

057746009 Trépanos - (a vácuo) - 9.50. A embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto
devera vir com informações técnicas em português.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

057746010 Trépanos - (a vácuo) - 10.00. A embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto
devera vir com informações técnicas em português.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

057746011 Punch -  (a vácuo) - 7.75. A embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto
devera vir com informações técnicas em português.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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057746012 Punch - (a vácuo), 8.25 - a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável,

apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto
devera vir com informações técnicas em português.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

057746013 Punch - (a vácuo), 8.75 - a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto
devera vir com informações técnicas em português.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

057746014 Punch  (a vácuo), 9.25 - a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro ms, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto
devera vir com informações técnicas em português. 

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

057746015 Punch - (a vácuo), 9.75 - a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto
devera vir com informações técnicas em português.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

057746016 Punch - (a vácuo), 10.25 - a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto
devera vir com informações técnicas em português. 

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

057746017 Punch - (a vácuo), 8.50 - a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto
devera vir com informações técnicas em português.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

057746018 Punch - (a vácuo), 8.00 - a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto
devera vir com informações técnicas em português.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

057746019 Trepano punch 7,25 (a vácuo). Embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro no MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto
devera vir com informações técnicas em português.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

057746021 Trepano punch (trepano) nº 2 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

057746022 Trepano punch (trepano) nº 3 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

057746023 Trepano punch  (trepano) nº 4. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

057746024 Trepano punch (trepano) nº 5 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

057746025 Trepano manual em aço inox com conjunto de brocas PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

057754002 Resina AG 1-X8, 200-400 MESH na Forma de Cloreto CAS 11139-85-8 GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

057762001 Cafeteira eletrica para 24 cafezinhos, com jarra vidro PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
057762002 CAFETEIRA ELÉTRICA DOMÉSTICA CAPACIDADE PARA 15 CAFEZINHOS PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
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057789011 Cateter-balão  de medição de duplo Lumen, constituído por nylon radiopaco com marcadores radiopacos

no corpo de cateter, localizados a intervalos de 10,5 e 2mm que permitem a obtenção de medições
radiograficas embalagem unitária, estéril, que garanta a integridade do produto, marca, lote de fabricação,
procedência e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

057789012 Sistema de cateteres  de entrada e avanço das  próteses. Com angulações de 45 a 180graus e
comprimento de 60 a 80 cm, de 6fr a 12fr, dependendo da prótese a que se destina, composto por uma
bainha, introdutor e um cabo de aço inoxidável para a fixação e liberação da prótese, embalagem unitária,
estéril, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de
fabricação, procedência e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

057789013 Cateter triplo Lumem (alto fluxo) para hemodiálise 15,5f  x 15cm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

057789014 Cateter triplo Lumem (alto fluxo) para hemodiálise 15,5f x 20cm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

057789015 Cateter peridural + adesivo com filtro anti-bacteriano de cateter peridural PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

057797001 DIVISÓRIA PARA FICHÁRIO PARA USO EM PASTAS COM 04 ARGOLAS COM 10 UNIDADES PACOTE 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

057819001 Dreno para sucção convencional, tamanho 3,2 mm, com capacidade para armazenar 500 a 600 ml, com
tubo extensor de aspiração e drenagem em Y de PVC, conexões firmes e selagem uniforme,atóxico,
siliconizado e radiopaco, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação
procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

057819002 Dreno para sucção convencional, tamanho 4,8 mm, com capacidade para armazenar 500 a 600 ml, com
tubo extensor de aspiração e drenagem em Y de PVC, conexões firmes e selagem uniforme,atóxico,
siliconizado e radiopaco, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação
procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS. 

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

057819003 Dreno para sucção convencional, tamanho 6,4 mm, com capacidade para armazenar 500 a 600 ml, com
tubo extensor de aspiração e drenagem em Y de PVC, atóxico, conexões firmes e selagem
uniforme,siliconizado e radiopaco, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de
identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote,
registro no MS. 

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

057819004 Dreno para sucção/ Aspirador cirúrgico robusto, tamanho 20 cm / 8 mm, com regulador de fluxo no punho
e ranhuras na ponta para evitar obstrução, orifícios da cânula, conexões firmes e selagem
uniforme,adequados para aspiração de grande fluxo. Com extensão de 3 m em PVC cristal, com
adaptadores flexíveis para facilitar a conexão, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados
de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote,
registro no MS.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

057924001 VASSOURA DE FERRO COM CABO PARA JARDIM PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
058068001 Travessa quadrada em vidro refratário liso transparente, medindo aproximadamente 25 x 25 x 05 cm

aproximadamente.
PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

058068002 Travessa retangular em vidro refratário liso transparente, medindo 32 x 20 x 5 cm aproximadamente. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
058084001 FURADOR FURO OVOIDE PARA PERFURAR O CHACHA,PARA FIXACAO DA PRESILHA PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

058114002 Sistema para testes ergométricos
1. Generalidades
Sistema computadorizado para teste de esforço cardíaco em pacientes adultos;
2. O sistema deve ser composto de:

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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2.1 uma (01) esteira ergométrica;
2.2 um (01) sistema computacional;
2.3 um (01) sistema para análise cardíaca;
3. Características técnicas mínimas da esteira ergométrica:
3.1 motor com potência mínima de 1,5 hp;
3.2 controle eletrônico de velocidade e elevação;
3.3 faixa mínima de velocidade: 2 a 14 km/h;
3.4 faixa mínima de inclinação: 0 a 14 %;
3.5 capacidade de peso de até 120 kg, no mínimo;
3.6 deve apresentar dispositivo de segurança;
3.7 deve permitir a edição de no mínimo três protocolos;
4. Características técnicas mínimas do sistema computacional:
4.1 drive;
4.1.1 processador de no mínimo 3.0 ghz;
4.1.2 memória ram, no mínima, 512 mb;
4.1.3 hd com no mínimo, 120 gb;
4.1.4 deve apresentar gravador de dvd;
4.1.5 placa fax modem 56 kbps;
4.1.6 placa de vídeo de 512 mb, no mínimo;
4.1.7 placa de rede 10/100 mbits;
4.1.8 windows xp ou versão mais atualizada;
4.2 monitor de tela colorida, plana, 1024 x 768 de resolução e 17'' no mínimo;
4.3 teclado alfanumério;
4.4 mouse;
4.5 impressora: laser;
4.6 software para análise cardíaca;
5. Características técnicas mínimas do sistema para análise cardíaca;
5.1 análise do ecg através do sistema computacional;
5.2 eletrocardiograma de 12 derivações;
5.3 sete (07) derivações simultâneas, no mínimo;
5.4 análise de arritmias;
5.5 análise do segmento st;
5.6 deve apresentar no mínimo os seguintes protocolos pré-configurados: bruce, naugton e ellestad;
5.7 deve permitir a programação e armazenamento de outros protocolos ao critério do usuário.
6. Acessórios:
6.1 uma (01) mesa para acomodação de todo o sistema;
6.2 dois (02) cabos de ecg.
7. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas
recomendadas pelo fabricante,inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem
ônus para a administração.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação (e digital), em língua
portuguesa (Brasil) e serviço em lingua portuguesas (Brasil) ou inglesa. O licitante deve fornecer
treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a
administração.

058114005 Esteira ergométrica:
Características técnicas da esteira ergométrica:
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1.1 Motor com potência mínima de 4,0hp;
1.2 Controle eletrônico de velocidade e elevação;
1.3 Faixa mínima de velocidade: 2 a 32Km/h
1.4 Faixa mínima de inclinação: 0a 26%;
1.5 Capacidade de peso de até 215kg, no mínimo;
1.6 Deve apresentar dispositivo de segurança ou emergência;
1.7 Deve realizar a lubrificação automática da sinta da esteira;
 Características técnicas mínimas do sistema computacional:
2.1 Drive;
2.1 Processador de no mínimo 2.0ghz;
2.2 Memória RAM, no mínimo, 4Gb;
2.3 Hd com no mínimo, 750gb;
2.4 Deve apresentar gravador de DVD;
2.5 Placa de vídeo de 2 Gb, no mínimo;
2.6 Placa de rede 10/100 mbits;
2.7 Windows 7 ou versão mais atualizada;
2.8 Conectividade a rede sem fio (wireless) integrada;
2.9 Monitor de tela colorida, plana, LED de resolução e 19” no mínimo;
2.2 Teclado alfanumérico;
2.3 Mouse;
2.4 Impressora: laser;
2.5 Software para análise cardíaca;
2.6 Estabilizador
Características técnicas mínimas do sistema para análise cardíaca;
3.1 Análises do ECG através do sistema computacional;
3.2 Eletrocardiograma de 12 derivações;
3.3 Sete (07) derivações simultâneas, no mínimo;
Apresentação e impressão do sinal em 3 derivações, 6 derivações, 13 derivações.
3.4 Análise de arritmias;
3.5 Análise do segmento st;
3.6 Deve apresentar no mínimo os seguintes protocolos pré-configurados: Bruce, Bruce modificado, mini
Bruce, naugton, ellestad, Balke, Balke-Ware, Astrand, Cooper, Kattus, Mader masculino, Mader Feminino,
Stanford e Stanford modificado;
3.7 Deve permitir a edição e armazenamento de no mínimo sete protocolos, com 20 estágios cada,
permitindo configurar tempo, velocidade e elevação;
3.8 Deve permitir a gravação de exames;
3.9 Deve realizar protocolo de rampa;
3.10 Permitir a configuração de pré-esforço e pós-esforço em tempo velocidade e elevação;
3.11 Controle automático da esteira;
3.12 Modo de operação automático ou manual;
3.13 Permitir personalizar os modelos de laudos:
3.14 Permite a entrada de dados da pressão arterial;
Acessórios:
4.1 Uma (01) mesa para acomodação de todo o sistema;
4.2 Dois (02) cabos de ecg.
4.3 Óleo para lubrificação;
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4.4 Deve ser fornecidos todos os acessórios necessários para o pleno uso.
 Alimentação:
5.1 Alimentação elétrica: 220v/60hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

058114006 Sistema computadorizado para teste de esforço cardíaco em pacientes cadeirantes.
1.1 Características técnicas mínimas da esteira ergométrica:
1.2 Motor com potência mínima de 4,0 hp;
1.3 Controle eletrônico de velocidade e elevação;
1.4 Faixa mínima de velocidade: 2 a 24 km/h;
1.5 Faixa mínima de inclinação: 0 a 26%;
1.6 Capacidade de peso de até 215 kg, no mínimo;
1.7 Deve apresentar dispositivo de segurança ou emergência;
1.8 Sistema de lubrificação automática da sinta da esteira;
 Características técnicas mínimas do sistema computacional:
2.1 Drive;
2.1 Processador de no mínimo 2.0ghz;
2.2 Memória RAM, no mínimo, 4Gb;
2.3 Hd com no mínimo, 750gb;
2.4 Deve apresentar gravador de DVD;
2.5 Placa de vídeo de 2 Gb, no mínimo;
2.6 Placa de rede 10/100 mbits;
2.7 Windows 7 ou versão mais atualizada;
2.8 Conectividade a rede sem fio (wireless) integrada;
2.9 Monitor de tela colorida, plana, LED de resolução e 19” no mínimo;
2.2 Teclado alfanumério;
2.3 Mouse;
2.4 Impressora: laser;
2.5 Software para análise cardíaca;
2.6 Estabilizador;
Características técnicas mínimas do sistema para análise cardíaca;
3.1 Análises do ECG através do sistema computacional;
3.2 Eletrocardiograma de 12 derivações;
3.3 Sete (07) derivações simultâneas, no mínimo;
Apresentação e impressão do sinal em 3 derivações, 6 derivações, 13 derivações.
3.4 Análise de arritmias;
3.5 Análise do segmento st;
3.6 Deve apresentar no mínimo os seguintes protocolos pré-configurados: Bruce, Bruce modificado, mini
Bruce, naugton, ellestad, Balke, Balke-Ware, Astrand, Cooper, Kattus, Mader masculino, Mader Feminino,
Stanford e Stanford modificado;
3.7 Deve permitir a edição e armazenamento de no mínimo sete protocolos, com 20 estágios cada,
permitindo configurar tempo, velocidade e elevação;
3.8 Deve permitir a gravação de exames;
3.9 Deve realizar protocolo de rampa;
3.10 Permitir a configuração de pré-esforço e pós-esforço em tempo velocidade e elevação;
3.11 Controle automático da esteira;
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3.12 Modo de operação automático ou manual;
3.13 Permitir personalizar os modelos de laudos:
3.14 Permite a entrada de dados da pressão arterial;
Acessórios:
4.1 Uma (01) mesa para acomodação de todo o sistema;
4.2 Dois (02) cabos de ecg.
4.3 Óleo para lubrificação;
4.4 Deve ser fornecidos todos os acessórios necessários para o pleno uso.
Alimentação:
5.1 Alimentação elétrica: 220v/60hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

058114007 Sistema de teste Cardiopulmonar de Esforço
Sistema computadorizado para teste de esforço cardio-pulmonar em pacientes adultos.
Características técnicas mínimas da esteira ergométrica:
1.1 Motor com potência mínima de 2,0 hp;
1.2 Controle eletrônico de velocidade e elevação;
1.3 Faixa mínima de velocidade: 2 a 18 Km/h;
1.4 Faixa mínima de inclinação: 0 a 25%;
1.5 Capacidade de peso de até 200 kg, no mínimo;
1.6 Deve apresentar dispositivo de segurança;
1.7 Deve permitir a edição de no mínimo três protocolos;
1.8 Deve apresentar dispositivo de segurança ou emergência;
Características técnicas mínimas do sistema computacional:
2.1 Drive;
2.2 Processador de no mínimo 2.0 ghz;
2.3 Memória RAM, no mínimo, 4Gb;
2.4 Hd com no mínimo, 750gb;
2.5 Deve apresentar gravador de DVD;
2.6 Placa de vídeo de 2 Gb, no mínimo;
2.7 Placa de rede 10/100 mbits;
2.8 Windows 7 ou versão mais atualizada;
2.9  Conectividade a rede sem fio (Wireless) integrada;
2.10 Monitores;
2.10.1 Dois (02) monitores de tela colorida de matriz ativa, LED, 19” no mínimo;
2.11 Teclado compatível com a língua portuguesa;
2.12 Mouse óptico;
2.13 Impressora:
2.13.1 Jato de tinta/colorida;
2.14 Estabiloizador
Características técnicas mínimas do sistema para análise cardíaca:
3.1 Análise do ECG através do sistema computacional;
3.2 Eletrocardiograma de doze derivações simultâneas;
3.3 Três velocidades de registro, no mínimo;
3.4 Análise de arritmias;
3.5 Análise do segmento ST;
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Características técnicas mínimas do sistema para análise pulmonar;
4.1 Deve realizar a medida de VE,VO2 e VCO2;
4.2 Deve realizar a medida da freqüência respiratória, modo de operação “breath by breath”;
4.3 Apresentar valores instantâneos de:
4.3.1 VE, VCO2 E VCO2;
4.3.2 Equivalente respiratório e saturação de O2, CO2;
4.3.3 Pulso de O2;
4.3.4 Coeficiente respiratório e saturação de O2;
4.3.5 Valor absoluto de VO2 e VCO2 (l/min);
4.3.6 Valor relativo de VO2 e VCO2 (l/kg/min);
4.4 Ferramenta (régua) para calculo automático de medidas;
4.5 Permitir a elaboração de laudo e diagnostico, com possibilidade de frase configuráveis pelo usuário;
4.6 Filtro de artefatos respiratório;
4.7 Calibração automática em registro de ECG basal, com possibilidade de configuração;
4.8 Deve permitir determinar o marcador Limiar Anaeróbico e mais dois configuráveis pelo usuário;
4.9 Software para apresentação de curvas/gráficos;
4.9.1 VE,VO2,VCO2;
4.9.2 Equivalente respiratório de O2, CO2;
4.9.3 Pulso de O2;
4.9.4 Coeficiente respiratório;
4.9.5 Software para teste de espirometria completo;
Acessórios:
5.1 Um (01) carro para acomodação de todo o sistema;
5.2 Dois (02) cabos de ECG;
5.3 Dois (02) circuitos ventilatórios com máscaras para teste de esforço;
5.4 Uma (01) seringa de calibração, se necessário;
5.5 Um (01) kit de calibração para cada gás analisado, se necessário;
5.6 Três (03) unidades para cada cartucho da impressora (colorido e preto);
5.7 todos os demais acessórios para o pleno uso de todas as funcionalidade do equipamento;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

058114008 Sistema de Teste de Medição Direta de VO2
Sistema para avaliar a taxa de oxigênio que pode ser consumida pelo corpo durante umexercício.
Medidas em pacientes pediátrico a adulto.
Características técnicas mínimas:
1.1 O analisador ou sistema deve ser compacto, peso máximo de 5,5kg;
1.2 Módulo analisador de gases deve ser integrado ao sistema;
1.3 Deve permitir realizar testes de exercícios (esforço) e repouso;
1.4 O sistema deve permitir o armazenamento de dados;
1.5 Tela de LCD colorida integrada;
1.6 Operação através de tela touch screen ou teclado de fácil acesso;
1.7 Deve realizar teste de espirometria, parâmetros mínimos:
1.7.1 Capacidade Vital Forçada (FVC)
1.7.2 Capacidade Vital Lenta (SVC)
1.7.3 Máxima Ventilação Voluntária (VVM);
1.8 Deve realizar teste de exercício VO2;
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1.9 Deve realizar a medida do Oxigênio através de célula galvânica ou sensor permanente, na faixa de
aplicação 5+ ou – 85%;
1.10 Deve realizar a medida do dióxido de carbono, através de infravermelho não dispersivo na faixa de 0
+ ou – 10%;
1.11 Deve realizar a medida de volume através de sensor de Fluxo com Tecnologia Bidirecional, na faixa
de + ou – 17 L/ min;
1.12 Deve permitir calibração automática;
1.13 Tempo para calibração automática não superior a 35 segundo;
1.14 Permitir a seleção de protocolo de teste ou criação um novo protocolo;
1.15 Permitir salvar no banco de dados interno do equipamento;
1.16 Permitir gerar e imprimir relatório;
1.17 Permitir exportação de relatórios em arquivo;
1.18 Deve acompanhar todos software instalados necessário para a plena avaliação dos teste de
espirometria e exercício VO2;
Acessórios:
2.1 Um (01) cabo de alimentação, segundo normas da ABNT;
2.2 Um (01) impressora colorida;
2.3 Um (01) Seringa de Calibração de 3 litros;
2.4 Um (01) Adaptador para Seringa de Calibração;
2.5 Dois (02) Ampolas de gases referenciais para calibração;
2.6 Um (01) Kit ou sistema para calibração;
2.7 Um (01) Carrinho para acomodação e transporte de todo sistema;
2.8 Cinquenta (50) unidades de Pneumotacógrafos, com adaptadores se necessários;
2.9 Vinte (20) Bocal com Coletor de Saliva;
2.10 Cinquenta (50) Clipe Nasal;
2.11 Cinco (05) Máscaras facial de cada tamanho adulto (pequeno, médio, grande);
2.12 Cinco (05) Linha de amostra;
2.13 Um (01) Linha de Ar Umbilical;
2.14 Demais insumos, materiais e acessórios necessários para o pleno uso do equipamento;
Alimentação
3.1 Alimentação elétrica 220V/60Hz,
3.2 Estabilizador .
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

058149001 Saladeira individual em vidro temperado,cor ambar caramelo,med.20,5x10,5x3cm apr.
saladeira individual em vidro liso temperado, cor ambar caramelo, medindo 20,5 x 10,5 x 3 cm aprox.

DUZIA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

058157001 Xicara para chá com pires em vidro temperado cor ambar caramelo, capacidade 200 ml aprox. DUZIA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
058157002 Xícara para chá sem pires, em vidro temperado, cor ambar caramelo, capacidade 200 ml

aproximandamente.
DUZIA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

058157003 Xícara para chá com pires, em vidro temperado transparente incolor, capacidade 200ml
aproximadamente,

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

058165001 Xicara para cafezinho com pires, em vidro temperado,cap.100 ml.
 xicara para cafezinho com pires em vidro temperado, cor ambar caramelo, capacidade 100 ml aprox.

DUZIA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

058165002 Xícara para cafezinho sem pires, em vidro temperado, cor ambar caramelo, capacidade 100 ml aprox. DUZIA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
058173001 Cremeira em vidro liso temperado cor ambar caramelo, 10 cm de diametro x 4,5 prof. aproximadamente,

capacidade 230 ml
DUZIA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
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058173002 Cremeira em vidro temperado liso,incolor,transparente,med.10cm de diametro x 4,5cm prof. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
058220001 Repipetador automático, com capacidade de dispensarão de5ml1 ul a 50ml.

Repipetador automático eletrônico com função de dispensarão automática, dispensarão e pipetagem.
Dispensa e pipeta de acordo com o principio de deslocamento
positivo, com faixa de trabalho de volumes de 1 ul a 50ml, reconhecimento eletrônico automático da
ponteira, que indica no visor qual volume pode ser usado, monitora a
carga da bateria, display mostra quando a carga da bateria esta baixa, fornecido com bateria de lítio, pode
ser recarregada durante o uso, conexão a rede 100-240v / 50-60hz,
possui botão de ejeção das ponteiras, inclui carregador e suporte, adaptador para combtips de 25mle 100
combitips de 25ml com graduação. 2 anos de garantia.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

058254004 UREASE, teste de 0,5 ml FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

058254009 TAQ DNA polimerase recombinante - 5u/µl para uso em biologia molecular. FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

058254010 Enzima de restrição haeIII 3.000 unidades 10.000 u/ml (sítio de reconhecimento - 5'...ggcc...3' e
3'...ccgg...5'). Uma cepa de e. coli clonada com gene haeIII de haemophilus aegypticus suplementada
com 100 mM de KCL, 10 mM de tris-HCL  (ph:7,4), 0,1 mM de edta, 10 mM de 2-mercaptoetanol, 500
ug/ml de bsa e 50% glicerol.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

058254011 Enzima de restrição BstEll 2.000 unidades 10.000 u/ml (sitio de reconhecimento - 5'...ggtnacc...3' e
3'...ccantgg...5'). Uma cepa de e. coli clonada com gene BstEll de bacillus stearothermophilus et (n.
welter) suplemento com 50 mM de KCL, 10 mM de tris-HCL (ph:7,4), 0,1 mM de edta, 10 mM de ddt, 200
ug/ml de bsa e 50% glicerol.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

058254012 Taka-diastase (alfa-amilase) de aspergillus orizae (cas 9001-19-8). 100u/mg. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

058254013 Ampola plastica (swab) para verificar a eficácia da limpeza da superficie de instrumentais, contendo
reagente para detecção de atp baseado na reação com enzimas de luciferin   luciferase para leitura de
bioluminescência/luminescência. a empresa vencedora deverá contratar em comodato aparelho para
fazer a leitura de detecção de adenosina trifosfato (atp)

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

058254020 Transcriptase reversa suprscript III, para uso em biologia molecular. Caixa com 4 tubos, cada tubo
contendo 10000 unidades, na concentração de 200 unidades por microlitro.

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

058254021 inibidor de RNAse para síntese  de cDNA.  Inibidor de RNAse obtida por expressão de gene recombinante
em E. coli e purificada por cromatografia de afinidade, composto por proteína de aproximadamento 52 kda
capaz de inibir RNAse A, RNAse B, RNAse C.  Compatível  com os kits  SuperScript III e M-MLV
Reverser Transcriptase. Frasco contendo 5000 unidades. 

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

058270001 Lal - limulus amebocite lisate - 0,125 eu/ml para 50 testes. Deve vir acompanhada de certificado de
analise do lote e ficha de informação do produto químico.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

058289002 Acetonitrila, grau HPLC com as seguintes especificações: pureza (cg) maior ou igual a 99.9%;
Alcalinidade menor ou igual a 0,0002meq/g, resíduo por evaporação menor ou igual a 2,0mg/l, água
menor ou igual 0,02%, densidade (d 20 °c/20°c) 1,34 4, acidez menor ou igual a 0,0002meq/g,
absorbância no gradiente a 210nm menor ou igual a 1,0 miliunidades de absorbância e a 254nm menor
ou igual a 0,5 miliunidades de absorbância. Filtrado em membrana de 0,2 micrômetros.

LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

058289003 Acetonitrila ultra, grau LC-MS, pureza maior ou igual a 99,9%, solvente para LC-MS, com nível de
impurezas: menor ou igual a 0,0001% de base livre(NH3), menor ou igual a 0,0001% de não voláteis,
menor ou igual a 0,001% de ácidos livres (CH3COOH) e menor ou igual a 0,01% de água. Testado para
UHPLC-MS. Frasco contendo 2 litros. O produto devera vir acompanhado com certificado de analise do
lote e ficha de informação de seguranca do produto químico (FISPQ).

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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058297001 Alizarina, P.A. cas 78-48-0 GRAMA 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

058327001 BENZOATO (SAL) DE AMÔNIO P.A.                                               GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

058394001 DICLOROFENOL P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

058408002   Difenilcarbazona p.a. grau ACS. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

058440001 FLOROGLUCINA GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

058459001 GUAIACOL LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

058475001 INDOL LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

058491001 Alfa-Naftol p.a. aspecto: po cristalino branco; agua maxima 0,2%, 2-naftol maximo 0,2% naftaleno maximo
0,2%. na embalagem devera  constar data de fabricacao, prazo de validade e numero de lote. deve vir
acompanhado de certificado de analise do lote e ficha de informacao de seguranca do produto quimico.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

058491002 Alfa-alfa-dipiridila, CAS número 366-18-7. Fórmula molecular C10H8N2, pureza mínima de 99%. Deve vir
acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de informação de segurança do produto químico.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

058530002 RESORCINA , CAS N.108-46-3, PUREZA MINIMA DE 98% GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

058610001 Lisozima. Cloreto de Lisozima grau vi; > ou = 45000 unid/mg proteína. casno.9066595. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

058688002 Hidrato de cefalexina ou cefalexina hidratada. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

058874003 Balança eletrônica neonatal e pediátrica
1. Generalidades:
Balança eletrônica para uso neonatal e pediátrico, leve, compacta, e de fácil transporte.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Capacidade de pesagem: 0 a 15 kg;
2.2. Divisões: 5g;
2.3. Tara: comandada por botal ate 9 kg;
2.4. Mostrador: digital;
3. Alimentação:
3.1. Alimentação elétrica 220 v/ 60 hz.
4. Acessórios:
4.1. Concha anatômica para acomodar bebês;
4.2. Demais acessórios para o pleno funcionamento do aparelho.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058890001 Monitor de radiancia (radiometro), bateria 9v PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058904004 Pote de polietileno capacidade 200ml PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
058912002 Cureta simon ponta reta, tamanho médio PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

058912003 CURETA SIMON PONTA ANGULADA, TAMANHO PEQUENO PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Materiais de Uso Médico (67)

058912004 CURETA SIMON PONTA ANGULADA, TAMANHO MÉDIO PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912005 Cureta de beckmann números 1,2 e 3 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912007 Cureta schroeder numero 3 em aco inox PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912010 Cureta de schroeder numero 04 JOGO 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912012 Cureta uterina numerada de 1 a 6 PACOTE 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912014 Cureta de Wallich  nº 1 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912015 CURETA DE WALLICH Nº 2 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912016 CURETA  DE COLUNA Nº 000 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912017  CURETA DE COLUNA Nº 0 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912018  CURETA  DE COLUNA Nº 1 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912019 CURETA DE COLUNA Nº 2 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912020 CURETA  DE LUCAS Nº 87 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912021 CURETA DE LUCAS Nº 86 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912022 Cureta de Sims dos números 1 a 6 JOGO 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912023 Cureta de Novak para biópsia de colo uterino 3.5cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912024 Cureta para fístula anal, duas conchas oval e redonda PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912025 Cureta de Lucas n. 85 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912028 CURETA REDONDA, NO. 4 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912031 Cureta reta tamanho 1 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912033 Cureta curva tamanho 2 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912034 Cureta grande 30 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912035 Cureta pequena 20 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912036 Cureta de chalazio meyehoefer n°02 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Materiais de Uso Médico (67)

058912037 Cureta de chalazio meyehoefer n°03 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912038 Cureta caspar 22cm ponta quadrada 6mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912039 Cureta caspar 22cm ponta quadrada 5mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912040 Cureta caspar 22cm ponta quadrada 4mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912041  Cureta simon reta 3 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912042  Cureta simon reta 6 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912043  Cureta simon curva 0 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912044  Cureta simon curva 2 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912045  Cureta simon curva 3 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912046  Cureta simon curva 6 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912047 Cureta schroeder 30cm - nº 1 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912048 Cureta schroeder 30cm - nº 2 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912049 Cureta schroeder  nº 3 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912050 Cureta schroeder  nº 4 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912051 Cureta schroeder 30cm - nº 5 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912052 Cureta schroeder 30cm - nº 6 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912053 Conjunto de micro curetas p/ cirurgia de hipófise. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912054 Micro curetas 18cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912055 Curetas vazadas micro. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912056 Cureta em baioneta 2.8mm ang. p/ cima 30cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912057 Cureta em baioneta 3.6mm ang. p/ baixo 30cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912058 Cureta caspar 5mm 40cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912059 Cureta em baioneta 6.8mm reta. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Materiais de Uso Médico (67)

058912060 Cureta em baioneta 3.6mm ang. Baixo 30cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912061 Curetas caspar 5mm 40cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912062 Cureta em baioneta 6.8mm reta 30cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912063 Cureta vazada de micro p/ cima 3mm p/ cirurgia de hipófise PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912064 Cureta vazada de micro p/ cima 5mm p/ cirurgia de hipófise PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912065 Cureta vazada de micro p/ baixo 3mm p/ cirurgia de hipófise PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912066 Cureta vazada de micro p/ baixo 5mm p/ cirurgia de hipófise PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912067 Cureta vazada de micro p/ esquerda 3mm - cirurg. de hipófise PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912068 Cureta vazada de micro p/ esquerda 5mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912069 Cureta vazada de micro p/ direita 3mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912070 Cureta vazada de micro p/ direita 5mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912071 Cureta vazada de micro p/ vertical 5mm p/ baixo PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912072 Cureta vazada de micro p/ vertical 5mm p/ cima PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912073 Cureta simon reta nº 5 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912074 Cureta simon curva nº 000 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912075 Cureta simon curva nº 00 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912076 Cureta Simon ponta reta 22 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912077 Cureta Simon ponta angulada 22 cm x 0,8 mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912099 Cureta de cerúmen PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912100 Cureta de ouvido buck, comprimento 14,5 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058912101 Cureta de house PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058920001 Micropinça Adson com dentes PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058920002 Micropinça Adson sem dentes PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Materiais de Uso Médico (67)

058939005 Microtesoura de belucci, em aço inoxidável PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058939006 Microtesoura tipo beluchi PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058947001 Abridor de boca mc ivos números 1,2 e 3. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058947004 Abridor ou separador bucal de Dingmann que é composto por depressor lingual tamanho 1,55 x 25 mm,
depressor lingual tamanho 2,60 x 27mm, depressor lingual tamanho 3,70 x 30mm gancho de bochecha
regulável (2 peças), gancho dental móvel (2 peças) e separador bucal.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058947011 Protetor para dentes para laringoscopia, autoclavável PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058955002 Bico de aspirador Yankauer medindo 27cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058955003 Bico de aspirador poole curvo, medindo 27 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058955006 Bico aspirador delicado Frazier 18 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058963001 BULDOG DIEFFENBACH MEDINDO 5CM PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

058971002 Clamps de Bakey 18cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058971006 Clamp intestinal Doyen-baby reto, medindo 17 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058971007 Clamp intestinal Kocher atrauma curva, medindo 26 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058971008 Clamp bull dog de Bakey atraumática curva, medindo 80 mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058971011 Clamps de aorta de bakey angulado, 60 graus, 32cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058971012 Clamps de aorta de Bakey angulado, 60 graus, 25cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058971013 Clamps de aorta de Bakey, de exclusão aórtica total 23cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058971017 Clamps de bakey para 90 graus angulado 20cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058971018 Clamp de aorta Debakey angulado 17 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058971019 Clamps de bakey tangente para vascular 19cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058971021 CLAMPS LAMBERT KAY PARA VASCULAR 20CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058971022 Clamps de bakey  vascular para aorta 20cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058971024 Clamps de bakey para vascular tangente 25cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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058971026 Clamps de Bakey para vascular tangente 27cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

058971027 Clamps de bakey para vascular angulado 60 graus, 31cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058971028 Clamps derra para anastomose tipo pequeno 16cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058971029 Clamps derra para anastomose tipo médio 16cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058971033 Clamps buldog curvo 11 cm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

058971034 Clamps buldog curvo 9 cm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

058971038 Clamps Buldog curvo 8cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058971040 Clamps Buldog reto 8cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058971041 Clamps total de aorta grande curva 25cm

    

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058971042 Clamps buldog curva 5 x 2. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058971045 CLAMPS DE BACKEY PARA OCLUSÃO 4,5CM X 16MM X 24,5CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058971047 CLAMPS DE FARABEUF LAMBOTTE 28CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058971048 Clamps de Martin (para menisco) 21cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058971049 CLAMPS DE LANE COM CREMALHEIRA 27CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058971050  CLAMPS DUPLO MÓVEL PARA MICROCIRURGIA PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

058971051 Clamps intestinal curvo (tipo Mayo Robson). PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058971052 CLAMPS  ARTERIAL P/ ANEURISMA DE AORTA C/ ANG. 80 OU 100G 30CM
                                                         

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058971053 Clamps arterial para aneurisma de aorta com ang. 90 graus 30cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058971058 Clampe pélvico em "c" ou clampe de ganz, para tratamento de lesão no anel pélvico, resistente a
esterilização.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058971059 Clamps vascular debakey curvo 7.5cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058971060 Clamp parcial de aorta 25cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058971061 Clamp bulldog curvo PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058971062 Clamp reto titânio. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Materiais de Uso Médico (67)

058971063 Clamp duplo titânio PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058971064 Pinça Z Clamp semi-curvo 14cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058971065 Clamp de Backey,11cm 4 1/4'' PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058980001 Cuba em aço inox redonda, para uso hospitalar, sem tampa, superfície plana, acabamento polido interna
e externamente nas bordas sem rebarbas, sem ranhuras, reentrâncias, ondulações ou deformações
cortantes, de fácil limpeza, medindo aproximadamente de 13,5 a 14cm de diâmetro x 5cm de altura x de
no mínimo 0,5mm de espessura, capacidade aproximada de 500ml.
            

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

058980002 Cuba pequena 9cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058980003 Cuba de louça fixada diretamente na parede do tipo oval na cor branca, dimensões 430x235x170mm.
Afixadas com o sistema próprio de sustentação das pias, conforme indicado pelo fabricante.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058980004 Cuba de louça de embutir do tipo oval, na cor branca, dimensões 490x365x160mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058980005 Estojo inox 28x14x6 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058980006 Estojo de metal PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058980007 Estojo de estiletes para ouvido PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058980008 Cuba de aço inox para balcão térmico padrão gastronorm 1/1 com tampa e alça medindo 50 x 30 x 15 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058980009 Cuba de aço inox para balcão térmico padrão gastronorm 1/1  com tampa e alça medindo 50 x 30 x 10 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058980010 Cuba de aço inox para balcão térmico padrão gastronorm 1/1 com tampa e alça medindo 50 x 30 x 6,5 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058980011 Cuba para balcão térmico padrão gastronorm  com alça medindo 50 x 30 x 15 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058980012 Cuba para balcão térmico padrão gastronorm  com alça medindo 50 x 30 x 10 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058980013 Cuba para balcão térmico padrão gastronorm  com alça medindo 50 x 30 x 6,5 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058998001 Descolador aspirador (ccob 21cm) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058998002 Descolador de Cottle 20cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058998003 Descolador de freer 22cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058998005 Descolador Penfield nº 3. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058998006 DESCOLADOR PENFIELD Nº 5 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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058998009  DESCOLADOR PENFIELD Nº 4 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

058998010 Descolador de Molt nº 9 com 18 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058998011 Descolador de periosteo PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058998012 Descolador de Joseph 17,5 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058998015 Cuba de tamanho menor que a cuba rim. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058998016 Descolador aspirador para septo com mandril PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058998017 Descolador yasargil curvo/rombo PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058998018 Micro descolador longo PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058998019 Descolador de molt 2/4 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058998020 Descolador de freer duplo PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058998021 Descolador de obwegeser PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058998022 Descolador de hourigan. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058998023 Descolador de Mead. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058998024 Descolador toennis 23cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058998025 Descolador aspirador. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058998026 Descolador cobb longo 30cm em aço inox apresentar registro MS. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058998027 Descolador olivecrona 1/1 1/2 20cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058998028 Micro descolador aspirador 3mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058998029 Descolador penfield nº 1 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058998038 Descolador Penfield longo baioneta PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058998039 Aproximador de costelas
Abertura: 11,7cm
Comprimento da lâmina: 4,4cm
Comprimento total: 18,1cm

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058998040 Furador costela, 24,1cm comprimento PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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058998041 Medidor para ser usado em qualquer lugar sobre a medida da coluna, comprimento e largura de um

espaço.
PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

058998042 Kit biópsia corpo vertebral em caixa de aço inoxidável contendo: 1 gulha de 20g, 1 agulha de 22g, 2
trocaters calibrados, 1 cânula calibrada, 1 cortador dentado, 1 cortador afiado, 1 bocal de encaixe, 1
estilete e 1 gancho afiado.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058998043 Descolador aspirador de septo de Haraldsson 19 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058998044 Descolador de Freer-Joseph, cortante 19 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058998045 Descolador de Killian 19 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058998046 Descolador de amigdala serrilhado PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058998047 Descolador de rosen PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058998048 Descolador de house PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058998049 Descolador Free (de dura) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058998050 Descolador Brodbeck PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058998051 Descolador Penfield PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058998052 DESCOLADOR COM CURETA PENFIELD PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058998053 Descolador penfield brodbeck 27cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

058998054 Descolador davis 27cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059005001  ESPÁTULA RIBBON FLEXÍVEL 300 X 30MM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059005004 Espátula maleável 14mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059005005 ESPÁTULA MALEÁVEL 18MM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059005006 Espátula maleável 20mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059005009 ESPÁTULA HABERER 30MM X 40MM EM AÇO INOX PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059005010 Espátula para endarterectomia montserrat PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

059005011  ESPÁTULA MALEÁVEL 30CM X 20MM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059005012 ESPÁTULA  MALEÁVEL (RIBON) 30CM X 35MM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059005013 ESPÁTULA MALEÁVEL (RIBON) 30CM X 40MM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Materiais de Uso Médico (67)

059005014  ESPÁTULA MALEÁVEL (RIBON) 33CM X 13MM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059005015 ESPÁTULA MALEÁVEL (RIBON) 30CM X 25MM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059005017 Espatula cortante para uncifectomia PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059005018 Espatula maleável 18x1cm estreita PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059005019 Espatula maleável 18x2cm estreita PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059005020 Espatula maleável 18x3cm estreita PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059005022 Espatula de iris PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059005023 Espatula de iris barraquer simples 0,7 mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059005025 Espátula guia-fio. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059005029 Espátula cérebro revestida com carbono 2,2mm, 22cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059005030 Espátula de cérebro revestida com carbono 3,8mm, 22cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059005031 Espátula de cérebro revestida com carbono 5,8mm, 22cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059013001 Gancho kocher volkmann 22 cm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

059013003 Gancho de Gillies. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059013004 Gancho Mitral PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

059013007 Gancho de Joseph PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059013008 Gancho duplo com ponta aguda PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

059013009 Gancho graefe curvo PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

059013010 Gancho jameson reto PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059013012 Gancho sinkey PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

059013013 Gancho de gillies (2 dentes) 17cm. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

059013014 Sinskey gira lentes PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

059013015 Micro gancho longo curvo PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso ativo
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Médico

059013016 Micro gancho medio curvo PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

059013026 Gancho Senn Muller. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059013027 Gancho para malar de barros. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059013028 Pinça Kocher intestinal reta 22cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059013029 Pinça Kocher intestinal curva 22cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059013030 Gancho com mola (spring hook) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059013032 Gancho de Rettinger -Neivert 19 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059013033 Gancho de Haraldsson, dois dentes rombos 8cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059013034 Gancho de Cottle 14,5 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059013035 Gancho de Kilner - Gillies, dente único 17cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059013036 Gancho de plester PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059013037 Gancho de 0,6mm de plester PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059013038 Gancho 90 graus 0,4mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059013039 Gancho 90 graus 1 mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059013040 Gancho 45 graus 1 mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059013041 Gancho 45 graus 0,5 mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059013042 Gancho dois irmãos para direita fisch PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059013043 Gancho dois irmãos para esquerda fisch PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059013044 Gancho para serra de gigli

Sem movimentação no SCCD.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

059013045 Gancho para serra de gigli em alça com trava 95mm 3x3/4 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059013046 Gancho c/ mola p/ fixação de galea c/ buldog couro cabeludo PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059013047 Ganchos para músculo graffe reto - titânio PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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059013048 Gancho de oblíquo inferior - titânio PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

059013049 Gancho de oblíquo superior - titânio PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059013050 GANCHO KOCHER VOLKMANN AGUDO 03 GARRAS 22CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059021003 Estilete luminoso para intubação endotraqueal difícil, com haste maleável e lâmpada na extremidade
distal, botão regulador, com cabo para pilhas tamanho AA e botão liga/desliga.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059021005 Guia com 1 canal para passagem de instrumentos para camisa endoscópica Karl Storz. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059021006 Guia de derivação PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059021007 Guia de sonda foley, para sonda tamanho 16fr ou maior. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059021008 Introdutor para intubação do tubo endotraqueal, composto por mistura de polietileno ou teflon de rigidez e
flexibilidade ideais para a intubação, atóxico, superfície lisa atraumática, com linhas de referência e
marcas de profundidade, comprimento de 70 +/- 5cm e diâmetro de 15 +/- 1fr, para uso com cânula igual
ou maior de 5mm de diâmetro, com adaptador que permite a ventilação do paciente durante a troca,
estéril, embalagem unitária em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência,tipo e
data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059021009 Guia serra gigli baile reta 30,5cm c/ conector liso estilete PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059030001 Passador de fio pequeno PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059030005 Passador de fios Schmieden-Dick. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

059030006 PASSADOR DE FIO REVERDIN,23CM DE COMP.PARTE ATIVA CURVA C/TRAVAMENTO PECA 64 Odontológicos ativo
059030007 Passador de valvula para neurocirurgia, compatível com modelo os 38cm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso

Médico
ativo

059048003 Válvula reguladora para pressão de rede de oxigênio PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059048004 Válvula reguladora para pressão de rede de ar comprimido PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059048006 Válvula de Doyem 120 x 45mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059048007 Válvula de Doyem 90 x 45mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059048008 VÁLVULA  BI PARA USO EM REDE DE VÁCUO MEDICINAL

GENERALIDADES:
- CONEXÃO DE SAÍDA PADRÃO PARA ADAPTAÇÃO EM VACUÔMETRO
- CONFECÇÃO EM METAL

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059048009 VÁLVULA DE EXALAÇÃO PARA VENTILADOR PULMONAR, COMPATÍVEL COM A MARCA BIRD,
MODELO 8400 (20005)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059048011 Válvula de peso Steiner com lâmina longa de 15cm para histerectomia. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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059048013 Valvula de exalacao original para uso em ventilador pulmonar modelo inter 5, compativel com a marca

intermed.
PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

059048016 Corpo de válvula expiratória para uso em ventilador pulmonar compatível com a marca Viasys modelo
vela.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059048017 Conjunto de válvula de expiração, autoclavável, compatível com marca GE, para uso em ventilador
pulmonar, modelo Engstrom, composto por: diafragma, vedante, invólucro,sensor de fluxo para paciente
adulto, dois o-rings, êmbolo, mola, condensador de umidade.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059048018 Válvula Auvard com peso haste 14cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059048019 Válvula de peso (auvard-extremidade curta): 21cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059048020 Válvula expiratório autoclavável, compatível com ventilador pulmonar marca Magnmed, modelo Oxymag PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059048021 Válvula para controle de aspiração cerullo, ref GF966, compatível com equipamento da marca Aesculap PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059056001 Suporte de crânio tipo Mayfield. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059056002 Suporte de crânio tipo Mayfield compatível com mesas cirúrgicas

1.Generalidades: suporte de crânio compatível com mesas cirúrgicas da marca Baumer e Mercedes já
existente na unidade.
2.características técnicas mínimas: possuir base ajustável que seja compatível com as mesas Baumer e
Mercedes; possuir braço de fixação cranial  no mínimo três posições; possuir sistema de trava
rápida;possuir trava de ajuste fino; possuir sistema de ajuste de torque (pressão aplicada no crânio);
possuir suporte para operar sentado; possuir apoio de cabeça tipo ferradura confeccionado em gel;
possuir(02) dois conjuntos de pinos reutilizáveis em aço p/uso adulto; possuir (02) dois conjuntos de pinos
reutilizáveis em aço para uso pediátrico; deve ser confeccionado em liga de material inoxidável (alumínio
e/ou aço);

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

059056003 Tração craneana tipo crutchfield adulto. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059064006 Broca de uso médico automática - smith PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

059064007 BROCA PARA CRANEÓTOMO COM FIO GUIA PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo (bloqueado)

059080001 Cabo para serra de Gigli PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059080003 CABO DE USO MÉDICO PARA ELETROCAUTÉRIO BIPOLAR (MALIS) PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

059080004  CABO DE FIBRA ÓPTICA PARA O EQUIPAMENTO DA MICROCIRURGIA ENDOSCOPICA
NASOSINUSAL E DACRIOCISTORRINOSTOMIA

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

059080005 CABO DE ESPELHO DE LARINGE, EM AÇO INOX, REUSÁVEL PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

059080006 Laringoscópio para uso em pacientes adultos.
2. caracteristicas tecnicas minimas:
    2.1. (01) uma lamina curva para uso adulto nº 01;
    2.2. (01) uma lamina curva para uso adulto nº 02;

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo
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    2.3. (01) uma lamina curva para uso adulto nº 03;
    2.4. (01) uma lamina curva para uso adulto nº 04;
    2.5. (01) um cabo para uso adulto.
3. acessorios:
    3.1. duas (02) pilhas;
    3.2. uma (01) lampada sobressalente para cada lamina;
    3.3. estojo para armazenamento.

059080007 Cabo de acionamento mecânico para serra de osso, com comprimento de 1,90m, compatível com a
marca Stryker (sistema motriz elétrico - pneumático).

PECA 34 Ferramentas ativo

059080010 Cabo de fibra óptica autoclavavel
          Características:
          -Comprimento: 2,5m
          -Compatível com todas as marcas de acessórios e fontes de luz;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059099001 Hallo craniano tamanho pequeno para uso em servico de ortopedia e traumatologia.
Caracteristica:
fabricado em aco inox
deve possuir 04 parafusos para fixacao
deve possuir 04 parafusos de posicionamento
perimetro de 360 a 520 mm
protetor removivel.
acessorios:
01 chave para o pino do hallo
01 chave fixa 3/6
02 chave em L
SUS 0702030457

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059099002 HALO DE TRAÇÃO CERVICAL CRUTCHFIE ADULTO E PEDIÁTRICO PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

059099003 HALLO CRANIANO MÉDIO PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

059099004 HALLO CRANIANO GRANDE PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

059099005 HALLO GESSO PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

059102001 Elevador de uso médico cushing - hopkins 20cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059102002 ELEVADOR DE USO MÉDICO ADSON 14CM (PONTA QUADRADA) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059102003 ELEVADOR DE USO MÉDICO CUSHING AGUDO PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059102004 ELEVADOR DE USO MÉDICO CUSHING LARGO 19MM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059102006 Elevador de periósteo 5mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059102007 Elevador de periósteo 8mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059102008 Elevador tipo penfield I PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Materiais de Uso Médico (67)

059102009 Elevador tipo penfield II PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059102010 Elevador drake ponta dupla PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059102015 Elevador freer-yasargil 180mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059102016 Elevador cushing ponta arredondada (19cm) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059102017 Elevador Cobb cortante 25 cm 20mm (MA 1520B) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059102018 Elevador Cobb cortante 25 cm 15mm (MA 1520A) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059102019 Elevador Cobb cortante 25 cm 10mm (MA 1520) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059102020 Elevador para transferência de pacientes
1. Generalidades:
Sistema mecânico para transporte de pacientes impossibilitados de deslocarem-se (guincho para
pacientes).
2. Características técnicas mínimas.
2.1 Construção:
2.1.1 Deve ser em metal resistente a tensão causada por 2,4kn no mínimo;
2.1.2 Deve ser resistente á deformação ao qual estará sujeito;
2.1.3 Deve ter proteção anti-corrosiva;
2.1.4 Deve ter rodízios traváveis;
2.2 Rede para paciente;
2.2.1 Deve suportar carga mínima: 200Kg na posição sentado e 160kg na posição deitada;
2.2.2 Deve ser confeccionada em material reutilizável de fácil limpeza e confortável para o paciente;
2.3 Guincho;
2.3.1 Deve possuir acionamento manual (por alavanca) ou elétrico (por controle remoto com cabo e
também na coluna do produto).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059102021 Elevador de hurd PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059110001 Rugina cushing largo 19mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059110002 RUGINA EM AÇO INOXIDÁVEL PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

059110004 Rugina curva lambotte 15mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059110005 Rugina de lombotte 1/2, com 10mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059110007 Rugina para perioisteo PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

059110010 Rugina lambote 21cm 10mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059110011 Rugina lambote 21cm 20mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Materiais de Uso Médico (67)

059110012 Rugina lambote 21cm 25mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059110013 Rugina Lambotte 20cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059110014 Rugina lambote 21cm 0,5mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059110015 Rugina 16cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059129001 Retrator Leyla completo. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059129005 Retrator senn-miller PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059129006 Retrator farabeuf 150mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059129007 Retrator farabeuf 125mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059129008 Retrator weitlaner 2 x 3 110mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059129009 Retrator mollison 4 x 4 155mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059129010 Retrator auto estático para couro cabeludo PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059129011 Retrator weitlaner angulado dente afiado 24cm fossa posterior PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059129012 Retrator weitlaner dente afiado braço dobrável PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059137003 DISSECTOR DURAL DE FREER (DESLOCADORES) PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

059137004 Dissectores espátulas longo PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059137005 Dissectores espátulas angulado longo PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059145001 Cânula Frazier graduada 1,5mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059145002 Cânula Frazier graduada 2,0mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059145003 Aspirador de cânula dinkhuysen para cardioplegia 30º em aço inox PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059145004 Aspirador de canula dinkhuysen para cardioplegia 90º em aço inox PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059145005 Cânula Yankauer em aço inox PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059145008 CÂNULA METÁLICA PARA TRAQUEOSTOMIA NÚMERO 03 (CONJUNTO) CURTA CONJUNTO 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

059145009 Cânula metálica para traqueostomia número 04 ( conjunto) média CONJUNTO 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo (bloqueado)
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UTILIZAR: 9512133 Materiais de Uso Médico (67)

059145010 Cânula metálica para traqueostomia número 05 ( conjunto) média
UTILIZAR: 9512134

CONJUNTO 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

059145011 Cânula metálica para traqueostomia número 06 ( conjunto) média
UTILIZAR: 9512135

CONJUNTO 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

059145015 Cânula de Vent em vinil biocompatível com ponta aramada, para aspiração de átrio esquerdo, com guia
flexível, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data
de esterilização, data fabricação, validade, nº do lote e registro no MS

Material de consumo e não permanete.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

059145017 Cânula em vinil biocompatível para canulação seletiva de ósteos coronarianos com balonete auto
insuflável n°. 6, estéril, embalagem unitária, cont endo dados de identificação do produto, procedência, tipo
e data de esterilização, data fabricação, validade, nº do lote e registro no MS.

Material é de consumo e não permanente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

059145018 Cânula venosa em vinil biocompatível, aramada n°. 30, estéril, embalagem unitária, contendo d ados de
identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade, nº do lote e
registro no MS.

Material é de consumo e não permanente. utilizar 71382035

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

059145019 Cânula venosa em vinil biocompatível, aramada n°. 32, estéril, embalagem unitária, contendo d ados de
identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade, nº do lote e
registro no MS.

Material é de consumo e não permanente utilizar 71382036.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

059145020 Cânula venosa em vinil biocompatível, aramada n°. 34, estéril, embalagem unitária, contendo d ados de
identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade, nº do lote e
registro no MS.

Material é de consumo e não permanente, usar código: 071382037

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

059145022 Cânula venosa em PVC biocompatível c/ ponta de metal, n°. 28, estéril, embalagem unitária, co ntendo
dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade, nº
do lote e registro no MS.

Material é de consumo e não permanente.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

059145023 Cânula venosa  em vinil biocompatível com ponta de metal, n°. 31, estéril, embalagem unitária , contendo
dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade, nº
do lote e registro no MS.

Material é de consumo e não permanente.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

059145024 Cânula venosa carpentier femural bi-caval em vinil, 24/29, aramada, com guias, kit punção e dilatadores,
estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de
esterilização, data fabricação,  validade, nº do lote e registro no MS.

Material é de consumo e não permanente.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)
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059145025 Cânula venosa em PVC aramada, oval, espiralada 34/48fr, estéril, embalagem unitária, contendo dados

de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação,  validade, nº do
lote e registro no MS.

Material é de consumo e não permanente, usar código 071382040.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

059145028 Cânula frazier 2,5mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059145029 Cânula descartável transparente para artroscopia, comprimento de 11cm, e diâmetro de rosca de 75mm,
com válvula antire-fluxo e entrada para soro. Embalagem individual, estéril. Embalagem individual, estéril,
contendo lote e data de fabricação. Registro no MS.

Material é de consumo = 009610042

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

059161003 Microdissector cushing ponta aguda PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059161004 Kit micro-discectomia (12 peças) área de trabalho de 70mm (baioneta mordida p/ cima 40º 1mm, 2mm e
3mm), área de trabalho 76mm (baioneta reta 000 e 0000), (baioneta 45º p/ cima 00000 e 0000), (baioneta
p/ baixo 80º 00, 000 e 0000) e caixa para esterilização.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059188001 Cinzel lambotte 260 x 14mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059188003 Cinzel curvo direito. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059188004 Cinzel curvo esquerdo. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059188005 Cinzel lambotte 10mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059188006 Cinzel lambotte 18mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059188007 Cinzel lambotte 22mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059188008 CINZEL MÉDIO PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059188009 CINSEL DE CORTE RETO, 12MM X 18,5CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059188013 Cinzel de Wagner 15cm, curvo, 6mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059188014 Cinzel de Wagner, 15cm, reto, 6mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059188015 Cinzel de Wagner 15cm com pontas em oliva para septo nasal. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059188016 Cinzel reto, 8mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059188017 Cinzel curvo, 8mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059188018 Cinzel de Sverzut. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059188019 Cinzel stille 20cm e 8mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Materiais de Uso Médico (67)

059188020 Cinzel stille 20cm e 10mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059188021 Cinzel stille 20cm e 12mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059188022 Cinzel stille 20cm e 15mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059188023 Cinzel stille 20cm e 20mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059188024 Cinzel stille 20cm e 25mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059188025 Cinzel stille 20cm e 30mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059188026 Cinzel lambote 24cm curvo 18mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059188027 Cinzel lambote 24cm curvo 24mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059188028 Cinzel lambote reto 24cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059196001 PENTÓXIDO DE VANÁDIO P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

059226001 TETRACLOROMERCURATO GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

059250003 Expansor de tecido implantável
Generalidade: expansor inflável e implantável de tecido para expansão lenta a ser utilizado em cirurgia
plástica reconstrutiva pós mastectomia. Devendo utilizar seringa.
1. Características técnicas mínimas:
1.1. O expansor devera ser de silicone reforçado não texturizado;
1.2. O expansor devera apresentar forma redonda;
1.3. O expansor devera apresentar localizador magnético para a válvula insufladora;
1.4. Na válvula insufladora, devera ser apresentado um dispositivo de segurança contra o transpasse da
agulha;
1.5. Tamanho:
1.5.1. Um expansor de volume 600cc

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

059269001 Estadiometro modelo WCS, (aparelho para medir estatura) PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

059269002 Estadiômetro em alumínio, transportável, wcs com 216cm PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

059277001 Fleximetro code c/software(medir angulos anticoluna) PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

059382001 Bandeja lisa em plástico abs, medindo 47x32x1,5cm, cor branca PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
059382009 Bandeja de plastico, superficie lisa, tamanho aproximado de 35x25cm para medicacao, cor branca. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
059390001 Coador de plástico para chá, malha fina, 8 cm diametro x 12 cm comp. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
059390002 Coador de plástico malha fina com 11cm diâmetro e 13 cm de cabo aprox.

Coador em plástico, malha fina com 11 cm de diâmetro e 13 cm de cabo aproximadamente.
PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

059390003 Coador de plástico malha média, com 15cm de diametro, e 12 cm de cabo PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
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059390004 Coador de plástico para chá,malha fina,diâmetro de 5cm e 10cm de cabo.

Coador de chá em plástico, malha fina com 5cm de diâmetro e 10cm de cabo aproximadamente.
PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

059412002 Tanque para combustivel, capacidade de 250 litros, em polietileno transparente. PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
059510002 Disjuntor trifásico 20 amperes PECA 86 Transmissão e Distribuição de

Energia Elétrica
ativo

059510003 Disjuntor trifásico 25 amperes PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

059510004 Disjuntor trifásico 10 amperes PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

059510005 Disjuntor trifásico 15 Amperes PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

059510008 DISJUNTOR MONOFÁSICO 50 AMPERES PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

059510009 Disjuntor monofásico 60 A PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

059510010 Disjuntor unipolar 25 a PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

059510011 Disjuntor - Tipo c a 3p 175 amperes PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

059510013 Disjuntor - Tipo c a 3p 225 amperes PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

059510014 DISJUNTOR TIPO QUICKLAG TRIFÁSICO 70 AMPÉRES PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

059510015 Disjuntor trífásico 30 amperes PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

059510017 Disjuntor monofásico 16a siemens PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

059510018 Disjuntor monofasico 16a tam. Mini PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

059510019 Disjuntor monofasico 20a tam. Mini PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

059510024 Diisjuntor  trifásico 32 amperes tamanho mini. PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

059510025 Disjuntor trifasico 40a tam. Mini PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

059510032 Disjuntor trifásico 60 amperes. PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

059510034 Disjuntor capacidade de 40 amperes. PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

059510035 Disjuntor capacidade de 20 amperes PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

059510036 Disjuntor capacidade de 25 amperes. PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

059510039 Disjuntor trífásico 50 amperes PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

059510048 Disjuntor monofásico 30A PECA 86 Transmissão e Distribuição de ativo
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Energia Elétrica

059510054 Disjuntor trifásico 400a, 36 ka, 380 v PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

059528001 Andaime estrutura em ferro, desmontável, para manutenção em geral PECA 94 Estruturas e Edificações ativo
059536001 Móvel para laboratório, com duas portas, medindo aproximadamente 1,10 x 0,87, para embutir sob

bancada de granito.
PECA 22 Mobiliário ativo

059536005 Móvel para laboratório, tipo armário suspenso com 4 portas PECA 22 Mobiliário ativo
059536007 Móvel para laboratório com 2 portas PECA 22 Mobiliário ativo
059536018 Móvel para laboratório armário suspenso de 5 portas PECA 22 Mobiliário ativo
059536064 Balção PECA 22 Mobiliário ativo
059536065 Móvel para laboratório, balcão volante com rodízios, duas portas e 5 gavetas. PECA 22 Mobiliário ativo
059536066 Móvel para laboratório, armário suspenso com 2 portas  (tamanho menor) PECA 22 Mobiliário ativo
059536067 Móvel para laboratório, balcão volante com rodízios, com duas portas (tamanho menor) PECA 22 Mobiliário ativo
059536068 Móvel para laboratório, balcão volante com rodízios, com 1 porta e 5 gavetas, (tamanho menor) PECA 22 Mobiliário ativo
059536069 Móvel para laboratório, balcão volante com rodízios, com 1 porta e 5 gavetas, (tamanho médio) PECA 22 Mobiliário ativo
059536070 Móvel para laboratório, balcão volante com rodízios, com duas portas, (tamanho médio) PECA 22 Mobiliário ativo
059536071 Móvel para laboratório, balcão suspenso do chão, de canto, com 1 porta. PECA 22 Mobiliário ativo
059536072 Móvel para laboratório, balcão volante com rodízios e gavetas PECA 22 Mobiliário ativo
059536073 Móvel para laboratório, balcão volante com rodízios, com 2 portas e 5 gavetas PECA 22 Mobiliário ativo
059536074 Móvel para laboratório, balcão suspenso do chão, com 3 portas PECA 22 Mobiliário ativo
059536075 Móvel para laboratório, balcão volante com rodízios,  3 portas 6 gavetas PECA 22 Mobiliário ativo
059536076 Móvel para laboratório tipo balcão volante com rodízios, 3 portas e 5 gavetas PECA 22 Mobiliário ativo
059536077 Móvel para laboratório tipo armário suspenso de 9 portas PECA 22 Mobiliário ativo
059536078 Móvel para laboratório tipo balcão suspenso do chão, com 4 portas PECA 22 Mobiliário ativo
059536079 Móvel para laboratório tipo balcão suspenso do chão, com 3 portas e 5 gavetas PECA 22 Mobiliário ativo
059536080 Móvel para laboratório tipo balcão volante com rodízios, 01(uma) porta PECA 22 Mobiliário ativo
059536081 Móvel para laboratório tipo balcão suspenso do chão, de canto, com 5 portas PECA 22 Mobiliário ativo
059536082 Móvel para laboratório, balcão suspenso do chão, de canto,  com 3 portas. PECA 22 Mobiliário ativo
059536083 Móvel para laboratório tipo balcão suspenso do chão, com 2 portas PECA 22 Mobiliário ativo
059536084 Móvel para laboratório tipo balcão suspenso do chão, com 1 porta PECA 22 Mobiliário ativo
059536085 Móvel para laboratório tipo armário suspenso de 8 portas PECA 22 Mobiliário ativo
059536086 Móvel para laboratório, balcão suspenso do chão, com 3 portas e 5 gavetas. PECA 22 Mobiliário ativo
059536087 Gaveteiro móvel com 4 gavetas, e rodízios, confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila, e frentes de

gavetas em mdf de 18mm na cor noce monza, gavetas embutidas, negativos e puxadores, conforme
detalhes do projeto e um puxador grande tipo alça. Conforme detalhes do projeto.

PECA 22 Mobiliário ativo

059536088 Gaveteiro móvel em Madefibra BP nas cores Branca e Imbuia Pomelle , com espessura de 18mm.
Puxador tipo ALÇA em aço escovado, com rodas em silicone com travas.  Dimensões 45 x 50 x 67 cm
Ver detalhes no projeto

PECA 22 Mobiliário ativo

059536089 Armário gaveteiro móvel (36 nichos) em Madefibra BP na cor Branca, com espessura de 18mm. Com
gaveteiro plástico. Rodas em silicone com travas. Ver detalhes no projeto. Dimensões 106x37,5x178 cm

PECA 22 Mobiliário ativo

059536090 Armário com portas de abrir e gavetas em Madefibra BP nas cores Branca e Imbuia Pomelle , com
espessura de 18mm. Puxador tipo ALÇA em aço escovado, com rodas em silicone com travas. Ver
detalhes no projeto. Dimensões  120x40x180 cm

PECA 22 Mobiliário ativo

059544001 COLETE IMOBILIZADOR DORSO - LOBAR KED - EQUIPAMENTO DESTINADO A IMOBILIZAÇÃO DE
VÍTIMAS DE TRAUMA, NA POSIÇÃO SENTADA OU EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO, O MATERIAL
DO TIPO COLETE CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL COM ACABAMENTO VINIL, PERMITE  A

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
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IMOBILIZADOR DA CABECA, PESCOÇO E TRONCO DA VÍTIMA (COLUNA VERTEBRAL). TODO
ESTRUTURADO INTERNAMENTE COM HASTES RADIO TRANSPARENTES, QUE FORNECEM A
SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VÍTIMA, POSSUI EM SUAS EXTREMIDADES
LATERAIS
(DOBRÁVEIS), 3 TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO ACOMPANHADO DE
ALMOFADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA, O COLETE
POSSUI DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADAS NA PARTE POSTERIOR PARA FIXAÇÃO
DOS MEMBROS  INFERIORES POSSU RESISTÊNCIA PARA VITIMAS DE ATÉ 165 KG.

059552010 Eletrodo médico com ponta reta tipo faca curta, compatível com caneta do bisturi elétrico da marca Wem. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059552011 Eletrodo médico com ponta reta tipo faca longa, compatível com caneta do bisturi elétrico da marca Wem.

Sem movimentação desde 06/2013.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

059552012 ELETRODO MÉDICO COM PONTA RETA TIPO AGULHA, COM DIÂMETRO DE 0,2 +/- 0,1MM,
COMPATÍVEL COM CANETA DO BISTURI ELÉTRICO DA MARCA WEM.

Sem requisição desde 05/2010.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo (bloqueado)

059552013 ELETRODO MÉDICO COM PONTA RETA TIPO BOLA, COM DIÂMETRO DE 2 +/- 2,3,8MM,
COMPATÍVEL COM CANETA DO BISTURI ELÉTRICO DA MARCA WEM.

Sem requisição desde 05/2010.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo (bloqueado)

059552014 ELETRODO MÉDICO COM PONTA RETA TIPO BOLA, COM DIÂMETRO DE 4 +/- 0,76 MM,
COMPATÍVEL COM CANETA DO BISTURI ELÉTRICO DA MARCA WEM.

Sem requisição desde 05/2010.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo (bloqueado)

059552015 ELETRODO MÉDICO COM PONTA RETA TIPO ALÇA, COM DIÂMETRO DE 6,5 +/- 0,5MM,
COMPATÍVEL COM CANETA DO BISTURI ELÉTRICO DA MARCA WEM.

Sem requisição desde 05/2010.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo (bloqueado)

059552016 ELETRODO MÉDICO COM PONTA RETA TIPO ALÇA, COM DIÂMETRO DE 15MM, COMPATÍVEL
COM CANETA DO BISTURI ELÉTRICO DA MARCA WEM.

Sem requisição desde 05/2010.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo (bloqueado)

059552018 Eletrodo descartável, estéril, tipo lâmina revestida com 16,5cm, compatível com todo tipo de caneta de
eletrocautério.

Sem requisição desde 10/2009.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

059552019 Eletrodo médico 90mm ponta curva 45 graus tipo faca, compatível com caneta do bisturi elétrico da marca
wen.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

059722001 Suporte para condicionador de ar uso geral PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

059765001 PORTA SANFONADA BRANCA 0,80 X 2,10 PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
059765003 Porta sanfonada em pvc PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
059773001 Ambú adulto com diagrama de silicone ou similar, uso cirúrgico PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso ativo
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Médico

059773002 Ambu, adulto, com capacidade de 1,2l, com valvulas de entrada e saida separadas, com entrada para
oxigênio conjugada a valvula de saida de ar, ambu de silicone, com mascara de silicone, reservatório com
capacidade de 1600ml.

PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

059773003 Ambu infantil de silicone PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

059773004 Ambu adulto de silicone PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

059773005 Ambu adulto com bolsa capacidade mínima de 1600ml.
Composto de bolsa de silicone transparente com volume total mínimo de 1600ml para visualização de
secreção interna e comprovação da eficácia da limpeza, válvula unidirecional de paciente com válvula de
segurança limitadora de pressão que pode ser ativada ou desativada a qualquer momento, válvula
unidirecional de entrada de ar e oxigênio, válvula do reservatório de oxigênio com dispositivo de abertura
das membranas para liberar o oxigênio excedente, membras das válvulas em silicone, reservatório de
oxigênio em pcv com volume de 2600ml e máscara N5 em silicone e material transparente para a
visualização das vias aéreas. Todas as válvulas devem ter resistência a processo de autoclavagens,
oxido DD etileno e líquidos esterilizantes. Todas as partes em silicone devem ser autoclavaveis. A
empresa ofertante deve informar que todas as partes e peças que compoem o ressuscitador sao
fornecidas individualmente.

PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

059811001 Aparelho de anestesia com monitorização para uso em pacientes neonatais a adulto.
1. Generalidades
Aparelho de anestesia completo com monitorização para uso em pacientes neonatal a adulto
2. Características técnicas mínimas
2.1 móvel:
2.1.1 deve ser construído em chapa de aço pintado ou inoxidável;
2.1.2 deve possuir duas gavetas, no mínimo;
2.1.3 deve ter mesa de trabalho;
2.1.4 deve ter prateleira superior ou suporte para acomodar monitor;
2.1.5 deve possuir rodízios de borracha com freios.
2.2 fluxômetros:
2.2.1 baixo e alto fluxo para oxigênio: 0,050 a 10litros/min
2.2.2 baixo e alto fluxo para óxido nitroso: 0,050 a 10 litro/min;
2.2.3 fluxo de ar comprimido, 0,20 a 10 litros / min;
2.2.4 segurança contra a falta de fluxo de oxigênio, ou seja, sistema proporcional onde o limite mínimo de
21% oxigênio. Na mistura o2 /n2o é garantido para qualquer valor do fluxo de oxigênio;
2.2.5 deve possui alarme p/ falha de fornecimento de gases
2.3 Dois (02) vaporizadores calibrados:
2.3.1. isoflurano;
2.3.2. sevoflurano;
2.4 sistema respiratório:
2.4.1 três (03) circuitos respiratórios, com reinalação parcial, manho adulto autoclavaveis;
2.4.1 três (03) circuitos respiratórios, com reinalação parcial, tamanho pediátrico autoclavaveis;
2.4.2. máscara em três tamanhos, esterilizáveis. (dois de cada);
2.4.3. balões em três tamanhos, esterilizáveis. (dois de cada)
2.5 ventilador eletrônico microprocessado para anestesia:
2.5.1 ventilador eletrônico para paciente adulto a neonatal;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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2.5.2 deve possuir pelo menos os modos ventilatórios controlado a pressão, controlado a volume, manual
e espontânea e simv e pressão de suporte;
2.5.3 freqüência respiratória: 4 a 60 resp/min., no mínimo;
2.5.4 volume corrente: 20 a 1400 ml, no mínimo;
2.5.5 controle de peep de 4 a 15 cmh2o;
2.5.6 pressão inspiratória de 5 a 60 cmh2o;
2.5.7 bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos;
2.5.8. Tela colorida de 12 polegadas, no minimo;
2.5.9 monitoração:
2.5.9.1 Pressão inspiratória máxima e média;
2.5.9.2 peep;
2.5.9.3 volume corrente;
2.5.9.4 volume minuto;
2.5.9.5 freqüência respiratória;
2.5.9.6 Fio2
2.5.10 sensor de fluxo universal para todos os tipos de pacientes sem necessidade de trocas;
2.6 monitorização
2.6.1 monitor multiparâmetros com ecg/respiração, pni, oximetria de pulso,temperatura, capnografia,
pressão invasiva, gases anestésicos e transmissão neuro mustular para uso em pacientes adultos a
neonatal.
2.6.2 características gerais:
2.6.3 para uso geral, devendo apresentar os seguintes parâmetros:
2.6.3.1 monitoração de ecg;
2.6.3.2 monitoração de temperatura;
2.6.3.3 monitoração de pressão não-invasiva;
2.6.3.4 monitoração de pressão invasiva;
2.6.3.5 monitoração oximetria de pulso;
2.6.3.6 monitoração respiração;
2.6.3.7 monitoração de etco2;
2.6.3.8 monitoração análise de gases;
2.6.3.9 transmissão neuro muscular; ;
O equipamento deve possuir monitor de vídeo de cristal líquido 15'';, no mínimo. O monitor multiparâmetro
deve ser acoplado ao anestesia. Deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos
no vídeo, sendo o operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados;
2.6.4 as entradas dos circuitos devem ser isoladas da rede elétrica (flutuantes) e possuir circuito de
proteção contra desfibrilação;
2.6.5 deve funcionar com bateria interna recarregável com duração mínima de 15 minutos;
2.7 indicações:
2.7.1 em forma de gráficos:
2.7.1.1 curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas(formas de onda)escolhidas pelo
operador. sendo elas:
2.7.1.1.1 ECG;
2.7.1.1.2 pletismograma;
2.7.1.1.3 respiração;
2.7.1.1.4capnograma;
2.7.1.1.5 pressões invasivas
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2.7.1.1.6 Etco2;
2.7.2 tendências:
2.7.2.1 o monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados.
2.7.3. numéricas: Dos parâmetros monitorados:
2.7.3.1 o monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos
pelo operador:
2.7.3.2 a freqüência cardíaca;
2.7.3.3 a saturação de oxigênio;
2.7.3.4 a freqüência respiratória;
2.7.3.5 a temperatura;
2.7.3.6 as pressões diastólica, sistólica e média;
2.7.3.7 pressões invasivas;
2.7.3.8 o co2 expirado;
2.7.3.9 análise de gases anestésicos;
2.7.3.10 O2;
2.7.3.11 N2O;
2.7.4 visuais:
2.7.4.1 O monitor deve permitir a visualização de:
2.7.4.1.1 tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
2.7.4.1.2 curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente;
2.7.4.1.3 alarmes;
2.7.4.1.4 as falhas ocorridas com o sistema;
2.7.4.1.5 alimentação da rede elétrica/bateria;
2.7.5. sonoras:
2.7.5.1 a sístole (batimento cardíaco);
2.7.5.2 alarmes;  (batimento cardíaco);
2.7.6 alarmes:
2.7.6.1 os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir:
2.7.6.2 alarme de bradicardia e taquicardia;
2.7.6.3 alarme para eletrodo de ECG solto;
2.7.6.4 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
2.7.6.5 alarme de sensor de spo2 desconectado;
2.7.6.6 alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistolica;
2.7.6.7 alarme para respiração máxima e mínima;
2.7.6.8 alarme para apnéia;
2.7.6.9 alarme para nível de etco2 máximo e mínimo;
2.7.6.10 alarmes de concentração máxima e mínima de co2,no2, o2 e agentes anestésicos inspirado e
expirado;
2.7.7 monitoração de ecg:
2.7.7.1 seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador (I, II, III, AVR, AVL,AVF e V);
2.7.7.2 sensibilidade:5 mm/mv (n/2),10 mm/mv(n),20mm/mv(2n);
2.7.7.3 velocidade: 25 mm/s e 50 mm/s;
2.7.7.4 faixa mínima da freqüência cardíaca: 30 a 250 bpm;
2.7.7.5 erro máximo (exatidão): < 5 bpm;
2.7.8 monitoração de respiração:
2.7.8.1 a detecção da respiração através de ecg e etco2;
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2.7.9 monitoração de pressão não-invasiva: medir as pressões diastólica, sistólica e média,através de
método oscilometrico;
2.7.9.1 deve operar em modo manual e automático com programação;
2.7.9.2 faixa de medição para pressão: 10 a 250 mmhg:
2.7.9.3 erro máximo: ± 5 mmhg ou 2%;
2.7.9.4 máxima pressão admissível no manguito:300 mmhg +/- 10%
2.7.10 monitoração de pressão invasiva;
2.7.10.1 medir a pressão arterial média - pam e pressão venosa central - pvc através de cateter;
2.7.10.2 faixa mínima de medição para pressão: adulto: 0 a 250 mmhg;
2.7.11 oximetria de pulso:
2.7.11.1 faixa de medição para spo2: 70 a 99 %;
2.7.11.2 erro máximo (spo2): 3 % ( de 80 a 99 %);
2.7.11.3 tempo de resposta inferior a 13 segundos;
2.7.11.4 deve apresentar o pletismograma;
2.7.11.5 resolução: 1 %;
2.7.12 temperatura:
2.7.12.1 faixa de medição: 25 a 41 °c;
2.7.12.2 erro máximo: ± 0.2 °c;
2.7.13 capnografia:
2.7.13.1 deve medir concentrações expiradas e inspiradas de CO2;
2.7.13.2 deve possuir compensação automática para pressão atmosférica;
2.7.13.3 deve mostrar capnograma em tempo real;
2.7.13.4 deve utilizar sistema de medição sidestream;
2.7.13.5 medições de concentração: faixa de medição: 0 a 99 mmhg, no mínimo; erro máximo: ± 5 mmhg.
2.7.14 O2
2.7.14.1 faixa de medição: 0 a 99%; erro máximo: ± 3%;
2.7.15 N2o
2.7.15.1 faixa de medição: 0 a 80%;
2.7.15.2 erro máximo: +/- 5%
2.7.16 agentes anestésicos tipos de agentes:
2.7.16.1 sevoflurano
2.7.16.2 isoflurano
2.7.16.3 halotano
2.7.16.4 enflurano
2.7.16.5 desflurano
2.7.17 transmissão neuro muscular
2.7.17.1 monitoração do nível de relaxamento das atividades neuro musculares
2.8 acessórios:
2.8.1 (01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo2p + t) segundo padrão ABNT;
2.8.2 (02) dois cabos de ECG com 5 vias;
2.8.3 (02) duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o
maguito);
2.8.4 (03) três manguitos de nylon p/uso em paciente adulto reutilizáveis;
2.8.5 (03) três manguitos de nylon para uso em paciente infantil reutilizáveis;
2.8.6 (30) trinta manguitos descartáveis em três tamanhos neonatal nº 02, 03 e 04 (dez de cada);
2.8.7 (03) três sensores reutilizáveis (incluindo cabo) p/ uso adulto tipo "clip"
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2.8.7 (03) três sensores reutilizáveis (incluindo cabo) p/ uso pediátrico/neonatal tipo "y"
2.8.8 (03) três sensores de pele esofágico.
2.8.9 (02) dois sensores de pele.
2.8.10 50 ( cinqüenta) unidades de sample line,
2.8.11 10 (dez) unidades water trap;
2.8.12 10 (dez) sensores de fluxo (se utilizar sensor de fluxo externo), ou 03 (três) sensores de fluxo (se
interno);
2.8.13 Um (01) kit de calibração ou realizar a calibração (serviço e material) durante o período 36 meses,
em periodicidade conforme definido pelo fabricante ou mediante pedido da unidade;
2.8.14 mangueiras para ligação da fonte de oxigênio, óxido nitroso e ar comprimido ao aparelho de
anestesia.
2.8.15 reguladores de pressão para rede canalizada de ar comprimido, oxigênio e óxido nitroso que
permita uma regulagem de 50psi;
2.8.16 sistema anti poluição;
2.8.17 02 (dois) canisters.
2.8.18 02 (dois) cabos para transmissão neuro muscular;
2.8.18 todos os outros acessórios necessários para o pleno funcionamento do aparelho de anestesia e
monitor;
3. Alimentação:
3.1 elétrica 220 v / 60 hz;
4. Garantia:
4.1 Durante o período da cobertura devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas
pelo fabricante, conforme manual do equipamento, no mínimo, inclusive com a substituição de peças
necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado
pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento
adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

059811005 Aparelho de anestesia com monitorização para uso em pacientes neonatais a adulto.
1. Generalidades
Aparelho de anestesia completo com monitorização para uso em pacientes neonatal a adulto
2. Características técnicas mínimas
2.1 móvel:
2.1.1 deve ser construído em chapa de aço pintado ou inoxidável;
2.1.2 deve possuir duas gavetas, no mínimo;
2.1.3 deve ter mesa de trabalho;
2.1.4 deve ter prateleira superior ou suporte para acomodar monitor;
2.1.5 deve possuir rodízios de borracha com freios.
2.2 fluxômetros:
2.2.1 baixo e alto fluxo para oxigênio: 0,050 a 10litros/min
2.2.2 baixo e alto fluxo para óxido nitroso: 0,050 a 10 litro/min;
2.2.3 fluxo de ar comprimido, 0,20 a 10 litros / min;
2.2.4 segurança contra a falta de fluxo de oxigênio, ou seja, sistema proporcional onde o limite mínimo de
25% oxigênio. Na mistura o2 /n2o é garantido para qualquer valor do fluxo de oxigênio;
2.2.5 deve possui alarme p/ falha de fornecimento de gases
2.3 vaporizadores calibrados: lha de fornecimento de gases
2.3.1. isoflurano;
2.3.2. sevoflurano;
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2.4 sistema respiratório:
2.4.1 três (03) circuitos respiratórios, com reinalação parcial, manho adulto autoclavaveis;
2.4.1 três (03) circuitos respiratórios, com reinalação parcial, tamanho pediátrico autoclavaveis;
2.4.2. máscara em três tamanhos, esterilizáveis. (dois de cada);
2.4.3. balões em três tamanhos, esterilizáveis. (dois de cada)
2.5 ventilador eletrônico microprocessado para anestesia:
2.5.1 ventilador eletrônico para paciente adulto a neonatal;
2.5.2 deve possuir pelo menos os modos ventilatórios controlado a pressão, controlado a volume, manual
e espontânea e simv e pressão de suporte;
2.5.3 freqüência respiratória: 5 a 60 resp/min., no mínimo;
2.5.4 volume corrente: 20 a 1400 ml, no mínimo;
2.5.5 controle de peep de 4 a 15 cmh2o;
2.5.6 pressão inspiratória de 7 a 50 cmh2o;
2.5.7 bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos;
2.5.8 monitoração:
Pressão inspiratória máxima e média;
peep;
volume corrente;
volume minuto;
freqüência respiratória;
vio2
2.5.9 sensor de fluxo universal para todos os tipos de pacientes sem necessidade de trocas;
2.6 monitorização
2.6.1 monitor multiparâmetros com ecg/respiração, pni, oximetria de pulso,temperatura, capnografia,
pressão invasiva, gases anestésicos e transmissão neuro mustular para uso em pacientes adultos a
neonatal.
2.6.2 características gerais:
2.6.3 para uso geral, devendo apresentar os seguintes parâmetros:
2.6.3.1 monitoração de ecg;
2.6.3.2 monitoração de temperatura;
2.6.3.3 monitoração de pressão não-invasiva;
2.6.3.4 monitoração de pressão invasiva;
2.6.3.5 monitoração oximetria de pulso;
2.6.3.6 monitoração respiração;
2.6.3.7 monitoração de etco2;
2.6.3.8 monitoração análise de gases;
2.6.3.9 transmissão neuro muscular; ;
O equipamento deve possuir monitor de vídeo de cristal líquido 15",no mínimo.o monitor multiparâmetro
deve ser compacto, não devendo possuir monitor de vídeo separado. deve permitir a visualização
simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador responsável pela escolha dos
parâmetros a serem visualizados;
2.6.4 as entradas dos circuitos devem ser isoladas da rede elétrica (flutuantes) e possuir circuito de
proteção contra desfibrilação;
2.6.5 deve funcionar com bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos;
2.7 indicações: e 30 minutos;
2.7.1 em forma de gráficos:
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2.7.1.1 curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas(formas de onda)escolhidas pelo
operador. sendo elas:
ECG;
pletismograma;
respiração;
capnograma;
pressões invasivas
etco2;
2.7.2 tendências:
2.7.2.1 o monitor deverá apresentar graficamente as
tendências dos parâmetros monitorados.
2.7.3. numéricas:
Dos parâmetros monitorados:
2.7.3.1 o monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos
pelo operador:
a freqüência cardíaca;
a saturação de oxigênio;
a freqüência respiratória;
a temperatura;
as pressões diastólica, sistólica e média;
pressões invasivas;
o co2 expirado;
análise de gases anestésicos;
O2;
N2O;
2.7.4 visuais:
2.7.4.1 o monitor deve permitir a visualização de:
tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente;
alarmes;
as falhas ocorridas com o sistema;
alimentação da rede elétrica/bateria;
2.7.5. sonoras:
a sístole (batimento cardíaco);
alarmes;  (batimento cardíaco);
2.7.6 alarmes:
2.7.6.1 os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir:
alarme de bradicardia e taquicardia;
alarme para eletrodo de ECG solto;
alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
alarme de sensor de spo2 desconectado;
alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistolica;
alarme para respiração máxima e mínima;
alarme para apnéia;
alarme para nível de etco2 máximo e mínimo;
alarmes de concentração máxima e mínima de co2,no2, o2 e
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agentes anestésicos inspirado e expirado;
2.7.7 monitoração de ecg:
2.7.7.1 seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador (I, II, III, AVR, AVL,AVF e V);
2.7.7.2 sensibilidade:5 mm/mv (n/2),10 mm/mv(n),20mm/mv(2n);
2.7.7.3 velocidade: 25 mm/s e 50 mm/s;
2.7.7.4 faixa mínima da freqüência cardíaca: 30 a 250 bpm;
2.7.7.5 erro máximo (exatidão): < 5 bpm;
2.7.8 monitoração de respiração:
2.7.8.1 a detecção da respiração através de ecg e etco2;
2.7.9 monitoração de pressão não-invasiva: medir as pressões diastólica, sistólica e média,através de
método oscilometrico;
2.7.9.1 deve operar em modo manual e automático com programação;
2.7.9.2 faixa de medição para pressão: 10 a 250 mmhg:
2.7.9.3 erro máximo: ± 3 mmhg ou 2%;
2.7.9.4 máxima pressão admissível no manguito:300 mmhg
2.7.10 monitoração de pressão invasiva;
2.7.10.1 medir a pressão arterial média - pam e pressão venosa central - pvc através de cateter;
2.7.10.2 faixa mínima de medição para pressão: adulto: 0 a
250 mmhg;
2.7.11 oximetria de pulso:
2.7.11.1 faixa de medição para spo2: 70 a 99 %;
2.7.11.2 erro máximo (spo2): 3 % ( de 80 a 99 %);
2.7.11.3 tempo de resposta inferior a 13 segundos;
2.7.11.4 deve apresentar o pletismograma;
2.7.11.5 resolução: 1 %;
2.7.12 temperatura:
2.7.12.1 faixa de medição: 25 a 41 °c;
2.7.12.2 erro máximo: ± 0.2 °c;
2.7.13 capnografia:
2.7.13.1 deve medir concentrações expiradas e inspiradas de CO2;
2.7.13.2 deve possuir compensação automática para pressão atmosférica;
2.7.13.3 deve mostrar capnograma em tempo real;
2.7.13.4 deve utilizar sistema de medição sidestream;
2.7.13.5 medições de concentração: faixa de medição: 0 a 99 mmhg, no mínimo; erro máximo: ± 5 mmhg.
2.7.14 o2
2.7.14.1 faixa de medição: 0 a 99%; erro máximo: ± 3%;
2.7.15 n2o
2.7.15.1 faixa de medição: 0 a 80%;
2.7.15.2 erro máximo: +/- 5%
2.7.16 agentes anestésicos tipos de agentes:
2.7.16.1 sevoflurano
isoflurano
halotano
enflurano
desflurano
2.7.17 transmissão neuro muscular
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2.7.17.1 monitoração do nível de relaxamento das atividades neuro musculares
2.8 acessórios:
2.8.1 (01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo2p + t) segundo padrão ABNT;
2.8.2 (02) dois cabos de ECG com 5 vias;
2.8.3 (02) duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o
maguito);
2.8.4 (03) três manguitos de nylon p/uso em paciente adulto reutilizáveis;
2.8.5 (03) três manguitos de nylon para uso em paciente infantil reutilizáveis;
2.8.6 (30) trinta manguitos descartáveis em três tamanhos, (dez de cada);
2.8.7 (03) três sensores reutilizáveis (incluindo cabo) p/ uso adulto tipo "clip"
2.8.7 (03) três sensores reutilizáveis (incluindo cabo) p/ uso pediátrico/neonatal tipo "y"
2.8.8 (03) três sensores de pele esofágico.
2.8.9 (02) dois sensores de pele.
2.8.10 50 ( cinqüenta) unidades de sample line,
2.8.11 10 (dez) unidades water trap;
2.8.12 10 (dez) sensores de fluxo (se utilizar sensor de fluxo externo), ou 03 (três) sensores de fluxo (se
interno);
2.8.13 01 (um) kit de calibração para analizador de gases;
2.8.14 mangueiras para ligação da fonte de oxigênio, óxido nitroso e ar comprimido ao aparelho de
anestesia.
2.8.15 reguladores de pressão para rede canalizada de ar comprimido, oxigênio e óxido nitroso que
permita uma regulagem de 50psi sai
2.8.16 sistema anti poluição, com conexão de exaustão, dos gases de escape para uma rede de vácuo
central;
2.8.17 02 (dois) canisters.
2.8.18 02 (dois) cabos para transmissão neuro muscular;
2.8.18 todos os outros acessórios necessários para o pleno funcionamento do aparelho de anestesia e
monitor;
2.9. O aparelho de anestesia deverá possuir estrutura e todos os acessórios necessários para fixação e
utilização em Estativa.
3. Alimentação:
3.1 elétrica 220 v / 60 hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em
língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus
para a administração.

059811006 1. Generalidades
1.1 aparelho de anestesia completo para uso em paciente adulto e pediátrico
2. Características técnicas mínimas:
2.1 móvel
2.1.1 deve ser construído em chapa de aço pintado ou inoxidável.
2.1.2 deve possuir duas gavetas, no mínimo sendo uma com divisórias para medicação
2.1.3 deve ter mesa de trabalho.
2.1.4 deve ter prateleira superior para monitores
2.1.5 deve possuir sistema de aspiração de secreção incorporado.
2.1.6 deve possuir três tomadas elétricas auxiliares.
2.1.7 deve possuir saída auxiliar de gás fresco.
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2.1.8 possibilidade para ser ligado em sistema anti-poluição
2.1.9 deve possuir rodízios de borracha com freios.
2.2 bloco dos fluxômetros:
2.2.1 fluxômetro para oxigênio de baixo e alto fluxo baixo fluxo: 50 a 800 ml/min, no mínimo alto fluxo: 1 a
7 l/min, no mínimo.
2.2.2 fluxômetro para óxido nitroso de baixo e alto fluxo: baixo fluxo: 50 a 800 ml/min, no mínimo alto
fluxo: 1 a 7 l/min,no mínimo;
2.2.3 fluxômetro para ar comprimido fluxo 0,2 a 7 l/min, no mínimo
2.2.4.fluxo direto de oxigênio ("flush")
2.2.5 segurança contra a falta de fluxo de oxigênio, ou seja sistema proporcional onde o limite mínimo de
25% de oxigênio na mistura o2/n2o e garantido para qualquer valor do fluxo de oxigênio.
2.2.6 botão de oxigênio diferente dos demais para uma pronta identificação deste
2.3 ventilador eletrônico microprocessado para anestesia.
2.3.1ventilador eletrônico para paciente adulto e pediátrico
2.3.2 modo de ventilação
2.3.2.1 pressão controlada;
2.3.2.1 volume controlado
2.3.3 frequência respiratória 10 a 60 resp/min, no mínimo
2.3.4 volume corrente; 20 a 1100ml, no mínimo
2.3.5 controle de peep de 5 a 15 cmh2o
2.3.6 controle de pressão de 7 a 50 cmh2o
2.3.7 bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos
2.3.8 monitoração
-curva de pressão e tempo
- volume corrente
- frequência respiratória
- relação: i:e.
2.4 alarmes:
2.4.1 pressão alta nas vias aéreas
2.4.2 falha no suprimento de gases
2.4.3 falha na rede elétrica
2.5 acessórios:
2.5.1 mangueiras para ligação da fonte de oxigênio, óxido nitroso e ar comprimido ao aparelho de
anestesia.
2.5.2 sistema anti-poluição com conexão de exaustão,dos gases de escape para uma rede de vácuo
central.
2.5.3 (02) dois canister;
2.5.4 (02) dois circuitos de paciente completos,tamanho adulto, autoclávavel a 134¢c;
2.5.5 (02) dois circuitos de paciente completos ,tamanho infantil/pediátrico. autoclavavel a 134¢c.
2.5.6 (02) mascaras em três tamanhos esterilizáveis.
2.5.7 (02) dois balões de reinalação livre de látex em três tamanhos diferentes, esterilizáveis.
2.5.8 (01) vaporizador calibrado para isoflurano
2.5.9 (01) vaporizador calibrado para sevoflurano
2.6 alimentação
2.6.1 elétrica 220v/60hz
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa
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(Brasil) e serviço em língua inglesa ou portuguesa (Brasil).

059811011 Aparelho de anestesia.
Características técnicas mínimas
1.1 móvel:
1.1.1. Construído em chapa de aço pintado ou inoxidável ou polímero de alto impacto
1.1.2. Possuir duas gavetas, no mín.
1.1.3. Deve ter mesa de trabalho
1.1.4. Deve ter prateleira superior para monitor
1.1.5. Possuir rodízios de borracha com freios
1.2 bloco de fluxômetros com misturador eletrônico:
1.2.1. Fluxômetros digitais para oxigênio, óxido nitroso e ar comprimido.
1.2.2. Misturador eletrônico com ajuste de fluxo total de 0,3 a 12 l/min, ajuste eletrônico de fio2 de 28 a
100%, no mínimo, com mistura de o2 e ar comp. E o2 com n2o
1.2.3. Segurança contra a falta de fluxo de oxigênio e hipoxia
1.2.4. Deve possuir alarme para falha de fornecimento de gases
1.2.5. Deve possuir analisador de gases integrado
1.3 vaporizadores eletrônicos para agentes anestésicos com as seguintes características mínimas:
1.3.1. Um vaporizador eletronicamente controlado com ajuste de concentração de forma digital para
sevoflurano, com faixa de concentração de off, 0,5 a 5% do volume
1.3.2. Um vaporizador eletronicamente controlado com ajuste de concentração de forma digital para
desflurano, com faixa de concentração de off, 1 a 8% do volume
1.3.3. Indicador visual e eletrônico para verificação do nível de agente anestésico
1.3.4. Relatório de consumo do agente anestésico em ml
1.3.5. Deve possuir um dos seguintes recursos para anestesia controlada (Etcontrol, TCA e AGC)
1.4 sistema respiratório:
1.4.1. Sistema com absorvedor reutizável, com caníster para absorvente de co2 (cal sodada), único e
transparente, capacidade volumétrica mín. De 0,7 litros e máx. De 1,6 litros
1.4.2. Válvulas insp. e exp. que permitam desmontagem simples para limpeza, transparentes, integradas
e fixadas ao corpo do absorvedor transparentes, integradas e fixadas
1.4.3. Manômetro de visualização digital para pressão endotraqueal no mínimo de 0 à 80 cmh2o
1.4.4. Sistema de mudança de modo ventilatório manual para mecânico
1.4.5. Válvula apl graduada, com sistema de alívio rápido de pressão de vias aéreas durante a ventilação
manual
1.4.6. Sistema que permita troca do absorvedor de co2, durante a ventilação mecânica sem necessidade
de alterar para ventilação manual, que não permita perda de pressão ou fluxo da ventilação;
1.4.7. Sistema de segurança que permita a ventilação mecânica manual sem necessidade de
acionamento eletro-eletrônico do equipamento, em caso de emergência ventilatória ou avaria do sistema
eletro-eletrônico
1.4.8. 03 circuitos respiratórios, com reinalação parcial, tamanho adulto, autoclaváveis
1.4.9. Balões em 03 tamanhos, esterilizáveis. (03 de cada)
1.4.10. Sensores de fluxo reutilizáveis e autoclaváveis
1.5 ventilador eletrônico microprocessado para anestesia:
1.5.1. Ventilador eletrônico para paciente adulto
1.5.2. Deve possuir monitor lcd de 12 polegadas, no mín.
1.5.3. Deve possuir os modos ventilatórios vcv, pcv, simv/os manual e espontâneo, vcv em bypass
cardíaco, cpap
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1.5.4. Freqüência respiratória: 4 a 80 resp/min., no mín.
1.5.5. Volume corrente: 20 a 1400 ml, no mín. N., no mín.
1.5.6. Controle de peep até 30 cmh2o
1.5.7. Pressão inspiratória de 5 a 50 cmh2o
1.5.8. Sensibilidade (trigger) por pressão de off (desligado), 1 a 10 cm h2o e/ou fluxo de off, 1 a 10 l/min,
no mínimo
1.5.9. Bateria interna recarregável com duração mín. de 30 min.
1.5.10. Relação i:e (2:1 a 1:4)
1.5.11. Tempo inspiratório: 0,2 a 5 seg
1.5.12. Curvas monitoradas: pressão x tempo, fluxo x tempo e volume x tempo
1.5.13. Valores numéricos monitorados:
1.5.13.1. Pressão inspiratória máx. E méd.
1.5.13.2. Volume corrente
1.5.13.3. Volume minuto
1.5.13.4. Freqüência respiratória
1.5.13.5. Fio2
1.5.13.6. Concentração Alveolar Mínima (CAM)
1.5.13.7. Concentração inspirada e expirada de agente anestésico e CO2
1.6 monitorização
1.6.1. Monitor multiparâmetros com ecg/resp, pni, oximetria de pulso, temperatura, pressão invasiva,
transmissão neuro muscular e bis (índice bi espectral) para uso em pacientes adultos
1.6.2. Características gerais:
1.6.3. Para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros:
1.6.3.1. Monitoração de ecg metros:
1.6.3.2. Monitoração de temperatura
1.6.3.3. Monitoração de pressão não-invasiva
1.6.3.4. Monitoração de pressão invasiva
1.6.3.5. Oximetria de pulso
1.6.3.6. Respiração
1.6.3.7. Transmissão neuro muscular
1.6.3.8. Monitoração de bis (índice bi espectral)
1.6.4. Deve possuir monitor lcd de 15&quot;, no mín. O monitor multiparâmetros deve ser acoplado ao
aparelho de anestesia. Deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo
1.6.5. Deve funcionar com bateria interna recarregável com duração mín. de 30 minutos;
1.7 indicações:
1.7.1. Em forma de gráficos:
1.7.1.1. Curvas - o monitor deverá apresentar graficamente, no mín. 5 curvas (formas de onda) escolhidas
pelo operador. Sendo elas: ecg, pletismograma, respiração, pressões invasivas, transmissão neuro
muscular, curva de EEG do BIS
1.7.2. Tendências:
1.7.2.1. O monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados
1.7.2.2. Numéricas: dos parâmetros monitorados
1.7.3. O monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo
operador: freqüência cardíaca, saturação de oxigênio, freqüência respiratória, temperatura, pressões
diastólica, sistólica e média, pressões invasivas, índice BIS
1.7.4. Visuais:
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1.7.4.1. O monitor deve permitir a visualização de: tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros
monitorados, curvas e valores numéricos monitorados simultaneamente, alarmes, as falhas ocorridas
com o sistema, alimentação da rede elétrica/bateria
1.7.5. Sonoras: a sístole (batimento cardíaco), alarmes
1.7.6. Alarmes:
1.7.6.1. Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo Operador. Monitor deve possuir: alarme de
bradicardia e taquicardia, eletrodo de ecg solto, saturação de oxigênio máx. E mín., sensor de spo2
desconectado, pressão não-invasiva máx. E mín.: diastólica e sistólica, respiração máx. E mín., apnéia
1.7.7. Monitoração de ecg:
1.7.7.1. Seleção de, no mín., sete derivações pelo operador (I, II, III, AVR, AVL, AVF E V)
1.7.7.2. Sensibilidade:5 mm/mv (n/2), 10 mm/mv (n), 20 mm/mv (2n)
1.7.7.3. Velocidade: 12,5 mm/s e 25 mm/s
1.7.7.4. Faixa mín. Da freqüência cardíaca: 20 a 300 bpm
1.7.7.5. Erro máx. (exatidão): ±3 bpm
1.7.8. Monitoração de respiração:
1.7.8.1. A detecção da respiração através de ecg
1.7.9.monitoração de pressão não-invasiva: medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de
método oscilométrico
1.7.9.1. Deve operar em modo manual e automático com programação
1.7.9.2. Faixa de medição para pressão: sistólica 60 a 250mm hg, diastólica: 15 a 200 mmhg
1.7.9.3. Máxima pressão admissível no manguito 300 mmhg ±10%
1.7.10. Monitoração de pressão invasiva (no mínimo 2 canais)
1.7.10.1. Medir a pressão arterial média-PAM, pressão venosa central-PVC e pressão intracraniana-PIC
através de catéter
1.7.11. Oximetria de pulso:
1.7.11.1. Faixa de medição para spo2: 70 a 99 %
1.7.11.2. Erro máx. (spo2): ±2 % (de 80 a 99 %)
1.7.11.3. Tempo de resposta inferior a 30 segundos
1.7.11.4. Deve apresentar o pletismograma
1.7.11.5. Resolução: 1 %
1.7.12. Temperatura:
1.7.12.1 deve possuir dois canais de temperatura;
1.7.12.2 faixa de medição: 34 a 45ºC;
1.7.12.3 incerteza da medição: + ou - 0,2ºC;
1.7.13. Transmissão neuro muscular;
1.7.13.1. Monitoração do nível de relaxamento das atividades Neuro-musculares
1.7.14. Monitoração de bis (índice bi espectral)
1.8 acessórios:
1.8.1. 01 cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p +t) padrão abnt
1.8.2. 02 cabo de ecg com 5 vias
1.8.3. 02 mangueira para medição de pressão não-invasiva
1.8.4. 02 manguito de nylon para uso em paciente adulto, 02 Manguito de nylon para uso em paciente
infantil, 02 manguito de nylon para uso em paciente obeso, todos reutilizáveis
1.8.5. 02 sensor spo2(incluindo cabo) para uso adulto tipo clip e 01 sensor spo2(incluindo cabo) para uso
pediátrico tipo y, reutilizáveis
1.8.6. 02 sensor de temperatura de pele e 02 sensor de temperatura esofágico

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1403 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
1.8.7. 02 cabo completo de monitoração de transmissão neuro-muscular
1.9.8. 01 cabo com módulo de monitoração bis
1.9.9. 01 cabo de conexão entre o módulo bis e o sensor bis
1.9.10. 10 sensor de monitoração bis
1.9.11. 50 unidade de sample line
1.9.12. 10 unidade water trap
1.9.13. 10 transdutor de fluxo, se utilizar transdutor de fluxo externo
1.9.14. 01 kit de calibração, caso necessário
1.9.15. Mangueiras para ligação da fonte de oxigênio, óxido nitroso e ar comprimido ao aparelho de
anestesia
1.9.16. Reguladores de pressão para rede canalizada de ar comprimido, oxigênio e óxido nitroso que
permita uma regulagem de 50 psi, caso necessário
1.9.17. Sistema antipoluição, com conexão de exaustão para uma rede de vácuo central
1.9.18. 01 canister
2. Alimentação:
2.1 elétrica 220 v/60 hz
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração. A empresa
vencedora deverá se responsabilizar pela instalação completa do equipamento, sem ônus para a
administração.

059811013 Aparelho de anestesia
1. Generalidades:
Aparelho de anestesia para uso em pacientes adultos e pediátricos, compatível com ambiente de
ressonância magnética.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 ventilador:
2.1.1 ciclado a tempo e limitado a pressão ou a volume;
2.1.2 controles;
2.1.2.1 tempo inspiratórios e expiratórios
2.1.2.2 fluxo
2.1.2.3 pressão máxima inspiratória;
2.2 Móvel
2.2.1 deve ser construído em material não magnético;
2.2.2 deve ter mesa de trabalho e gaveta;
2.2.3 deve ter prateleira superior para monitores
2.2.4 deve possuir rodízios de borracha com freios
2.2.5 bloco de fluxômetros;
2.2.6 fluxômetro para oxigênio de baixo e alto fluxo;
2.2.7 alto fluxo: 1 a 7 l/mim., no mínimo
2.2.8 fluxômetro para óxido nitroso de baixo e alto fluxo;
2.2.9 alto fluxo: 1 a 7 l/min.,no mínimo;
2.2.10 fluxo direto de oxigênio (flush);
2.2.11 segurança contra a falta de oxigenio, ou seja, sistema proporcional onde o limite mínimo de 25%
de oxigênio na mistura O2/N2O e garantido para qualquer valor de fluxo de / oxigênio.
2.2.12 botão de oxigênio diferente dos demais, para uma pronta identificação deste;
2.3 vaporizador:
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2.3.1 multiagente ou calibrado
2.3.2 se apresentar vaporizador calibrado, deve ter para:
2.3.3 isoflurano;
2.3.4 sevoflurano;
2.4 sistema respiratório:
2.4.1 dois(02)circuitos respiratórios,com reinalação parcial autoclaváveis;
2.4.2 mascaras em três tamanhos, esterilizáveis (duas de cada tamanho);
2.4.3 balões em três tamanhos, esterilizáveis (doisde cada / tamanho);
2.5 ventilador eletrônico microprocessado para anestesia:
Ventilador eletrônico para paciente adulto: modo de ventilação, no mínimo, SIMV/V e PCV; ciclado a
tempo, podendo ser /limitada a volume ou a pressão;
freguência respiratória: 4 a 60 resp/mim.,no mínimo; volume corrente 20 a 1400ml, no mínimo;controle de
peep de 4 a 20cmh20, no mínimo; fluxo inspiratório de 20 a 55 l/min, no mínimo; possibilidade para ser
ligado em sistema anti-poluição; bateria interna recarregável com duração mínima de 30 min.;
monitoração: curva de pressão x tempo; porcentagem de oxigênio; relação I:E;
2.6 acessórios:
2.6.1 mangueiras para ligação da fonte de oxigênio, óxido nitroso e ar comprimido ao aparelho de
anestesia.
2.6.2 reguladores de pressão para rede canalizada de ar comprimido, oxigênio e óxido nitroso que permita
uma regulagem de 50 psi, se necessário;
2.7 alimentação
2.7.1 elétrica 220v/60hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.
O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração., Livre de
materiais metálicos magnéticos, para uso em ressonância magnética.

059811014 Aparelho de Anestesia
1. Generalidades
Aparelho de anestesia completo com monitorização para uso em pacientes adultos e infantis.
2. Características técnicas mínimas
2.1. Móvel:
2.1.1. Deve ser construído em chapa de aço pintado ou inoxidável;
2.1.2. Deve possuir duas gavetas, no mínimo;
2.1.3. Deve ter mesa de trabalho;
2.1.4. Deve ter prateleira superior ou suporte para acomodar monitor;
2.1.5. Deve possuir rodízios de borracha com freios.
2.2 Bloco de fluxômetros:
2.2.1 Fluxômetros de baixo e alto fluxo para oxigênio: 0,050 a 10 litros / min no mínimo;
2.2.2. Fluxômetros de baixo e alto fluxo para óxido nitroso: 0,050 a 10 litros / min no mínimo;
2.2.3. Fluxômetro para ar comprimido, 0,20 a 10 litros / min no mínimo;
2.2.4. Segurança contra a falta de fluxo de oxigênio, ou seja sistema proporcional onde o limite mínimo de
25% de oxigênio. Na mistura o2 /n2o é garantido para qualquer valor do fluxo de oxigênio;
2.2.5. Deve possui alarme p/ falha de fornecimento de gases
2.2.6. Deve permitir a troca da Cal Soldada com equipamento em uso, sem interromper a ventilação
mecânica;
2.3. Dois Vaporizadores calibrados:
2.3.1. Isoflurano;
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2.3.2. Sevoflurano;
2.4. Sistema respiratório:
2.4.1. Três (03) circuitos respiratórios, com reinalação parcial, tamanho adulto autoclavaveis;
2.4.2. Três (03) circuitos respiratórios, com reinalação parcial, tamanho pediátrico autoclavaveis;
2.4.3. Mascara transparentes em três tamanhos, esterilizáveis. (dois de cada);
2.4.4. Balões em três tamanhos, esterilizáveis (dois de cada)
2.5. Ventilador eletrônico microprocessado para anestesia:
2.5.1. Ventilador eletrônico para paciente adulto e infantil;
2.5.2. Deve possuir pelo menos os modos ventilatórios controlado a pressão, controlado a volume,
manual e espontânea e simv e pressão de suporte;
2.5.3. Freqüência respiratória: 10 a 60 resp/min., no mínimo;
2.5.4. Volume corrente: 50 a 1200 ml, no mínimo;
2.5.5. Controle de peep de 4 a 15 cmh2o;
2.5.6. Pressão inspiratória de 7 a 50 cmh2o;
2.5.7. Bateria interna recarregável com duração mínima de 30minutos;
2.5.8. Monitoração:
Pressão inspiratória máxima e média;
Peep;
Volume corrente;
Volume minuto;
Freqüência respiratória;
Fio2
2.5.9. Sensor de fluxo universal para todos os tipos de pacientes sem necessidade de trocas;
2.6. Monitorização
2.6.1. Monitor multiparâmetros com ECG/respiração, pni, oximetria de pulso, temperatura, capnografia,
pressão invasiva (02 canais), gases anestésicos e transmissão neuro muscular para uso em pacientes
adultos e infantis.
2.6.2. Características gerais:
2.6.3. Para uso geral, devendo apresentar os seguintes parâmetros:
2.6.3.1. Monitoração de ecg;
2.6.3.2. Monitoração de temperatura;
2.6.3.3. Monitoração de pressão não-invasiva;
2.6.3.4. Monitoração de pressão invasiva;
2.6.3.5. Monitoração oximetria de pulso;
2.6.3.6. Monitoração respiração;
2.6.3.7. Monitoração de etco2;
2.6.3.8. Monitoração análise de gases;
2.6.3.9. Transmissão neuro muscular;
O equipamento deve possuir monitor de vídeo de cristal líquido 12&quot;, no mínimo. Deve possuir saída
auxiliar de vídeo com conexão VGA. O monitor multiparâmetro deve ser compacto, não devendo possuir
monitor de vídeo separado. Deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no
vídeo, sendo o operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados;
2.6.4. As entradas dos circuitos devem ser isoladas da rede elétrica (flutuantes) e possuir circuito de
proteção contra desfibrilação;
2.6.5. Deve funcionar com bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos;
2.7. Indicações:
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2.7.1. Em forma de gráficos:
2.7.1.1. Curvas - o monitor deverá apresentar graficamente curvas(formas de onda)escolhidas pelo
operador. sendo elas:
ECG;
Pletismograma;
Respiração;
Capnograma;
Pressões invasivas
etco2;
2.7.2. Tendências:
2.7.2.1. O monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados.
2.7.3. Numéricas:
Dos parâmetros monitorados:
2.7.3.1. O monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos
pelo operador:
A freqüência cardíaca;
A saturação de oxigênio;
A freqüência respiratória;
Temperatura;
As pressões diastólica, sistólica e média;
Pressões invasivas;
O co2 expirado;
Análise de gases anestésicos;
O2;
N2O;
2.7.4 Visuais:
2.7.4.1 O monitor deve permitir a visualização de:
Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
Curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente;
Alarmes;
As falhas ocorridas com o sistema;
Alimentação da rede elétrica/bateria;
2.7.5 Sonoras:
A sístole (batimento cardíaco);
Alarmes;
2.7.6 Alarmes:
2.7.6.1 Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir:
Alarme de bradicardia e taquicardia;
Alarme para eletrodo de ecg solto;
Alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
Alarme de sensor de spo2 desconectado;
Alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica;
Alarme para respiração máxima e mínima;
Alarme para apnéia, no mínimo em modo neonatal;
Alarme para nível de etco2 máximo e mínimo;
Alarmes de concentração máxima e mínima de co2,no2, o2 e agentes anestésicos inspirado e expirado;
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2.7.7. Monitoração de ecg:
2.7.7.1. Seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador(I, II, III, AVR, AVL,AVF e V);
2.7.7.2. Sensibilidade: 5 mm/mv (n/2),10 mm/mv(n),20mm/mv(2n);
2.7.7.3. Velocidade: 25 mm/s e 50 mm/s;
2.7.7.4. Faixa mínima da freqüência cardíaca: 30 a 250 bpm;
2.7.7.5. Erro máximo (exatidão): &lt; 5 bpm;
2.7.8. Monitoração de respiração:
2.7.8.1. A detecção da respiração através de ecg e etco2;
2.7.9. Monitoração de pressão não-invasiva: medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de
método oscilométrico;
2.7.9.1. Deve operar em modo manual e automático com programação;
2.7.9.2. Faixa de medição para pressão: 10 a 250 mmhg:
2.7.9.3. Erro máximo: ± 3 mmhg;
2.7.9.4. Máxima pressão admissível no manguito: 300 mmhg ±10%.
2.7.10. Monitoração de pressão invasiva;
2.7.10.1. Dois canais, uso simultâneo;
2.7.10.2. Medir a pressão arterial média - pam e pressão venosa central - PVC através de cateter;
2.7.10.3. Faixa mínima de medição para pressão: adultos: 10 a 250 mmhg
2.7.11. Oximetria de pulso:
2.7.11.1. Faixa de medição para spo2: 70 a 99 %;
2.7.11.2. Erro máximo (spo2): 3% ( de 80 a 99 %);
2.7.11.3. Tempo de resposta inferior a 13 segundos;
2.7.11.4. Deve apresentar o pletismograma;
2.7.11.5. Resolução: 1 %;
2.7.12. Temperatura:
2.7.12.1. Faixa de medição: 25 a 41 °c;
2.7.12.2. Erro máximo: ± 0.2 °c;
2.7.13. Capnografia:
2.7.13.1 Deve medir concentrações expiradas e inspiradas de co2;
2.7.13.2 Deve possuir compensação automática para pressão atmosférica;
2.7.13.3 Deve mostrar capnograma em tempo real;
2.7.13.4 Deve utilizar sistema de medição sidestream;
2.7.13.5 Medições de concentração: faixa de medição: 0 a 99 mm hg, no mínimo; erro máximo: ± 5
mmhg.
2.7.14 o2
2.7.14.1 Faixa de medição: 0 a 99%; erro máximo: ± 3%;
2.7.15 n2o
2.7.15.1 Faixa de medição: 0 a 80%;
2.7.15.2 Erro máximo: ± 5%.
2.7.16 Agentes anestésicos
Tipos de agentes:
2.7.16.1
Sevoflurano
Isoflurano
Halotano
Enflurano
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Desflurano
2.7.17 Transmissão neuro muscular
2.7.17.1 Monitoração do nível de relaxamento das atividades neuro musculares
2.8 Acessórios
2.8.1 (01) Um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo2p + t) segundo padrões ABNT;
2.8.2 (02) Dois cabos de ecg com 5 vias;
2.8.3 (02) Duas mangueiras para medição de pressao não-invasiva (para conexão entre o monitor e o
maguito);
2.8.4 (03) Três manguitos de nylon p/uso em paciente adulto reutilizáveis;
2.8.5 (02) Dois manguitos de nylon para uso em paciente obeso reutilizáveis;
2.8.6 (02) Dois manguitos de nylon para uso em paciente infantil reutilizáveis;
2.8.7 (02) Dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) p/ uso adulto tipo “clip”
2.8.8 (02) Dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) p/ uso pediátrico tipo “y”;
2.8.9 (02) Dois sensores de pele;
2.8.10 (03)Três sensores esofágicos;
2.8.11 50 ( cinqüenta) unidades de sample line,
2.8.12 10 (dez) unidades water trap;
2.8.13 10 (dez) conjuntos sensores de fluxo (se utilizar sensor de fluxo externo), ou 03 (três) conjuntos
sensores de fluxo (se interno), itens sobresalentes;
2.8.14 Fornecimento de 01 (um) kit de calibração para analizador de gases ou realizar a calibração
(serviço e material), durante o período de 36 meses, conforme intervalo definido pelo fabricante ou
mediante pedido da unidade;
2.8.15 Mangueiras para ligação da fonte de oxigênio, óxido nitroso e ar comprimido ao aparelho de
anestesia.
2.8.16 Reguladores de pressao para rede canalizada de ar com primido, oxigenio e oxido nitroso que
permita uma regulagem de 50psi saida, se necessário; OK
2.8.17 Deve possuir sistema anti-poluição;
2.8.18 02 (dois) Canisters.
2.8.19 02 (dois) Cabos para transmissão neuro muscular;
2.8.20 Todos os outros acessórios necessários para o pleno funcionamento do aparelho de anestesia e
monitor;
3. Alimentação:
3.1 Elétrica 220 v / 60 hz;
3. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas
recomendadas pelo fabricante,inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem
ônus para a administração.O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação
(e digital), em língua portuguesa (Brasil) e serviço em lingua portuguesas (Brasil) ou inglesa.
O manual de serviço consiste no mínimo de: todas as operações de manutenção do equipamento,
rotinas de serviço e solução de problemas do equipamento, identificação de todas as partes (visão
explodida, se disponível) com lista de peças, esquemas elétricos e demais itens pertinentes ao
equipamento e seus acessórios;

O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica,
sem ônus para a administração. O treinamento de serviço deverá contemplar todos os itens do manual de
serviço com instrução teórica e prática;

059811016 Aparelho de anestesia completo com monitorização para uso em pacientes adultos e infantis. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Características técnicas mínimas móvel;
Bloco de fluxometros;
Fluxometros de baixo e alto fluxo para oxigênio
Fluxometros de baixo e alto fluxo para oxido nitroso
Fluxometro para ar comprimido
Segurança contra a falta de fluxo de oxigênio, ou seja sistema proporcional onde o limite mínimo de 25%
de oxigênio na mistura o2/n2o é garantido para qualquer valor do fluxo de oxigenio;
Deve possuir alarme p/ falha de fornecimento de gases vaporizadores calibrados;
Sistema respiratório;
Três (03) circuitos respiratórios, com reinalação parcial, tamanho adulto autoclavaveis;
Máscaras em três tamanhos, esterilizáveis.(dois de cada);
Balões em três tamanhos, esterilizáveis (dois de cada)
Ventilador eletrônico microprocessado para anestesia;
Vetilador eletrônico para paciente adulto e infantil;
Deve possuir pelo menos os modos ventilatórios controlado a pressão, controlado a volume, manual e
espontânea simv e pressão de suporte;
Frequência respiratória: 10 60 resp/min., no mínimo;
Volume corrente: 50 a 1400ml, no mínimo;
Controle de peep de 4 a 15 cmh2o;
Pressão inspiratória de 7 a 50 cmh2o
Bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos
Monitoração;
Pressão inspiratória máxima e média;
peep
Volume corrente;
Volume minuto;
Frequência respiratória;
Fio2 sensor de fluxo universal para todos os tipos de pacientes sem necessidade de trocas;
Monitorização
Monitor multiparametros co ECG/respiração, pni, oximetro de pulso, temperatura, capnografia, pressão
invasiva, gases anestésicos e transmissão neuro muscular para uso em pacientes adultos e infantis.
Características gerais
Para uso geral, devendo apresentar os seguintes parâmetros;
Monitoração de ECG
Monitoração de temperatura;
Monitoração de pressão não-invasiva;
Monitoração de pressão invasiva
Monitoração oximetria de pulso;
Monitoração respiração;
Monitoração de etcos;
Monitoração analise de gases;
Tansmissão neuro muscular;
O equipamento deve possuir monitor de video de cristal liquido 10, no mínimo, as entradas dos circuitos
devem ser isola das da rede elétrica (flutuantes) e possuir circuito de proteção contra desfibrilição;
Deve funcionar com bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos;
indicações: em forma de gráficos:

Materiais de Uso Médico (67)
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visuais:
O monitor deve permitir a visualização de:
Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
Curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente;
Alarmes;
As falhas ocorridas com o sistema;
Alimentação da rede elétrica/bateria;
Sonoras;
A sístole (batimento cardíaco)
Alarmes;
Acessórios
(01) um cabo de alimentação para rede elétrica segundo padrões ABNT;
(02) Dois cabos de ECG com 5 vias;
(02) duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva
(03) tres manguitos de nylon p/uso em paciente adulto reutilizáveis;
(02) dois manguitos paciente obeso reutilizáveis;
(02) dois manguitos paciente infantil reutilizáveis;
(02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso adulto tipo clip;
(02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) p/uso pediátrico tipo y
(02) dois sensores de pele;
50 unidades de sample line,
10(dez) unidades water trap;
10(dez) sensores de fluxo (se utilizar sensor de fluxo externo), ou 03(três) sensores de fluxo (se interno);
02  (dois) canisters.
02(dois) cabos para transmissão neuro muscular;
Todos os outros acessórios necessários para o pleno funcionamento do aparelho de anestesia e monitor;
Alimentação: elétrica 220v/60hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.
O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

059811020 Sensor de fluxo, compativel com aparelho de anestesia, da marca GE, modelo aestiva/aespire
UTILIZAR 032794084

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

059811021 1. Generalidades
Aparelho de anestesia completo com monitorização
2. Características técnicas mínimas
2.1 móvel:
2.1.1. Deve ser construído em chapa de aço pintado ou inoxidável;
2.1.2.deve possuir uma gaveta, no mínimo;
2.1.3 deve ter mesa de trabalho;
2.1.4 deve ter prateleira superior para monitores;
2.1.5 deve possuir rodízios de borracha com freios.
2.2 bloco de fluxômetros eletrônico e administração eletrônica (misturador eletrônico) 2.2.1 fluxômetro
digital para oxigênio;
2.2.2 fluxômetro digital para óxido nitroso;
2.2.3 fluxômetro digital para ar comprimido;
2.2.4 admistração eletrônica dos gases,ou seja, misturador (blender) eletrônico com ajuste de fluxo total
de no mínimo 0,3 a 15 l/min, ajuste eletrônico de fio2 de 25 a 100%, com mistura de O2 e ar comprimido

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)
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e O2 com N2o;
2.2.5 segurança contra falta de fluxo de oxigênio e hipoxia, ou seja, sistema proporcional onde o limite
mínimo de 25% de oxigênio na mistura o2/n2o é garantido para o fluxo de
oxigênio e sistema de bloqueio do n2o na ausência de fluxo de o2;
2.2.6 deve possuir alarme para falha de fornecimento de gases;
2.2.7 deve possuir fluxômetro analógico auxiliar para entrega de agente anestésico e o2 ou somente o2;
2.2.8 Possuir ferramenta de segurança, que indique o mínimo fluxo de gases frescos que deve ser
ajustado a fim de garantir a entrega da FIO2 = 25% ao paciente ou ferramenta de plotagem preditiva da
FIO2 entregue ao paciente, em modalidade de baixo fluxo;
2.3 vaporizadores para agentes anestésicos com as seguintes características mínimas:
2.3.1 devem ser calibrados, sendo fornecidos os seguintes
vaporizadores:
2.3.2 (01)um vaporizador para uso de agente anestésico sevoflurano;
2.3.3(01)um vaporizador para uso de agente anestésico
isoflurano;
2.3.4 com compensação de fluxo, temperatura e pressão;
2.3.5 indicador visual para verificação do nível de agente
anestésico.
2.4 sistema respiratório:
2.4.1 sistema com absorvedor, com canister para absorvente de co2(cal sodada),único e transparente,
capacidade volumétrica mínima de 0,7 litros e máxima de 1,6 litros, fixado através de sistema de engate
rápido (ou ¼ volta), possibilitandosua substituição durante procedimento anestésico;
2.4.2 válvulas inspiratória e expiratória que permitam
desmontagem simples para limpeza,transparentes permitindo a visualização do seu
funcionamento,integradas e fixadas ao corpo do absorvedor;
2.4.3 manômetro de visualização digital para pressão endotraqueal no mínimo de zero a 70cmh2o;
2.4.4 sistema de mudança de modo ventilatório manual para mecânico, sem necessidade de alteração do
circuito respiratório;
2.4.5 válvula apl graduada, com sistema de alívio rápido  de pressão de vias aéreas durante a ventilação
manual;
2.4.6 sistema que permita utilização de circuitos respiratórios sem absorvedor co2, através de desvio do
fluxo de gases frescos do sistema com absorvedor, acionado por meio de botão e ou alavanca;
2.4.7 sistema de segurança que permita a ventilação mecânica manual sem necessidade de acionamento
eletro-eletrônico do equipamento, em caso de emergência ventilatória ou avaria do sistema
eletro-eletrônico;
2.4.8 deve possuir teste de vazamento para o circuito de paciente e sistema ventilatório;
2.4.9 três(03) circuitos respiratórios, com reinalação parcial, tamanho adulto, autoclaváveis;
2.4.10 máscaras em três tamanhos, esterilizáveis. (três de cada);
2.4.11 balões em três tamanhos, esterilizáveis (três de cada)
2.4.12 sensores de fluxo autoclaváveis.
2.5 ventilador eletrônico microprocessado para anestesia:
2.5.1 ventilador eletrônico para paciente adulto;
2.5.2 deve possuir monitor de vídeo de cristal liquido de10", no mínimo;
2.5.3 deve possuir os módulos ventilatórios vcv, pcv, simv/ps manual e espontâneo, vcv em bypass
cardíaco, cpap;
2.5.4 frequência respiratória: 4 a 80 resp/min, no mínimo;
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2.5.5 volume corrente: 20 a 1400 ml, no mínimo;
2.5.6 controle de peep de off, 4 a 20 cmh2o e desligado;
2.5.7 pressão inspiratória de 5 a 50 cmh2o;
2.5.8 sensibilidade por pressão de -0,2 a -10cm h2o e/ou fluxo de 0,3 a 10 l/min;
2.5.9 bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos;
2.5.10 relação i:e (2:1 a 1:4);
2.5.11 curvas monitoradas: pressão x tempo, fluxo x tempo e volume x tempo (ou CO2 x tempo);
2.5.12 gráfico em loop: pressão por volume e fluxo por volume
2.5.13 valores numéricos monitorados:
2.5.13.1 pressão inspiratória máxima e média;
2.5.13.2 volume corrente;
2.5.13.3 volume minuto;
2.5.13.4 frequência respiratória;
2.5.13.5 fio2 2.5.13.6 monitoração do volume consumido durante o procedimento para os gases
anestésicos e oxigênio, no mínimo;
2.6 monitorização
2.6.1 monitor multiparâmetros com ecg/respiração, pni, oximetria de pulso, temperatura, capnografia,
pressão invasiva, gases anestésicos, transmissão neuro muscular e bis (índice bi espectral) para uso em
pacientes adultos.
2.6.2 características gerais;
2.6.3 para uso geral em paciente adulto e infantil, devendo apresentar os seguintes parâmetros:
2.6.3.1 monitoração de ecg;
2.6.3.2 monitoração de temperatura;
2.6.3.3 monitoração de pressão não-invasiva;
2.6.3.4 monitoração de pressão invasiva;
2.6.3.5 oximetria de pulso;
2.6.3.6 respiração;
2.6.3.7 monitoração de etco2;
2.6.3.8 análise de gases;
2.6.3.9 transmissão neuro muscular;
2.6.3.10 monitoração de bis (índice bi espectral).
O equipamento deve possuir monitor de video de cristal liquido de 15", no mínimo. o monitor
multiparâmetros deve ser acoplado ao aparelho de anestesia. deve permitir a visualização simultânea das
curvas e valores numéricos no vídeo, sendo  o operador responsável pela escolha dos parâmetros a
serem visualizados;
2.6.4 as entradas dos circuitos devem ser isoladas da rede elétrica (flutuantes) e possuir circuito de
proteção contra desfibrilação;
2.6.5 deve funcionar com bateria interna recarregável com duração mínima de 15 minutos;
2.6.6 deve possuir  uma saída de vídeo para conexão de monitores escravos compatíveis com entradas
AV (ou VGA) de monitores de vídeo comuns;
2.7.1 em forma de gráficos;
2.7.1.1 curvas - o monitor deverá apresentar graficamente, no mínimo 5 curvas (formas de onda)
escolhidas pelo operador sendo elas:
ecg; pletismograma; respiração; capnograma; pressões invasivas; etco2
2.7.2 tendências:
2.7.2.1 o monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados.
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2.7.3 numéricas:
dos parâmetros monitorados:
2.7.3.1 o monitor deverá apresentar numericamente os seguintes a parâmetros, sendo estes escolhidos
pelo operador:
A frequência cardíaca
A saturação de oxigênio;
A frequência respiratória;
Temperatura;
As pressões diastólica, sistólica e média;
Pressões invasivas;
O co2 expirado;
Análise de gases anestésicos;
O 2;
N2o;
2.7.4 visuais:
2.7.4.1 o monitor deve permitir a visualização de:
Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
Curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente;
Alarmes;
As falhas ocorridos com o sistema;
Alimentação da rede elétrica/bateria;
2.7.5 sonoras:
A sístele (batimento cardíaco);
Alarmes;
2.7.6 alarmes:
2.7.6.1 os limites de alarme devem ser selecionados pelo operador. o monitor deve possuir:
Alarme de bradicardia e taquicardia;
Alarme para eletrodo de ecg solto;
Alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
Alarme de sensor de spo2 desconectado;
Alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica;
Alarme para respiração máxima e mínima;
Alarme para apnéia;
Alarme para nível de etco2 máximo e mínimo;
Alarmes de concentração máxima e mínima de co2, no2, o2 e agentes anestésicos inspirado e expirado;
2.7.7 monitorização de ecg:
2.7.7.1 seleção de, no mínimo sete derivações pelo operador (I, II, III, AVR, AVL, AVF E V);
2.7.7.2 sensibilidade: 5 mm/mv (n/2), 10 mm/mv (n), 20mm/mv(2n);
2.7.7.3 velocidade: 12,5 mm/s e 25 mm/s;
2.7.7.4 faixa mínima da freguencia cardíaca: 30 a 280 bpm;
2.7.7.5 erro máximo (exatidão): + - 3 bpm;
2.7.8 monitoração de respiração;
2.7.8.1 a detecção da respiração através de ecg e etco2;
2.7.9 monitoração de pressão não-invasiva medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de
método oscilométrico;
2.7.9.1 deve operar em modo manual e automático com programa ção;
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2.7.9.2 faixa de medição para pressão; sistólica 60 a 240 mmhg, diastólica 10 a 210 mmhg;
2.7.9.3 erro máximo +- 10mmhg;
2.7.9.4 máxima pressão admissível no manguito:300mmhg+-10%
2.7.10 monitoração de pressão invasiva (no mínimo 3 canais);
2.7.10.1 medir a pressão arterial média-pam.
Pressão venosa central - pvc e pressão intracraniana - pic através de cateter;
2.7.11 oximetria de pulso:
2.7.11.1 faixa de medição para spo2: 70 a 99%;
2.7.11.2 erro máximo (sp02):+- 3% (de 80 a 99%);
2.7.11.3 tempo de resposta inferior a 13 segundos;
2.7.11.4 deve apresentar o pletismograma;
2.7.11.5 resolução: 1%;
2.7.12 temperatura:
2.7.12.1 faixa de medição 25 a 41ºc
2.7.12.2 erro máximo +- 0,2 ºc
2.7.13 capnografia
2.7.13.1 deve medir concentrações expiradas e inspiradas de co2;
2.7.13.2 deve possuir compensação automática para pressão atmosférica;
2.7.13.3 deve mostrar capnograma em tempo real;
2.7.13.4 deve utilizar sistema de medição sidestream;
2.7.13.5 medições de concentração: faixa de medição: 0 a 76 mmhg, no mínimo; erro máximo: +/-
5mmhg;
2.7.14 o2
2.7.14.1 faixa de medição 0 a 99% erro máximo:+ - 3%
2.7.15 n2o
2.7.15.1 faixa de medição: 0 a 80%
2.7.15.2 erro máximo + - 5%
2.7.16 agentes anestésicos tipos de agentes:
2.7.16.1 sevoflurano, isoflurano, desflurano;
2.7.17 transmissão neuro muscular;
2.7.17.1 monitoração do nível de relaxamento das atividades neuro-musculares.
2.7.18 monitoração de bis(índice bi espectral).
2.8 acessórios:
2.8.1 um(01) cabo de alimentação para rede elétrica (tipo
2p+t) segundo padrões abnt;
2.8.2 dois(02) cabos de ecg com 5 vias;
2.8.3 duas(02)mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o
manguito);
2.8.4 três(03) manguitos de nylon para uso em paciente adulto reutilizáveis;
2.8.5 dois(02) manguitos de nylon para uso em pacientes obesos ,reutilizáveis;
2.8.6 dois(02) manguitos de nylon para uso em paciente infantil reutilizáveis;
2.8.7 três(03) sensores de oximetria reutilizáveis(incluindo cabo)para uso adulto tipo "clipe" ou "soft";
2.8.8  dois(02)sensores de oximetria reutilizáveis(incluindo cabo)para uso infantil tipo "y";
2.8.9 dois(02) sensores temperatura pele;
2.8.10 dois(02)sensores temperatura esofágico;
2.8.11 um(01)cabo completo de monitoração de transmissão neuro-muscular;
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2.8.12  um(01)cabo com módulo de monitoração bis;
2.8.13um(01)cabo de conexão entre o módulo bis e o sensor bibis;
2.8.14 dez(10) sensores de monitoração bis;
2.8.15  cincoenta(50) unidades de sample line;
2.8.16 quinze(15) unidades water-trap;
2.8.17  dez(10) transdutores de fluxo, se utilizar trandutor
de fluxo ou 02(dois)sensores de fluxo(se interno);
2.8.18  um(01) kit de calibração ou realizar a calibração (serviço e material) durante o período 36 meses,
em periodicidade conforme definido pelo fabricante ou mediante pedido da unidade;
2.8.19  mangueiras para ligação da fonte de oxigênio,óxido
nitroso e ar comprimido ao aparelho de anestesia;
2.8.20  reguladores de pressão para rede canalizada de ar comprimido, oxigênio e óxido nitroso que
permita uma regulagem de 50 psi, se necessário;
2.8.21  Deve possuir sistema anti-poluição;
2.8.22  dois(02) canisters;
2.8.23  condensador para drenagem do excesso de umidade produzido da reação do co2 com o
absorvente.
2.9 alimentação:
2.9.1 elétrica 220v / 60hz;
3. Garantia:
3.1 Durante o período da cobertura devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas
pelo fabricante, conforme manual do equiapamento, no mínimo, inclusive com a substituição de peças
necessárias para a execução, sem ônus para a administração.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em lingua portuguesa. o
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

059811023 Aparelho de anestesia completo, com monitorização, para uso em paciente adulto e pediátrico.
1. Características técnicas mínimas:
1.1 móvel;
1.2 deve ser construído em chapa de aço pintado ou inoxidável;
1.3 deve possuir duas gavetas, no mínimo, sendo uma com divisórias para medicação;
1.4 deve ter mesa de trabalho;
1.5 deve ter prateleira superior para monitores;
1.6 deve possuir sistema de aspiração de secreção incorporado;
1.7 deve possuir três tomadas elétricas auxiliares;
1.8 deve possuir saída auxiliar de gás fresco;
1.9 ter possibilidade para ser ligado em sistema antipoluição;
1.10 deve possuir rodízios de borracha com freios, com possibilidade de adaptação a estativas.
2. Bloco dos fluxômetros eletrônicos:
2.1 fluxômetro para oxigênio de baixo e alto fluxo;
2.2 baixo fluxo: 50 a 800 ml/min, no mínimo;
2.3 alto fluxo: 1 a 7 l/min, no mínimo;
2.4 fluxômetro para óxido nitroso de baixo e alto fluxo;
2.5 baixo fluxo: 50 a 800 ml/min, alto fluxo: 1 a 7l/min no mínimo;
3. Fluxômetro para ar comprimido:
3.1 fluxo 0,05 a 7 l/min, no mínimo;
3.2 fluxo direto de oxigênio ("flush");
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4. Segurança contra a falta de fluxo de oxigênio, ou seja:
4.1 sistema proporcional, onde o limite mínimo de 25% de oxigênio na mistura o2/n2o é garantido para
qualquer valor do fluxo de oxigênio;
4.2 botão de oxigênio diferente dos demais, para uma pronta identificação deste:
 5. Ventilador eletrônico microprocessador para anestesia:
6. Ventilador eletrônico para paciente adulto e pediátrico:
7. Modo de ventilação:
7.1 pressão controlada;
7.2 volume controlado;
7.3 frequência respiratória de 10 a 80 resp/min, no mínimo;
7.4 volume corrente: 20 a 1400 ml, no mínimo;
7.5 controle de peep de 5 a 15 cmh2o;
7.6 controle de pressão de 5 a 60 cmh20
7.7 bateria interna recarregável, com duração mínima de 30(trinta) minutos;
8. Monitoração:
8.1 curva de pressão e tempo;
8.2 volume corrente;
8.3 frequência respiratória;
8.4 relação: i, e;
9. Alarmes:
9.1 pressão alta nas vias aéreas;
9.2 falha no suprimento de gases;
9.3 falha na rede elétrica;
10. Monitorização:
10.1 monitor multiparâmetros com ECG/respiração, pni, oximetria de pulso, temperatura, capnografia,
pressão invasiva, gases anestésicos para uso em pacientes adultos e pediátricos;
11. Características gerais:
11.1 monitorização de ECG;
11.2 monitoração de temperatura;
11.3 monitoração de pressão não invasiva;
11.4 monitoração de pressão invasiva;
11.5 oximetria de pulso;
12. Respiração:
12.1 monitorização de etco2;
12.2 análise de gases;
13. O equipamento deve possuir monitor de vídeo de cristal líquido ou superior de 12", no mínimo.
 O monitor multiparâmetros deve ser compacto, não devendo possuir monitor de vídeo separado. Deve
permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador
responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados; as entradas dos circuitos devem ser
isoladas da rede elétrica (flutuantes e possuir circuito de proteção contra esfribilação; deve funcionar com
bateria interna recarregável, com duração mínima de trinta (30) minutos;
14.indicações:
14.1 em forma de gráficos;
14.2 curvas- o monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo operador,
sendo elas:
14.2.1 ECG;
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14.2.2 plastimograma;
14.2.3 respiração;
14.2.4 capnograma;
14.2.5 pressões invasivas;
14.2.6 etc02;
14.3 tendências: o monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados;
14.3.1 numéricas:
14.3.2 dos parâmetros monitorados;
14.3.3 o monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo
operador:
14.3.4 a frequência cardíaca;
14.3.5 a saturação de oxigênio;
14.3.6 a frequência respiratória;
14.4 temperatura:
14.4.1 as pressões diastólicas, sistólicas e média;
14.4.2 pressões invasivas;
14.4.3 o co2 inspirado;
14.4.4 análise de gases anestésicos;
14.4.5 o2; e n2o
14.5 visuais:
14.5.1 o monitor deve permitir a visualização de:
14.5.2 tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados;
14.5.3 curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente;
14.6 alarmes:
14.6.1 as falhas ocorridas com o sistema;
14.6.2 alimentação da rede elétrica/bateria;
14.7 sonoras:
14.7.1 a sístole (batimento cardíaco);
14.8 alarmes;
14.8.1 os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir:
14.8.2 alarmes de bradicardia e taquicardia;
14.8.3 alarme para eletrodo de ECG solto;
14.8.4 alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima;
14.8.5 alarme de sensor de spo2 desconectado;
14.8.6 alarme para pressão não invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica;
14.8.7 alarme para respiração máxima e mínima;
14.8.8 alarme para apneia;
14.8.9 alarme para nível de etco2 máximo e mínimo;
14.8.10 alarmes de concentração máxima e mínima de co2, no2, o2 e agentes anestésicos, inspirados e
aspirados;
14.9 monitoração de respiração;
14.9.1 a detecção da respiração através de cg e etco2;
14.9.2 monitoração de pressão não invasiva;
14.9.3 medir as pressões diastólicas, sistólicas e média, através de método oscilométrico;
14.9.4 deve operar em modo manual e automático com programação;
14.9.5 monitoração de pressão invasiva;
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14.9.6 medir a pressão arterial média-pam e pressão venosa central-pvc, através de catéter;
14.10 oximetria de pulso Nellcor, oximax ou Masimo:
14.10.1 deve apresentar o plastimograma;
14.11 capnografia;
14.11.1 deve medir as concentrações expiradas e inspiradas de co2;
14.11.2 deve possuir compensação automática para pressão atmosférica;
14.11.3 deve mostrar capnograma em tempo real;
14.11.4 deve utilizar sistema de medição sidestream;
14.12 agentes anestésicos: tipos de agentes:
14.12.1 sevoflurano
14.12.2 isoflurano;
14.12.3 halotano;
14.12.4 enflurano;
14.12.5 desflurano;
14.13 Equipamento deve possuir integração com sistema Tasy.
15. Acessórios:
15.1 (01) um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p+t) segundo padrões ABNT;
15.2 (02) dois cabos de ECG com 05(cinco) vias; (01) uma mangueira para medição de pressão não
invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito);
15.3 (02) dois manguitos de nylon para uso em paciente adulto, reutilizáveis;
15.4 (02) dois manguitos de nylon para uso em paciente infantil, reutilizáveis;
15.5 (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso adulto, tipo "clip";
15.6 (02) dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso pediátrico, tipo "y";
15.7 (02) dois sensores de pele;
15.8 (50) cinquenta unidades de sample line;
15.9 (10) dez unidades de water trap;
15.10 (10) dez transdutores de fluxo, se utilizar transdutor de fluxo externo;
15.11 (01) um kit de calibração;
15.12 mangueiras para ligação da fonte de oxigênio, óxidonitroso e ar comprimido ao aparelho de
anestesia;
15.13 reguladores de pressão para rede canalizada de ar comprimido, oxigênio e óxido nitroso;
15.14 sistema anti-poluição, com conexão de exaustão dos gases de escape para uma rede de vácuo
central;
15.15 (02) dois canisters;
15.16 (05) cinco circuitos de paciente completos com reinalação parcial, tamanho adulto, autoclavável;
15.17 (05) cinco circuitos de paciente completos, com reinalação parcial tamanho infantil/pediátrico,
autoclaváveis;
15.18 (05) cinco máscaras em três tamanhos, esterelizáveis;
15.19 (05) cinco balões de reinalação, livre de latex, em três tamanhos diferentes, esterelizáveis;
15.20 (01) vaporizador eletrônico para isoflurano;
15.21 (01) vaporizador eletrônico sevoflurano;
15.22 suporte para instalação a estativa, conforme marca e modelo da estativa adquirida.
15.23 alimentação elétrica 220 v/60hz.
O equipamento deve ser acompanhado dos manuais de operação e serviços em língua portuguesa
(Brasil). O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração. 

059862001 Lampada auxiliar para cirurgia, com bulbos de halogenio de 12 volts x 55 watts, proporcionando otima PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso ativo
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luminosidade, sistema focalizador que permite sua manipula seja retirada para esterilizacao, possibilitar
movimentos (torcao, flexao, basculante e circular), sistema de emergencia com acionamento automatico,
na falta de energia, acompanhado de uma bateria, com tempo de duracao de aproximadamente 1 hora,
base tubular em aco sobre rodizios, medindo aproximadamente 1,90 m de altura, intensidade de luz de
aproximadamente 55.000 lux, compativel a rede de 220 volts.

Médico

059862002 Lâmpada auxiliar
         1. generalidades: foco clínico auxiliar.
          2. características técnicas mínimas:
          2.1. base em tripé tubular com rodízios;
          2.2. altura regulável (mínima 1,10 e máxima 1,60 m);
          2.3. haste móvel (flexível).

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

059870002 1. Generalidades:
Conjunto de equipamentos utilizado para nebulização contínua.
2. O conjunto deve possuir:
2.1 um (1) macronebulizador:
2.1.1 frasco em policarbonato;
2.1.2 capacidade mínima de 400 ml;
2.2 uma (1) traquéia corrugada:
2.2.1 traquéia em pvc
2.2.2 tamanho mínimo de 90 cm;
2.3 uma (01) mascara facial de PVC adulto;
2.4 uma (01) mascara facial de PVC infantil;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059870006 Conjunto para nebulização aquecida, contendo:
1.1 um macronebulizador
1.1.1 sistema de aquecimento com temperatura regulável
1.1.2 capacidade mínima de 400 ml
1.1.3 frasco graduado
1.1.4 alimentação elétrica 220 v
1.2 uma traquéia corrugada
1.2.1 traquéia em silicone
1.2.2 tamanho mínimo de 120 cm
1.3 uma mascara facial transparente acolchoada adaptável a traquéia, uso neonatal (pré-termo)
1.4 uma mascara facial transparente acolchoada adaptável e  traquéia, uso neonatal (termo

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

059927002 Lubrificante desengripante em aerosol, embalagem com 400 ml PECA 115 Armas, munições, prod.
pirotécnicos e utens.p/uso policial

ativo

059943002 Dispensador de preservativo PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

060020001 Espremedor de frutas manual em plástico, capacidade 200ml PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
060100004 1.GENERALIDADES

CAPNOGRAFO DE USO HOSPITALAR  P/MONITORACAO DE ETCO2 P/USO EM PACIENTES
ADULTOS

2. INDICACOES
          2.1 EM FORMA DE GRAFICOS
          2.1.1 CURVAS: O MONITOR DEVERA APRESENTAR GRAFICAMENTE
          CURVAS (FORMAS DE ONDA) ESCOLHIDAS PELO OPERADOR

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1420 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
          AS CURVAS SAO: CAPNOGRAMA
          2.1.2 TENDENCIAS: O MONITOR DEVERA APRESENTAR GRAFICAMENTE
          AS TENDENCIAS DOS PARAMENTROS MONITORADOS.
          2.2 NUMERICAS
          2.2.1 DOS PARAMETROS MONITORADOS:
          - A TAXA DE CO2 EXPIRADO E INSPIRADO;
         - A FREQUENCIA RESPIRATORIA;
          2.3 VISUAIS: O MONITOR DEVE PERMITIR A VISUALIZACAO DE:
          - AS FALHAS OCORRIDAS COM O SISTEMA;

3. CAPNOMETRIA:
          3.1- DEVE MEDIR CONCENTRACOES EXPIRADAS E INSPIRADAS DE CO2;
          3.2- DEVE POSSUIR COMPENSACAO AUTOMATICA PARA PRESSAO ATMOSFE
          RICA;
          3.3- DEVE MOSTRAR CAPNOGRAMA EM REMPO REAL;
          3.4- MEDICOES DE CONCENTRACAO: FAIXA DE MEDICAO: 0 A 99 MM HG;
           3.5- ERRO MAXIMO: +- 5 MM HG

4. ACESSORIOS:
          4.1 GERAIS
          4.1.1- UM (01) CABO DE ALIMENTACAO PARA REDE ELETRICA (TIPO 2P +
          T) SEGUNDO PADROES ABNT;
         4.1.2 - CINQUENTA UNIDADES (50) SAMPLE LINE, SE NECESSARIO;
          4.1.3- DEZ (10) UNIDADES WATER TRAP, SE NECESSARIO;
          4.14- KIT DE CALIBRACAO, SE NECESSARIO
          4.1.5- SE MAINSTREAM, DOIS ADAPTADORES DE TRAQUEIA TAMANHO
          ADULTO;

5. ALARMES: OS LIMITES DE ALARMES DEVEM SER SELECIONADOS PELO OPERADOR.
          5.1- ALARME PARA CONCENTRACAO CO2;
          5.2- AS FALHAS OCORRIDAS NO SISTEMA

060100005 capnografo de uso hospitalar
Módulo de capnografia com software open lung tool (tecnologia mainstream), composto por módulo,
sensor de ETCO2, adaptador de vias aéreas adulto e prendedores para uso em ventilador pulmonar
compatível com a marca maquet, modelo servo i.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

060178009 Pinção em alumínio anodizado para mamíferos, de Uso veterinários, para controle de animais e outro.
Comprimento de 100 cm.

PECA 111 veterinaria ativo

060330006 Pa em polipropileno atoxico, impermeavel, medindo aprox. 75cm de comprimento total PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
060330007 Pa em polipropileno atoxico, impermeavel, medindo aprox. 90 de comprimento total PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
060356001 Caixa de som multimídia para computador PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

060402001 Mola de aço para desentupir esgoto, tamanhos variáveis, peça com 05 metros PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
060402002 Mola de aço para desentupir esgoto, tamanhos variáveis peca com 10 metros. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
060500002 Bucha 4mm PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e

Arames
ativo

060518002 Quebra cabeça com  200 peças. JOGO 128 Acondicionadores e embalagens ativo
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060518008 Quebra cabeça com 10 peças. JOGO 92 Recreação, Desporto e Material

Artístico
ativo

060518009 Quebra cabeça com 30 peças. JOGO 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

060518010 Quebra cabeça com 60 peças. JOGO 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

060526001 Teatro de fantoches. PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

060542001 Bobina de papel para senha eletrônica, medindo 0,76x40 metros - 1 via PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

060550001 FITA PARA LIMPEZA DE CABEÇOTE DE VÍDEO PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

060607001 Conexoes para mangueira flexivel de combate a incendio tipo engate rapido (resistentes a produtos
quimicos)

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

060739003 Pressurizador para rápida infusão de sangue e soluções.
1. Generalidades: pressurizador para rápida infusão de sangue e/ou soluções
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Reutilizável;
2.2. Bolsa confeccionada em pvc e/ou nylon;
2.3. Sistema indicador de pressão até 300mmhg; no mínimo
2.4. Sistema de pressurização concêntrico (360º);
2.5. Gancho para fixação no suporte de soro;
2.6. Capacidade da bolsa para recipiente de 1000 ml.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

060755002 Bolsa térmica de água quente PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

060755003 Bolsa térmica gel
Bolsa térmica gel, características técnicas mínimas:
Pode ser usada quente ou fria;
Não deve congelar;
Deve ser flexível;
Reutilizável;
Material 100% atóxico;
Composição:
Filme: policloreto de vinila
Gel: polímero vinílico, conservante e agente anticoagulante
Dimensões: 54 mais ou menos 2cm x 25 mais ou menos 2cm (cxl)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

060763001  LENHA PARA CALDEIRA METRO 3 46 Materiais para Construção Civil ativo
060771001 Plástico transparente atóxico, com 60 cm de largura, espessura entre 04 e 06 micras, em bobina de 11

kg; embaladas individualmente.
BOBINA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

060771002 Plástico fino de arca - seda com 1,40 m de largura e peças com 50m. METRO 84 exa ativo
060771003 Plástico fino transparente, com 0,10 mm de espessura e 1,40 m de largura, peça com 50 metros METRO 84 exa ativo
060771010 Bolsa para coleta de água em polietileno de alta transparência, esterilizada com óxido de etileno, "Stand

Up" (fica em pé) com certificado de esterilidade emitido a cada lote. Deve conter comprimido não tóxico
de tiossulfato de sódio para neutralizar o cloro presente na amostra. Capacidade 300 ml. pacote com 100
unidades.

PACOTE 128 Acondicionadores e embalagens ativo

060771012 Bolsa para coleta de água em polietileno de alta transparência, esterilizada, com óxido de etileno, "Stand CAIXA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
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Up" (fica em pé), com certificado de esterilidade emitido a cada lote. deve conter comprimido não tóxico
de tiossulfato de sódio para neutralizar o cloro presente na amostra capacidade 100ml.Caixa com 100
unidades.

060771016 Bolsa para coleta de água em polietileno de alta transparência, esterilizada com oxido de etileno, "stand
up" (fica em pé) com certificado de esterilidade emitido a cada lote. Deve conter comprimido não tóxico de
tiossulfato de sódio para neutralizar o cloro presente na amostra. Capacidade 300ml. 

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

060836001 Adaptador de rosca storz anodizado sendo um 1 1/2" e um de 2 1/2" PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
060887001 Ralo com válvula de retenção diâmetro de 4 ", em alumínio PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
061050003 Filtro sintetizado para entrada de ar compatível com misturador intermed. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

061123002 PORTA CPU EM MADEIRA AGLOMERADA, COM PRATELEIRA REGULAVEL DE ALTURA, E TAMPO
SUPERIOR REVESTIDO COM PELICULA DE FÓRMICA

PECA 22 Mobiliário ativo

061123003 Porta cpu medindo 270x450x290mm, em madefibra bp, cor branca, com rodas de silicone com travas
(h=9cm) - conferir medidas no local - projeto folhas 07.

PECA 22 Mobiliário ativo

061131003 Porta CD capacidade para 60 unidades PECA 22 Mobiliário ativo
061166001 Trinco em inox PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
061212001 Eletrodo descartável para desfibrilação auto colante compatível com a marca Life Pack. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

061212003 ELETRODO PARA ELETROCARDIOGRAMA, COM COPA DE PURA PRATA FUNDIDA, CHAPEADA A
OURO, COM DIÂMETRO DE 10MM E ORIFÍCIO DE 2MM, ISOLADO, COM CABO DE 140CM DE
COMPRIMENTO, TERMINANDO EM PINO DE 2MM. EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE
DO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO, MARCA, LOTE DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

061212005 Pêra insufladora siliconada, com eletrodo de sucção para utilização em eletrocardiógrafo, uso adulto. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

061212006 Eletrodos para eeg, com copa de pura prata fundida, chapeada a ouro, com diâmetro de 10mm e orifício
de 2mm, com cabo de 140cm e terminal em pino de 2mm.
Pacote com no mínimo 10 unidades.

PACOTE 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

061212008 Eletrodo tipo clip para uso em eletrocadiógrafo, tamanho adulto, com conexão que permita o encaixe de
pinos banana e jacaré.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

061212009 Eletrodo de agulhas monopolar para potencial evocado descartavel com cabo 150cm e conector de
segurança touch proof.- mn4013d151/s.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

061212010 Eletrodo de superfície auto-adesivo-15x20mm com cabo de 100cm ou maior, com conector de segurança
touch-denil 10026.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

061212011 Eletrodos descartáveis para desfibrilação externa, compatível com o cardioversor da marca Philips
modelo Heartstart xl.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

061212012 Eletrodos descartáveis para desfibrilação externa, compatíveis com o cardioversor da marca
Nihon-Kohden modelo tec-5521.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

061212013 Eletrodos para vaporização, corte ou coagulação. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

061212014 Eletrodo de coagulação; cilindro 5mm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

061212015 Eletrodo de coagulação; eférifo 5mm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

061212016 Eletrodo de pontas; 5mm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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061212017 Conjunto de pás para desfibrilação interna tamanho neonatal, autoclavável, compatível com cardioversor

da marca Marquete/ GE, modelo Cardioserv.
PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

061212018 Conjunto de pás para desfibrilação interna tamanho pediátrico, autoclaváel, compatível com cardioversor
da marca Marquette/GE, modelo Cardioserv.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

061212019 Conjunto de pás para desfibrilação interna tamanho adulto, autoclavável, compatível com cardioversor da
marca Marquette /GE, modelo Cardioserv.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

061212020 Eletrodos de Forame oval para monitoração pré-operatória em cirurgia de epilepsia PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

061212021 Kit de eletrodo para mapeamento eletroanatomico cardíaco, contendo 1 sistema de referência de
eletrodos, 10 eletrodos de ECG, 1 módulo de dados e 6 patches para captação de campo elétrico
transtorácico e localização dos eletrodos dos cateteres por variação de impedância.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

061220001 CAPSULA PARA TELECOMUNICACAO USO EM TELEFONE PECA 42 Telecomunicações ativo
061239002 Conjunto completo de frascos (risne/wash e esgoto), mangueiras e sensores compatíveis com a leitora

star fax 2600 série 2889.
PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

061263002 Painel eletrônico, tipo senha, dois dígitos, altura do display de 12 cm, acompanhado de um controle
remoto para chamada e rechamada de senhas e um ajustador de funções para avanço e retrocesso
unitário e rápido, para regulagem de som para chamada e para zerar os contadores. pintura eletrostática,
na cor preta, dimensões de 40x29x8cm, dígitos de 10 cm, vermelhos e de alto brilho, fusível de proteção,
voltagem de 127/220volts, com suporte articulável.

PECA 104 Sinalização, controle e alarme ativo

061271002 Borracha para proteção para pé de escada PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

061298001 Apoio de pé para cadeira de rodas PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

061298002 Apoio para os pés em polipropileno com regulagem de aço PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

061417003 Container de aço, medindo 3m x 10m x 3m. PECA 98 Movimentação de cargas ativo
061417004 Container lixeira com rodas e pedal, 120 litros. PECA 98 Movimentação de cargas ativo
061441002 Kit de upgrade pente de memória PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

061450001 Touca para pratica desportiva para natação PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

061484003 Trocater universal com 4 pontas(1,7mm, 3mm, 4,5mm, 6mm). JOGO 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

061484004 Trocater para realizar cistostomia com disco de fixação, cânula de aspiração, camisa de reuter com
abertura lateral para introdução de sonda foley 18 fr. em aço inox, reutilizável, resistente a esterilização.

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

061484005 Trocater curto ponta piramidal, para bainha curta 7cm rosqueável tipo janela,  5,0mm de diametro. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

061484006 Trocater curto ponta piramidal, para bainha tipo janela, 5,0mm de diametro. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

061484007 Trocater com reducao automatica versaport p/ cirurgia laparoscopica PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

061484010 Trocater, diâmetro de 11mm +/- 1mm, comprimento de 10.5cm +/- 0.5cm, constituído por: obturador
piramidal, camisa com torneira de alta vazão para insuflação, válvula multifuncional e redutor para 5mm,
em aço inoxidável, autoclavável.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

061484011 Trocater fenestrado de cistomia de 18-20 cm que permita passagem de sonda foley tamanho 18 fr. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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061484012 Trocater, diâmetro de 11mm +/- 1mm, comprimento de 10.5cm +/- 0.5cm, constituído por: obturador

piramidal, camisa com torneira de alta vazão para insuflação, válvula multifuncional e redutor para 5mm,
em aço inoxidável, autoclavável

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

061484017 Trocater autoclavavel de 13,5mm para passagem de grampeador com valvula multifuncional de retenção
de gas, com torneira para passagem de gas e mandril piramidal, com sistema de desmontagem por
engate rápido.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

061484021 Vedantes para trocater de 10mm, compatível com trocater da marca Karl Storz PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

061522001 Endograsper descartavel,5mm,uso adulto PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

061565001 APARELHO AUTO TESTE PARA BATERIA TA-066 PECA 42 Telecomunicações ativo
061573001 Saleiro de plástico. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
061573002 Saleiro em aço inox PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
061581005 QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO COM CONTACTADOR TRIPOLAR, TEMPORIZADOR DE

REARME E DISJUNTOR DE 100A (480V)
PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos

e Eletrônicos
ativo

061689002 CONDULETE EM E DE 1/2'' PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

061689003 CONDULETE EM L DE 1/2'' PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

061689006 Condulete Em Pvc 3/4-C PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

061689013 Condulete 1 1/2"tipo c PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

061719001 Potenciometro digital PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

061794001 Suporte para shampoo em plástico. PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

061832002 Polia fixa, simples, para cordas com ate 12mm de diâmetro. Placas laterais fixas em duralumínio
anodizado em roldanas em duralumínio polido. min, 16kn.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

061840001 Cortador de unha - uso geral PECA 25 Higiene Pessoal ativo
061859002 Seringa para uso em bombas de seringa, certificada por órgão autorizado pelo inmetro, 5ml, com

cedência da bomba perfusora com software para a técnica anestésica de alvo controle com assistência
técnica especializada dos equipamentos cedidos 

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

061859003 Seringa para uso em bombas de seringa, certificada por órgão autorizado pelo inmetro, 10ml, com
cedência da bomba perfusora com software para a técnica anestésica de alvo controle com assistência
técnica especializada dos equipamentos cedidos.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

061859004   Seringa para uso em bombas de seringa, certificada por órgão autorizado pelo inmetro, 20ml, com
cedência da bomba perfusora com software para a técnica anestésica de alvo controle com assistência
técnica especializada dos equipamentos cedidos.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

061859005 Seringa para uso em bombas de seringa, certificada por órgão autorizado pelo inmetro, 50ml, com
cedência da bomba perfusora com software para a técnica anestésica de alvo controle com assistência
técnica especializada dos equipamentos cedidos.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

061859006 1.1.        Seringa para uso em bomba de infusão do tipo seringa;
1.2.        Seringa descartável de polipropileno,
1.3.        Capacidade 5cc/ml;
1.4.        Bico universal;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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1.5.        Sem agulha;
1.6.        Siliconizada;
1.7.        Graduação exata, nítida e permanente;
1.8.        Êmbolo com pistão (borracha), deslizante e perfeita vedação;
1.9.        Corpo translúcido;
1.10.        Embalagem unitária em papel grau cirúrgico;
1.11.        Estéril;
1.12.        Com abertura asséptica;
1.13.        Conter dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e
registro no MS;
1.14.        Deve ser compatível com as seguintes bombas de seringa, conforme relaciona o fabricante do
equipamento no respectivo manual:
1.14.1.        Samtronic modelos ST 670 e 6000;
1.14.2.        Fresenius modelo Injectomat Agilia;
1.14.3.        Terumo modelo Terufusion TE-331;

061859007 1.1.        Seringa para uso em bomba de infusão do tipo seringa;
1.2.        Seringa descartável de polipropileno,
1.3.        Capacidade 10cc/ml;
1.4.        Bico universal;
1.5.        Sem agulha;
1.6.        Siliconizada;
1.7.        Graduação exata, nítida e permanente;
1.8.        Êmbolo com pistão (borracha), deslizante e perfeita vedação;
1.9.        Corpo translúcido;
1.10.        Embalagem unitária em papel grau cirúrgico;
1.11.        Estéril;
1.12.        Com abertura asséptica;
1.13.        Conter dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e
registro no MS;
1.15.        Deve ser compatível com as seguintes bombas de seringa, conforme relaciona o fabricante do
equipamento no respectivo manual:
1.15.1.        Samtronic modelos ST 670 e 6000;
1.15.2.        Fresenius modelo Injectomat Agilia;
1.15.3.        Terumo modelo Terufusion TE-331;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

061859008 1.1.        Seringa para uso em bomba de infusão do tipo seringa;
1.2.        Seringa descartável de polipropileno,
1.3.        Capacidade 20cc/ml;
1.4.        Bico universal;
1.5.        Sem agulha;
1.6.        Siliconizada;
1.7.        Graduação exata, nítida e permanente;
1.8.        Êmbolo com pistão (borracha), deslizante e perfeita vedação;
1.9.        Corpo translúcido;
1.10.        Embalagem unitária em papel grau cirúrgico;
1.11.        Estéril;
1.12.        Com abertura asséptica;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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1.13.        Conter dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e
registro no MS;
1.16.        Deve ser compatível com as seguintes bombas de seringa, conforme relaciona o fabricante do
equipamento no respectivo manual:
1.16.1.        Samtronic modelos ST 670 e 6000;
1.16.2.        Fresenius modelo Injectomat Agilia;
1.16.3.        Terumo modelo Terufusion TE-331;

061859009 1.1.        Seringa para uso em bomba de infusão do tipo seringa;
1.2.        Seringa descartável de polipropileno,
1.3.        Capacidade 50cc/ml;
1.4.        Bico universal;
1.5.        Sem agulha;
1.6.        Siliconizada;
1.7.        Graduação exata, nítida e permanente;
1.8.        Êmbolo com pistão (borracha), deslizante e perfeita vedação;
1.9.        Corpo translúcido;
1.10.        Embalagem unitária em papel grau cirúrgico;
1.11.        Estéril;
1.12.        Com abertura asséptica;
1.13.        Conter dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e
registro no MS;
1.17.        Deve ser compatível com as seguintes bombas de seringa, conforme relaciona o fabricante do
equipamento no respectivo manual:
1.17.1.        Samtronic modelos ST 670 e 6000;
1.17.2.        Fresenius modelo Injectomat Agilia;
1.17.3.        Terumo modelo Terufusion TE-331;

**descontinuado utilizar 61859010**

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

061859010 1.1.        Seringa para uso em bomba de infusão do tipo seringa;
1.2.        Seringa descartável de polipropileno,
1.3.        Capacidade 60cc/ml;
1.4.        Bico universal;
1.5.        Sem agulha;
1.6.        Siliconizada;
1.7.        Graduação exata, nítida e permanente;
1.8.        Êmbolo com pistão (borracha), deslizante e perfeita vedação;
1.9.        Corpo translúcido;
1.10.        Embalagem unitária em papel grau cirúrgico;
1.11.        Estéril;
1.12.        Com abertura asséptica;
1.13.        Conter dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e
registro no MS;
1.18.        Deve ser compatível com as seguintes bombas de seringa, conforme relaciona o fabricante do
equipamento no respectivo manual:
1.18.1.        Samtronic modelos ST 670 e 6000;
1.18.2.        Fresenius modelo Injectomat Agilia;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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1.18.3.        Terumo modelo Terufusion TE-331;

061867003 Conjunto para valvoplastia: cateter -balão para dilatação de valva mitral tipo inoue,com 2 válvulas tipo luer
lock em sua extremidade distal que permitam infusão de solução de contraste através do balão. Diâmetro
nominal ue pode variar de 26 a 30mm, 12fr, 70cm, conjunto.  (0702040223)

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

061867004 Dispositivo de proteção cerebral composto de filtro flexível em malha de Nitinol, compatível com guia
0,014 disponível em 5 tamanhos (3, 4, 5, 6, 7mm), hipotubo conector flexível desenhando para excelente
performance em vasos tortuosos, movimento longitudinal e rotacional. Marca radiopaca proximal, distal e
anelar que  proporciona melhor visualização da boca do filtro. Possui um único cateter, para entrega e
recolhimento, possibilidade de utilização de guia 0,014 para  progressão. Sistema compatível com 4,2f
equivalente a 0,066'. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e
procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da
validade.  0702040606

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

061867005 Dispositivo de proteção Distal para vasos com 3,5 a 5,5mm, composto por filtro uniforme de 110 micra de
poro. Anel de Nitinol, anéis radiopacos permite a verificação  completa de implantação. Pré-carregado fio
proteção rápida troca com entrega bainha Peel-Away visa simplificar a preparação do dispositivo. Perfil de
3.2f , cone de nariz afilado e bico de silicone revestido. Bainha de recuperação. embalagem individual,
estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no
Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040606

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

061867006 Dispositivo de proteção distal tipo filtro para  vasos com 3 a 6 mm, perfil de 3.7-3.9f, membranas de
poliuretano. Movimento do filtro independente. sistema rápida  troca, 0.014", com comprimento de 190 e
315 mm. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e
procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde prazo de validade de 75% do total da
validade. 0702040606

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

061867007 Dispositivo de proteção cerebral para angioplastia carotídea por oclusão do fluxo proximal composto de
cateter balão complacente proximal para oclusão da artéria carótida comum, com alcance de até 13mm e
cateter balão complacente distal para oclusão da artéria carótida externa, com alcance de
aproximadamente 6mm. Distância entre o cateter balão  proximal e distal de aproximadamente 60 mm.
Comprimento do canal de trabalho de aproximadamente 1000-1020mm. Sistema compatível com fio guia
0.035". Embalagem individual, estéril,  que contenha externamente dados de identificação e procedência,
lote e validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de validade  de 75% do total da validade.
0702040606

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062111002 Negatoscópio um corpo com armação de chapa de aço esmaltado.
1. características técnicas mínimas
1.1 01 (um) corpo;
1.2 para fixação na parede;
1.3 luminosidade através de 16 lâmpadas fluorescentes de 15 watts com 04 chaves liga-desliga de 220
volts;
1.4 visor em plástico acrílico, translúcido e opaco;
1.5 com prendedor de radiografia;
1.6 moldura em chapa de aço esmaltado na cor cinza martelado;
1.7 dimensões:
1.7.1 comprimento: 160 cm.
1.7.2 altura: 48 cm;
1.7.3 largura: 14 cm;
1.8 alimentação:
1.8.1 220 V / 60 Hz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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062111003 1. Generalidades:

Negatoscopio de 2 (dois) corpos para fixação na parede.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 Dimensões mínimas: 65cm largura x 36cm de altura;
2.2 Estrutura em chapa metálica;
2.3 Visor em acrílico leitoso;
2.4 Acendimento através de interruptor na chapa para cada corpo;
3. Iluminação:
3.1 Iluminação através de lâmpadas fluorescentes
3.2 Potência mínimas de 15w para cada lâmpada
3.3 Mínimo de duas lâmpadas para cada corpo.
3.4 Reatores eletrônicos;
4. Alimentaçã:
4.1 Alimentação elétrica: 220v / 60hz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062111004 Negatoscópio odontológico de parede para consultório
2.características técnicas mínimas:
2.1 dimensões mínimas de leitura: 23cm de largura por 29cm de altura;
2.2 estrutura em chapa metálica;
2.3 visor em acrílico leitoso;
2.4 acendimento através de interruptor na chapa;
2.5 deve permitir visualização de radiografia panorâmica;
3. iluminação:
3.1 iluminação através de lâmpadas fluorescentes;
3.2 potência mínima de 15w para cada lâmpada;
3.3 mínimo de duas lâmpadas;
3.4 reatores eletrônicos;
4. alimentação:
4.1 alimentação elétrica: 220v/60hz
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.o
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

062111005 Negatoscopio 1 corpo, para utilização em sala de gesso e observação
1. generalidades;
negatoscopio de 1 corpo;
2. caracteristicas técnicas minimas:
    2.1 estrutura em chapa metálica;
    2.2 visor em acrilico leitoso;
    2.3 acendimento atraves de interruptor na chapa;
3. iluminação:
     3.1 iluminação atraves de lampadas fluorescentes;
     3.2 potência minima de 15w para cada lâmpada;
     3.3 minimo de duas lampadas;
     3.4 reatores aletronicos;
4. alimentação:
     4.1 alimentação alétrica: 220v / 60hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em lingua portuguesa. o
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usúarios, sem onús para a administração.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo
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062111006 1. Generalidades:

Negatoscópio de 02 corpos para fixação na parede
2. Características técnicas mínimas:
2.1 dimensões mínimas: 65 cm de largura por 36cm de altura;
2.2 estrutura em chapa metálica;
2.3 visor em acrílico leitoso;
2.4 acendimento através de interruptor na chapa para cada corpo:
3. Iluminação:
3.1 iluminação através de lâmpadas fluorescente;
3.2 reatores eletrônicos;
3.3 deve ser apresentado pela empresa certificado de ensaio que comprove que o equipamento atenda
aos requisitos mínimos de luminosidade: 15000 nit (aproximadamente 47000 lux)
4. Alimentação:
4.1 alimentação elétrica: 220 v / 60 hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062111007 1. GENERALIDADES:
NEGATOSCÓPIO DE 3 CORPOS PARA UTILIZAÇÃO EM CENTRO CIRÚRGICO GERAL.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
2.1 DIMENSÕES MÍNIMA DE LEITURA: 95 CM DE LARGURA POR 36 CM DE ALTURA:
2.2 ESTRUTURA EM CHAPA METÁLICA:
2.3 VISOR EM ACRÍLICO LEITOSO:
2.4 ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR NA CHAPA PARA CADA CORPO.

3. ILUMINAÇÃO:
3.1 ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADAS FLUORESCENTES:
3.2 POTÊNCIA MÍNIMA DE 15W PARA CADA LÂMPADA:
3.3 MÍNIMA DE DUAS LÂMPADAS PARA CADA CORPO:
3.4 REATORES ELETRÔNICOS.

4. ALIMENTAÇÃO:
4.1 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 V / 60 HZ.

 O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM
LÍNGUA PORTUGUESA. O LICITANTE DEVE FORNECER TREINAMENTO ADEQUADO AOS
USUÁRIOS, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

062111008 NEGATOSCÓPIO 4 CORPOS PARA UTILIZAÇÃO EM RADIOLOGIA E SALA DE INTERPRETAÇÃO
1. GENERALIDADES:
NEGATOSCÓPIO DE 4 CORPOS PARA UTILIZAÇÃO EM RADIOLOGIA E SALA DE
INTERPRETAÇÃO:
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
2.1 DIMENSÕES MINIMA DE LEITURA: 135 CM DE LARGURA POR 36 CM DE ALTURA:
2.2 ESTRUTURA EM CHAPA METÁLICA:
2.3 VISOR EM ACRÍLICO LEITOSO:
2.4 ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR NA CHAPA PARA CADA CORPO;

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo
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3. ILUMINAÇÃO:
3.1 ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADAS FLUORESCENTE;
3.2 POTÊNCIA MINIMA DE 15W PARA CADA LÂMPADA;
3.3 MINIMO DE DUAS LÂMPADAS PARA CADA CORPO;
3.4 REATORES ELETRÔNICOS;
4. ALIMENTAÇÃO:
4.1 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 V / 60 HZ;
O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM
LÍNGUA PORTUGUESA. O LICITANTE DEVE FORNECER TREINAMENTO ADEQUADO AOS
USUÁRIOS, SEM ÔNUS PARA A  ADMINISTRAÇÃO.
 

062111010 NEGATOSCOPIO MAMOGRÁFICO

1 - GENERALIDADES
      1.1 - NEGATOSCOPIO PARA USO EM SALA DE MAMOGRAFIA

2 - CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS:
      2.1 - DEVE PERMITIR LEITURA DE 8 FILMES DE 18 X 24CM
      2.2 - ESTRUTURA EM CHAPA METALICA
      2.3 - VISOR EM ACRILICO LEITOSO
      2.4 - ACENDIMENTO ATRAVES DE INTERRUPTOR NA CHAPA
      2.5 - CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA

3 - ILUMINACAO
      3.1 - ILUMINACAO ATRAVES DE LAMPADAS FLURESCENTES
      3.2 - REATORES ELETRONICOS4. ACESSORIOS

4 - ACESSÓRIOS
     4.1 - LUPA

5 - ALIMENTACAO ELETRICA: 220V/ 60HZ

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

062111011 Negatoscópio 02 corpos
1. Generalidades:
Negatoscopio de 02 corpos para fixação na parede
2. Características técnicas mínimas:
2.1 Dimensões mínimas: 65cm de largura por 36cm de altura
2.2 Estrutura em chapa metálica
2.3 Visor em acrílico leitoso
2.4 Acendimento através de interruptor na chapa para cada corpo
3. Iluminação:
3.1 Iluminação através de lâmpadas fluorescentes
3.2 Reatores eletrônicos
4. Alimentação:
4.1 Alimentação elétrica: 220 v/60hz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062111012 Negatoscopio de 01 corpo
2. caracteristicas tecnicas minimas:

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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    2.1 estrutura em chapa metalica
    2.2 visor em acrilico leitoso
    2.3 acendimento atraves de interruptor na chapa
    2.4 prendedor de radiografia
3. iluminacao:
    3.1 iluminacao atraves de lampadas fluorescentes
    3.2 reatores eletronicos
    3.3 deve ser apresentado pela empresa certificado de ensaio que comprove que o equipamento atenda
aos requisitos minimos de luminosidade 15000 nit (aproximadamente 47000 lux
4. alimentacao:
    4.1 alimentacao eletrica: 220v / 60hz

062111013 Negatoscópio de 2 corpos PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062189002 Antrona 97 %, p.a. grau acs, cas 90-44-8. (det)
Deve vir acompanhado de certificado de analise do lote e ficha de informação de segurança do produto
químico.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062219004 Contador digital de colônias. Suporte em acrílico transparente e quadriculado para placas de até 120 mm.
Lupa flexível ou com ajuste de rotação e altura, com ampliação de 3 vezes. Iluminação de alta
visibilidade. Display em lcd de fácil visualização. Possibilidade de contagem de placas abertas ou
fechadas por meio de sonda contadora por pulsos de contato e caneta contadora com pressão para
marcação. Capacidade de armazenamento mínimo de 30 placas. Contagem de 0 a 999. Confirmação de
cada contagem por sinal sonoro. Gabinete em material resistente. Acompanhado de caneta contadora,
sonda contadora e manual de instruções em português. Dois anos de garantia. 220 vac.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

062235001 Colete de jewett tamanho pequeno. 070102029-6 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062235002 COLETE DE JEWETT TAMANHO MÉDIO 070102029-6 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062235003 COLETE DE JEWETT TAMANHO GRANDE 070102029-6 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062375001 Unidade de cuidados intensivos e reanimacao para recem-nascidos.
sistema de calor irradiante com elemento aquecedor revestido de quartzo, disposto no modulo refletor, na
parte superior, com calha protetora do elemento de quartzo e aletas direcionadoras do calor que permite
movimentos horizontais do modulo superior para posicionamento do aparelho de raio-x.
- estrutura de perfis metalicos com pintura resistente apropriadas apoiadas sobre rodizios sendo dois com
freios, com leito do paciente radiotransparente, com abas de acrilico rebativeis e controlado por sistema
hidraulico de acionamento frontal para facil colocacao nas posicoes trendeonamento frontal para facil
colocacao nas posicoes trendelemburg, proclive e horizontal.
- colchao de densidade apropriada para o perfeito e comodo posicionamento do paciente e de chave geral
de seguranca com fusivel de protecao e indicacao de ligado.
- alimentacao: 110/220 v/ 60hz - selecionavel.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062405001 Fita para perciana PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
062413001 Tubo de concreto diversos tamanhos. PECA 94 Estruturas e Edificações ativo
062448002 Endoprotese reta para tratamento endovascular, estrutura em aço 316l completamente encapsulada de PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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PTFE(por dentro e por fora), garantindo o perfeito isolamento, evitando o contato com o fluxo sanguíneo,
expansível por balão semi-complacente baixo perfil, medidas de 12 a 16mm de diâmetro e 26 a 61 mm de
comprimento.cateter com comprimento de 80 e 120cm. Estéril descartável, embalagem unitária, com
abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do
produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de
validade, numero do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade código do SUS
0702040304.

cirurgia (66)

062448012 Sistema de protese de helex: protese composta por sistema de fio metálico e gorotex, carregados dentro
de bainha plástica que permite posicionamento e liberação controlada, embalagem unitária, estéril, que
garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação,
procedência e registro no ms.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062448020 Kit percutâneo nit occlud pda - protese constituida de nitinol, radiopaco, tipo stiff, para oclusão de canal
arterial persistente, embalagem unitária, estéril, que garanta a integridade do produto, marca, lote de
fabricação, porcedência e registro no ms.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062448024 Guia extra-suporte para implantação de endoprótese, mandril de aço inoxidável que proporciona o
máximo de suporte, ponta flexível radiopaca.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062448026 Kit introdutor percutâneo radial 5f, comprimento de 11 cm a 12 cm, com válvula hemostática, composto
de bainha confeccionada com material atraumatico, radiopaco, dilatador de polietileno ou teflon,
compatível com fio 0.018", braço lateral de material transparente com conector Luer e torneira de 3vias,
agulha de punção 21g, estéril, apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico onde deve conter número
do lote e validade tipo de esterilização e registro no MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062448027 Kit introdutor percutâneo radial 5f, comprimento de 23 cm a 24 cm,com válvula hemostática, composto de
bainha confeccionada com material atraumático, radiopaco, dilatador de polietileno ou teflon, compatível
com fio 0.018", braço lateral material transparente com conector Luer e torneira de 3 vias agulha de
punção 21g, estéril, apirogênico, embalado em  papel grau cirúrgico onde deve conter número  do lote e
validade tipo de esterilização e registro no Ministério da Saúde, prazo de validade de 75% do total da
validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062448028 Kit introdutor percutâneo radial 6f, comprimento de 11 cm a 12, cm,com válvula hemostática, composto
de bainha confeccionada com material atraumatico,radiopaco, dilatador de polietileno ou teflon,
compatível com fio 0.018", braço lateral de material transparente com conector luer e torneira de 3 vias,
agulha de punção 21g, estéril, apirogenico, embalado em papel grau cirúrgico onde deve conter número
do lote e validade tipo de esterilização e registro no Ministério da Saúde, prazo de validade de 75% do
total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062448029 Kit introdutor percutâneo radial 6f, comprimento de 23 cm a 24 cm, com válvula hemostática, composto
de bainha confeccionada com material atraumatico, radiopaco, dilatador de polietileno ou teflon,
compatível com fio 0.018", braço lateral de material transparente com conector luer e torneira de 3 vias,
agulha de punção 21g, estéril, apirogenico, embalado em papel grau cirúrgico onde deve conter número
do lote  e validade tipo de esterilização e registro no Ministério da Saúde prazo de validade de 75% do
total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062448030 Introdutor valvulado percutâneo aramado 5f, 6f, 7f e 8f, de 24 cm de comprimento, material biocompatível,
compatível com fio guia 0,035", radiopaco, contendo: bainha válvula da, dilatador e válvula hemostática.
Estéril apirogênico. Embalagem individual, com dados de identificação, número do lote, data de validade,
tipo de esterilização e registro no MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062448031 Introdutor valvulado percutâneo, nos tamanhos 12, 18, 20, 22 e 24 fr, de 30 cm de comprimento,
confeccionado em poliuretano e radiopaco, contendo: bainha valvulada com sistema de pinça corta fluxo
e dilatador em silicone atraumatico, estéril, embalagem individual, com dados de identificação, nº do lote,

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.

062448033 Kit percutâneo introdutor 5f, 6f, 7f e 8f de 45cm. Introdutor valvulado percutânio aramado 5f, 6f, 7f e 8f, de
45cm de comprimento, material biocompatível, compatível com fio guia 0,035", radiopaco, contendo:
bainha valvulada, dilatador e válvula hemostática. estéril apirogênico. embalagem individual, com dados
de identificação, nº do lote, data de validade, tipo de esterilização e registro no Ministério da Saúde, prazo
de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062456001 Autoclave horizontal, dupla porta tipo barreira PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

062456005 Autoclave com gerador elétrico de vapor para esterilização de material hospitalar PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

062456007 Auto clave rápida
1    generalidades:
Sistema de esterilização de instrumentais através de vapor de ciclo rapido, gravitacional e com sistema
de secagem automatica.
2    características técnicas mínimas:
      2.1 sistema de acondicionamento de instrumentais através de estojo removível;
      2.2 com tempo total de processamento inferior a 10 minutos;
      2.3 o sistema deve possuir gerador de vapor integrado;
      2.4 deve possuir alarme no final do ciclo e secagem automatica atraves de ar comprimido filtrado;
      2.5 capacidade mínima de carga de instrumentais: 5 litros;
      2.6 deve incluir reservatório de água destilada para 30 ciclos de esterilizacao, no mínimo;
      2.7 deve possuir impressora para registro do processo.
3. alimentação:
     220v/60hz (deve incluir estabilizador, se necessário).
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e servico em língua portuguesa. o
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuarios, sem onus para a administracao.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

062464006 CABINA DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II TIPO B2, UTILIZADA PARA A MANIPULAÇÃO EM
BANCO DE OLHOS.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:
-VAZÃO MÍNIMA DE 950 M3/H
-PROJETADA PARA TRABALHO EM CLASSE 100, SEGUNDO A FEDERAL STANDARD (E.U.A) 209e;
-100% DE AR EM CIRCULAÇÃO DEVE SER EXAURIDO, APÓS FILTRAGEM POR FILTRO HEPA,
PARA O EXTERIOR ATRAVÉS DE DUTOS COM EXAUSTOR EXTERNO;
-GABINETE DE TRABALHO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL
-JANELA FRONTAL, TIPO BASCULANTE COM SISTEMA DE TRAVAMENTO
-ILUMINAÇÃO INTERNA FLUORESCENTE
-SISTEMA DE INSUFLAMENTO E EXAUSTÃO
-PRÉ-FILTRO CLASSE G3 ABNT-NBR 6401
-FLITRO HEPA PARA INSUFLAMENTO E EXAUSTÃO, TIPO A3, SEGUNDO NORMAS ABNT-NBR
6401, COM EFICIÊNCIA DE NO MÍNIMO 99,97% NO DOP
-BICO PARA VÁCUO
-BICO PARA GÁS
-ILUMINAÇÃO GERMICIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DESLIGA A MESMA COM A
PORTA ABERTA
- TOMADA AUXILIAR INTERNA 220V (CÂMARA DE TRABALHO)

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo
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-GRAU DE FILTRAGEM: CLASSE II 9SEGUNDO A NORMA 209e DA FEDERAL STANDART (E.U.A)
-NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO: 65 DB
-INDICAÇÕES (ALARMES):
 LÂMPADA ULTRA VIOLETA EM USO
 FILTRO SATURADO
 EQUIPAMENTO LIGADO
-DIMENSÕES EXTERNAS MÍNIMAS:
 ALTURA MÍNIMA DE 1950MM
 LARGURA MÍNIMA DE 900MM
 PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 600MM
-ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V
-PROTEÇÃO DE SOBRE CARGA E CURTO CIRCUITO
-A EMPRESA DEVE SER RESPONSABILIZAR PELA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, SEM ÔNUS
PARA A UNIDADE.

062502001 Suporte para halteres PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
062510014 Anilhas vazadas,

- anilhas confeccionadas em ferro fundido, com alça pega mão
- aferidas
- pintadas em preto fosco
- anilhas de 4 kg

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

062510015 Anilhas vazadas,
- anilhas confeccionadas em ferro fundido, com alça pega mão
- aferidas
- pintadas em preto fosco
- anilhas de 5 kg

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

062510016 Anilhas vazadas,
- anilhas confeccionadas em ferro fundido, com alça pega mão
- aferidas
- pintadas em preto fosco
- anilhas de 10 kg

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

062529002 Adipometro/Plicometro científico. PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

062537001 Acetamida P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062545006 Chapa de forro em aço inox PECA 121 Materiais metálicos para
transformacão

ativo

062545007 Chapa de aço galvanizado KG 121 Materiais metálicos para
transformacão

ativo

062545008 Chapa de aço carbono KG 121 Materiais metálicos para
transformacão

ativo

062545009 Chapa de aço zincado. PECA 121 Materiais metálicos para
transformacão

ativo

062545011 Chapa de aço 0.5mm de espessura KG 121 Materiais metálicos para
transformacão

ativo

062707001 Materiais e componente para uso odontológico, aplicação direta PECA 64 Odontológicos ativo
062731002 Gás perfluorpropano (C3F8) 3.6, grau de pureza 99,96%, envasado em cilindro de aço carbono. KG 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Materiais de Uso Médico (67)

062731003 Perfluoroctano, líquido. Armazenado em frasco de 5 ml, a embalagem deve permitir a retirada fácil do
produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar
registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com
informações técnicas em português.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062731004 Óleo silicone 5000 CST, em seringa com injetor de óleo, a embalagem deve permitir a retirada fácil do
produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de
esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a
integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062731005 Óleo silicone de 1000 a 1300 CST, em seringa com injetor de óleo, a embalagem deve permitir a retirada
fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de
esterilização,  procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a
integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062731006 Cânula com extremidade de silicone (pincel), a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto,
estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062731007 Cânula de irrigação 4 mm compatível com vitreógrafo, a embalagem deve permitir a retirada fácil do
produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de
esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a
integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português. 

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062731008 Cânula de irrigação 6 mm compatível com vitreógrafo, a embalagem deve permitir a retirada fácil do
produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de
esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a
integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português. 

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062731009 Lanceta reta MVR para vitrectomia 20 G, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril,
descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência,
validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o
produto deverá vir com informações técnicas em português.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062731010 Cânula para aspiração de fluido sub-retiniano 23G, a embalagem deve permitir a retirada fácil do
produto,apresentando dados identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro no MS,
acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. O produto devera vir com
informações técnicas em português.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062731013 PLUG escleral 19 G, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto
deverá vir com informações técnicas em português.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062731014 PLUG escleral 20 G, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto
deverá vir com informações técnicas em português.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062731015 Cânula para infusão e extração de óleo de silicone compatível com vitreófago DORC, modelo HARMONY
TOTAL, descartável, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, apresentando na embalagem
dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente
que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062731016 Ponteira do endo-iluminador (fibra óptica endoiluminador totalview) compatível com vitreófago marca PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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DORC, modelo HARMONY TOTAL, descartável, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS,
acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com
informações técnicas em português.

Materiais de Uso Médico (67)

062731018 Endo-iluminador grande angular compatível com vitreófago DORC, modelo HARMONY TOTAL,
descartável, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, apresentando na embalagem dados
de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062731021 Retratores de íris , a embalagem deve conter no mínimo 04 unidades e permitir a retirada fácil do produto,
estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.

CAIXA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062731022 Ponteira para endodiatermia para cauterização intraocular compatível com vitreófago DORC, modelo
HARMONY TOTAL, descartável, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, apresentando na
embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados
em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em
português.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062731024 Pneu de silicone para cirurgia de retina – 277, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto,
estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português. 

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062731026 Faixa de silicone para cirurgia de retina – 240, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto,
estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português. 

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062731027 Tira de silicone para cirurgia de retina – 042, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto,
estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português. 

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062731028 Manga de silicone 270, para fixação da faixa de silicone, a embalagem deve permitir a retirada fácil do
produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de
esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a
integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português. 

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062731029 Esponja de silicone para cirurgia de retina – 506, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto,
estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português. 

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062731030 Microforceps reto descartável para uso em vitrectomia 23G, a embalagem deve permitir a retirada fácil do
produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de
esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a
integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062731031 Microtesoura descartável vertical para uso em vitrectomia 25G, a embalagem deve permitir a retirada fácil
do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de
esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a
integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062731034 Cânula Backflush com ponta de silicone tipo brush, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.

Materiais de Uso Médico (67)

062731036 Ponteira para facoemulssificação 0,9mm, 30 graus reta. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062731037 Kits acessórios para ponteira 0,9mm, contendo duas luvas de irrigação 0,9mm; chave de base quadrada e
câmera de teste.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062758002 Clips para pinça Mayo-Bunt. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062766001 PRÓTESE FONATÓRIA PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766002 Prótese testicular de silicone gel  5 cc, sem fixação. Estéril, individual, contendo externamente dados de
identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº lote, registro MS.
SUS 0702060038

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766003 Prótese testicular de silicone gel 21 cc, sem fixação. Estéril, individual, contendo externamente dados de
identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº lote, registro MS. 0702060038

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766004 Prótese testicular de silicone gel 27 cc, sem fixação. Estéril, individual, contendo externamente dados de
identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº lote, registro MS.
SUS 0702060038

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766008 PROTESE INTRALUMINAL INDICADA PARA COARCTAÇÃO DE AORTA PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766012 Stent farmacologico coronariano em cromo e cobalto expansível por balão, com revestimento
farmacologico Everolimus, com polímero co fluorado diâmetro de 2,25 a 4,0 mm e comprimento de 8 a 38
mm. Estéril, descatável, de uso único, embalagem individual, papel grau cirurgico, com abertura
asseptica, contendo externamente dados de identificação, procedencia, tipo e data de esterilização,
validade, numero do lote, registro no MS. SUS: 0702040614

Usar códigos: 62766072 e 62766073

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

062766013 Stent farmacologico coronariano de cromo cobalto expansível por balão, pré-montado. Com eluição de
Zotarolimus/Everolimus. Os diâmetros de 2,25 a 4,0 mm, comprimento de 8 a 38mm. Estéril, descartável,
de uso único, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote,
registro no MS. SUS: 0702040614.

Usar códigos: 62766072 e 62766073

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

062766015 Laringe eletrônica PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766016 Balão complacente para oclusão temporária de grandes vasos e acomodação de endopróteses. Ponta
afilada, com lúmen duplo que facilita a rápida insuflação do balão. Construído livre de látex que reduz o
risco de reações alérgicas. Comprimento útil de 100 cm, marcas radiopacas que identificam a extensão
do balão, embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e
procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde, prazo de validade de 75%  do total da
validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766017  Balão complacente para acomodação de endoprótese torácica, de baixa pressão, balão trilobulado com
multi-lumen de silicone que permite a insuflação sem bloqueio completo do fluxo da aorta. Marcas
radiopacas que identificam a extensão do balão.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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062766018 Prótese para amputação de membro inferior esquerdo transfemural, encaixe de contenção isquiática,

suspensão por válvula de expulsão, joelho policentrico pneumático e pé em fibra de carbono com
resposta dinâmica.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766019 Prótese testicular de silicone gel 10 cc, sem fixação. Estéril, individual, contendo externamente dados de
identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº lote, registro MS.
SUS 0702060038

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766020 Prótese testicular de silicone gel 20 cc, sem fixação. Estéril, individual, contendo externamente dados de
identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº lote, registro MS.
SUS 0702060038

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766021 Prótese percutânea de estrutura metálica de nitinol com cobertura cerâmica,composta por dois discos de
tamanhos iguais para oclusão de defeitos do septo interatrial, variando de 4 a 40mm de diâmetro,
embalagem unitária que garanta a integridade do produto, estéril, embalagem com identificação do
produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no /produto, marca, lote de fabricação,
procedência e registro /no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766023 Próteses para fechamento de septo atrial (asd) medindo de 08 a 34mm, baixo perfil, composto de 3 (três)
hastes de nitinol de cada lado, e tecido de forração em polivinil alcool (ivalon) proporciona rápida
endotelização, auto-expansível, com mecanismo auto-centralizador em forma de cone fixada nas
extremidades das haste direita da prótese, anel estabilizador no lado esquerdo, bordas de segurança de
0,7mm de cada lado. sistema de entrega maleável com trava de segurança e carregador para montagem
da prótese. embalagem unitária, estéril, que garanta a integridade do produto, embalagem com
identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766024 Prótese percutânea em estrutura metálica de nitinol , com  fio único de nitinol, sem pino de fixação
composta de dois discos de tamanhos distintos, variando de 6 a 40mm, embalagem unitária, estéril, que
garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação,
procedência e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766025 Prótese percutânea para oclusão de forame oval em estrutura metálica de nitinol, com fio único de nitinol
sem pino de fixação distal, composta de dois discos de tamanho distintos, variando de 16 a 35mm,
embalagem unitária, estéril, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do
produto, marca, lote de  fabricação, procedência e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766026 Prótese percutânea tipo stent metálico, (revestido), para tratamento de coarctação de aorta e estenose de
artéria pulmonar. Variando o seu comprimento de 16 mm até 45 mm e diâmetro de expansão de 8 mm a
25mm. Embalagem unitária, estéril, que garanta a integridade do produto, marca lote de fábrica,
integridade do produto, embalagem com identificação do produto marca, lote de fabricação, procedência e
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766027 Prótese  percutânea vascular plug com dispositivo percutâneo auto-expansivo, cilíndrico, feito de uma
bainha de nitinol ultrafina variando de 4 a 16mm, embalagem unitária, estéril, que garanta a integridade do
produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no
MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766028 Prótese percutânea para oclusão de canal arterial que consiste em um dispositivo auto-expansivo,
constituído por uma rede de fios de nitinol com cobertura cerâmica e tecido de poliéster suturado ao
dispositivo com uma linha de poliéster. Embalagem unitária, estéril, que garanta a integridade do produto,
embalagem com identificação do produto, marca lote de fabricação, procedência e registro no MS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766030 Endoprótese autoexpansível para tratamento endovascular. Estrutura de nitinol recoberta por polyester
multifilamentar de alta densidade. Liberação controlada por mecanismo giratório. stent de nitinol livre na
sua porção proximal composto de uma única peça com pins de ancoragem proximal com liberação
controlada por mecanismo giratório independente. Marca radiopaca em "e" para facilitar visualização ap.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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diâmetros proximais de 23 a 36 mm, comprimentos  de 105mm e diâmetro distal de 14mm. Cateter
introdutor hidrofílico com diâmetros de 18 e 20 fr. estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura
asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto,
deverá constar externamente dados de identificação, procedência,tipo de esterilização, data de validade,
número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.
SUS: 0702040282.

062766031 Endoprótese bifurcada auto-expansível para tratamento endovascular, confeccionada em Stents de aço
inoxidável, revestidos por tecido de Dacron, design flex, Stent  proximal livre com barbelas para facilitar a
fixação supra renal,   marcadores proximal e distal em ouro referenciando os limites de tecido e a posição
do lado contralateral. Diâmetros  proximais de 22 a 36mm, comprimento de 82 a 149mm. Endoprótese
acondicionada em cateter introdutor hidrofílico com válvula controlada com diâmetros de 18 a 22f.
Sistema de liberação controlado free-flow, com trava de segurança. Estéril, descartável embalagem
unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a
integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade. 0702040282

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766032 Sistema de endoprótese bifurcada para correção de aneurisma aorto-ilíaco com revestimento hidrofílico e
diâmetro de 17Fr. Composta de corpo uni-modular construído em stent metálico de cromo-cobalto com
revestimento e-PTFE de baixa porosidade. Diâmetros: Proximal: 22, 25, 28 mm. Distal: 13, 16 e 20 mm.
Comprimentos:  Aórtico: 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110 e 120 mm. Comprimentos Ilíaco: 30 e 40mm. Estéril,
descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em
recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de
75% do total da validade. 0702040282.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766033 Endoprótese bifurcada auto-expansível para tratamento  endo- vascular, confeccionada em
politetrafluoretileno expandido e propileno etileno fluoretado (eptfe e fep) sustentado por uma trama de um
fio único sem emendas de Nitinol em sua  superfície externa. Bifurcada.  Fixação infra-renal com barbers.
Diâmetros proximais de 23 a 31 mm, diâmetros distais de 12 a 14 mm. Comprimento de 120 a 180 mm.
Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em
recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de
75% do total da validade. 0702040282

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766034 Endoprótese bifurcada auto-expansível para tratamento endovascular. Estrutura de anéis de nitinol
recoberto por poliéster multifilamentado. Anel de stents proximais não recobertos para fixação supra renal
com ganchos de fixação com 3mm de comprimento em um angulo de 45 graus,com sistema de liberação
independente. Diâmetros proximais de 23 a 36mm,com comprimento de 120,145 e 170mm e diâmetros
distais de 13 a 20mm perna ipsilateral e 10 a 28mm na contralateral. Endoprótese acondicionada em
cateter introdutor hidrofílico, com diâmetros externos de 18 e 20f.  Liberação da endoprótese controlada
por mecanismo giratório e opção de finalização rápida. Estéril, descartável, embalagem unitária, com
abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do
produto. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de
validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75%do total da validade. SUS
0702040282

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766035 Endoprótese reta auto-expansível para tratamento endovascular, confeccionada em Stents de aço
inoxidável, revestidos por tecido de Dacron, design flex. Diâmetros proximais de 8 a 24 mm, comprimento
de 37 a 122 mm. Endoprótese acondicionada em cateter introdutor hidrofílico com válvula controlada, com

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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diâmetros de 14 a 16f. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau
cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto deverá constar externamente
dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote registro no
MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040290

062766036 Sistema de extensão de endoprótese para correção de aneurisma aórtico e ilíaco com revestimento
hidrofílico e diâmetro de 17Fr. Composta de extensões proximais supra e infra-renais e extensões de
membros. Constituído em stent metálico de cromo-cobalto com revestimento e-PTFE de baixa
porosidade. Diâmetros: 13, 16, 20, 25, 28 e 34 mm.Comprimentos: 55, 65, 70, 75, 88, 95 e 100 mm.
Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em
recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de
75% do total da validade.0702040290

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766037 Endoprótese balão-expansível composta de stent de células híbridas de cromo-cobalto recoberto com
e-PTFE, balão de nylon blend, over the wire. Sistema de entrega com perfil 6f a 8f e comprimento de
130cm. Diâmetros de 6,7,8,9 e 10mm, comprimentos de 17, 27, 37, 58 e 78mm.  Descartável,
embalagem  unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,  acondicionado em recipiente que
garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo
de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade. 0702040290

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766038 Endoprótese reta para tratamento endovascular,  estrutura em aço 316l completamente encapsulada de
PTFE (por dentro e por fora), garantindo o  perfeito isolamento  evitando o contato com o fluxo sangüíneo;
expansível por balão semi-complacente baixo  perfil; nas medidas de 5 a 10 mm de diâmetro   e 16 a
59mm de comprimento. Cateter com comprimento de 80 e 120 cm. Estéril, descartável, embalagem
unitária, com   abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado   em recipiente que garanta a
integridade do produto,  deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade. 0702040290

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766039 Endoprótese reta auto-expansível para tratamento endovascular, confeccionada em Nitinol, encapsulada
com ptfe, com marcação radiopaca em tântalo nas extremidades da prótese, 2 mm de Stents livres nas
extremidades para minimizar o risco  de deslocamento, excelente força radial, montada em cateter flexível
com ponta macia e atraumática, baixo perfil. Diâmetros de 6 a 13,5 mm e comprimentos de 40 a 120 cm.
Estéril,  descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em
recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de
75% do total da validade. 0702040290

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766040 Endoprótese torácica reta auto-expansível para tratamento endovascular, de alta flexibilidade, constituída
de Stent de Nitinol, de fio único, e coberta com politetrafluoroetileno (ptfe), sem sutura em toda sua
extensão, com abertura do centro para as extremidades, proporcionando uma liberação instantânea e
precisa. Diâmetros proximais de 26 a 45 mm, e distais de 26 a 45 mm. Comprimentos de 100 a 200 mm.
Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em
recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de
75% do total da validade. 0702040304

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766041 Endoprótese reta auto-expansível para tratamento endovascular, confeccionada em politetrafluoretileno
expandido e propileno etileno fluoretado (eptfe e fep) sustentado  por uma trama de um fio único sem
emendas de Nitinol em sua superfície externa. Diâmetros proximais de 12 a 32 mm, diâmetros distais de
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10 a 32 mm. Comprimento de 30 a 140 mm. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura
asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente  que garanta a integridade do produto,
deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização,   data de
validade, número do lote, registro no MS. Prazo de  Validade de 75% do total da validade. 0702040290

062766042 Endoprótese reta auto-expansível para tratamento endovascular, confeccionada em politetrafluoretileno
expandido ultra-fino (eptfe) sustentado por Stent de Nitinol em sua superfície externa. Diâmetros de 5 a 13
mm e comprimentos de 2,5 / 5 / 10 / 15 cm. Grande flexibilidade e baixo perfil. Estéril descartável,
embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que
garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo
de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade. 0702040290

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766043 Endoprótese aórtica tubular ou cônica auto-expansível (extensão) para tratamento endovascular de
aneurisma de aorta abdominal, constituída de anéis de stent de liga metálica auto-expansível em nitinol,
coberta por tecido de polyester de baixa porosidade e marcas radiopacas de cromo-cobalto. Os ane´is de
stent de nitinol esta~o suturados a` superfi´cie interior do material do enxerto (endoesqueleto). Diâmetros
proximais de 13mm e distais 10 a 24mm, comprimentos de 80 a 140mm. Cateter introdutor com diâmetro
externo de 12F e 13F (diâmetro distal de 24mm). Compatível com bifurcado aórtico de sistema trimodular
com fixação suprarenal e área de sobreposição entre o corpo proximal (bifurcado aórtico) e extensões
ilíacas customizável. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau
cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,
registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. SUS 0702040290

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766044 Endoprótese aorto-monoilíaca auto-expansível para tratamento endovascular. Estrutura de anéis de
Nitinol recoberto por poliéster. Anel de Stents proximais não recobertos para  fixação supra-renal.
Diâmetros proximais de 22 a 36 mm, com comprimentos de 140 a 170 mm e diâmetros distais de 14 a 16
mm. Endoprótese acondicionada em cateter introdutor hidrofílico, com diâmetros internos de 16, 18 e 22 f.
liberação da  endoprótese controlada por mecanismo giratório e opção de finalização rápida. Estéril,
descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em
recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de
75% do total da validade. 0702040282

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766046 Endoprótese oclusora auto-expansível para tratamento endovascular. Estrutura de anéis de Nitinol
recoberto por poliéster diâmetro de 08 a 24mm que acompanha introdutor   com válvula hemostática de
17f. Liberação da endoprótese controlada  por mecanismo giratório e opção de finalização rápida. Estéril,
descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em
recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de
75% do total da validade. 0702040290

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766047 Endoprótese bifurcada auto-expansível para tratamento endovascular de aneurisma de aorta abdominal,
constituída de anéis de stent de liga metálica auto-expansível em nitinol, coberta por tecido de polyester
de baixa porosidade. Liberação controlada por mecanismo giratório. Os ane´is de stent de nitinol esta~o
suturados a` superfi´cie interior do material do enxerto (endoesqueleto). Stent livre proximal com 8 a 10
barbelas de fixação suprarenal. Marcadores radiopacos em cada componente da endoprótese. Diâmetros
proximais de 22, 26, 30e 34mm. Comprimento do corpo principal de 94mm (corpo principal ipsilateral) e
86mm (corpo principal contra-lateral). Diâmetros distais das pernas de 11 mm. Cateter introdutor com
bainha integrada hidrofílica com diâmetro externo de 14F e 16F (endopróteses com diâmetro 34mm).
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Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em
recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.   Prazo de validade
de 75% do total da validade. SUS 0702040282

062766048 Endoprótese torácica cônica auto-expansível para  tratamento endovascular. Estrutura de anéis de Nitinol
recoberto por poliéster ultrafino. Anel de Stents proximais recobertos. Diâmetros proximais de 28 a 46mm,
com comprimento de 150 mm e diâmetros distais de 24  a 42 mm. Endoprótese  acondicionada em
cateter introdutor hidrofílico, com diâmetros externos de 22 a 25 f. Liberação da endoprótese controlada
por mecanismo giratório e opção de finalização rápida. Estéril,  descartável, embalagem unitária, com
abertura asséptica,  papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do
produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de
validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040304

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766049 Endoprótese torácica reta auto-expansível para tratamento endovascular. Estrutura de anéis de Nitinol
recoberto por poliéster ultrafino. Anel de Stents proximais recobertos. Diâmetros de 24 a 46mm, com
comprimentos   de 100 / 150 / 200 mm. Endoprótese acondicionada em cateter introdutor hidrofílico, com
diâmetros externos de 22 a 25 f. Liberação da endoprótese controlada por mecanismo giratório e opção
de finalização rápida. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau
cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,
registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040304

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766051 Endoprótese aórtica/ilíaca abdominal tubular ou cônica (extensão), auto-expansível, composta por anéis
individuais de nitinol, suturados com fio de poliéster e um revestimento de poliéster multifilamentado,
tratado de baixa permeabilidade apresentação proximal openweb e apresentação distal closeweb,com
marcas radiopacas.com diâmetro proximal de 16mm e com diâmetros distais entre 10 a
28mm.comprimentos de 80,95 e 120mm.sistema introdutor de 14,16 ou 18f de diâmetro externo com
ponta radiopaca e atraumática,liberação da endoprótese controlada por mecanismo giratório,cateter de
entrega com cobertura hidrofílica e opção de finalização rápida. Estéril, descartável, embalagem unitária
com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do
produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de
validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade 75% do total da validade. SUS 0702040290.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
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ativo

062766052 Endoprótese aórtica abdominal bifurcada, infra-renal auto-expansível, trimodular, totalmente
reposicionável com sistema de entrega hidrofílico. Composta de stents anelares multifilamentares em
nitinol, com 4 pares de  ganchos de fixação proximal, com marcadores radiopacos de tântalo. Diâmetros
proximal de 19,5 mm a 34,0mm. Caracterização do ramo contra lateral cartável, embalagem unitária, com
abertura asséptica, papel assistida por um sistema de guias magnéticas. Estéril, descartável, embalagem
unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a
integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade. 0702040282 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766053 Endoprótese aórtica abdominal tubular (extensão), autoexpansível, composta de anéis circulares
individuais multi-filamentares de nitinol, revestida de polyester, e marcas radiopacas de tântalo. Sistema
de liberação hidrofilico. Diâmetros de 10 a 18 mm, comprimento de 60 mm a 140 mm. Opção de
diâmetros cônicos com diâmetros proximais de 12 a 17 mm e distais de 15 a 23 mm, com comprimentos
de 80 a 130 mm. Compatível com corpo proximal com sistema trimodular infra-renal, hidrofílico e
reposicionável com caracterização do ramo contra lateral assistida por um sistema de guias magnéticas.
tavel,  embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente
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que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência,
tipo de esterilização,data de validade número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total
da validade. 0702040290 

062766054 Endoprótese biliar flexível e auto-expansível, confeccionada com revestimento tubular de
politetrafluoroetileno expandido (eptfe) e de propileno etileno fluoretado (fep), que é externamente
suportado em todo o seu comprimento por um Stent  de Nitinol. Aletas de ancoragem incorporadas no
Stent de  Nitinol. Orifícios de drenagem transmural no revestimento ao longo de 2 cm na extremidade
proximal da endoprótese. Diâmetros 8 e 10 mm e comprimentos de 4, 6, 8 e 10 cm. Bainha exterior retrátil
com um comprimento de 40 cm e um diâmetro de 10 f e um cateter interior. Marcadores radiopacos nas
extremidades distal e proximal. Introdução endoscópica ou percutânea da endoprótese. Estéril,
descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em
recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de
75% do total da validade. 0702040290

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766055 Endoprótese balão-expansível composta de stent único de cromo-cobalto recoberto com e-PTFE, over the
wire 0.035”. Balão com marcas radiopacas de platina / irídio. Sistema de entrega com perfil 6f e 7f e
comprimento de 75 e 120cm. Diâmetros de 5 e 6mm com comprimentos de 18, 22, 28, 38, 58mm,
diâmetros de 7mm com comprimentos de 18, 23, 27, 37, 57 e diâmetros de 8, 9 e 10mm  com
comprimento de 27, 37, 57mm. Descartável, embalagem  unitária, com abertura asséptica, papel grau
cirúrgico,  acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto,   deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,
registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040290  do total da validade.
0702040290

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766057 Endoprotese torácica reta para tratamento de dissecção aórtica aguda, com cateter de entrega de 16fr,
construída com Stent auto expansível em Nitinol com diâmetro 14 a 36 mm, com comprimento de 100 a
130 mm, sem revestimento, cateter introdutor de ptfe, com diâmetro interno de 16f. Estéril, descartável,
embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente  que
garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo
de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade. 0702040304

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766058 Endoprótese metálica com Stents de desenho em “Z” de aço inoxidável não conectados entre si, com
anéis de nitinol nos ósteos do ramo ilíaco, recoberto com malha de Dacron, suturada individualmente com
fios de polipropileno, bifurcada para correção de aneurisma da aorta e ilíacas, com 04 marcas radiopacas
em ouro, sendo 1 proximal, 2 no início do ramo e 1 distal. Ramo ilíaco pré cateterizado de fábrica.
Sistema de liberação controlada com duas travas de segurança, pré montada em bainha aramada e
hidrofílica resistente a dobras de 20 french de fábrica. Sistema reposicionável antes da liberação total do
dispositivo. Descartável, embalagem  unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,
acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto,   deverá constar externamente dados
de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.
Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702040282

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766059 Endoprótese reta para tratamento de aneurisma da aorta torácica, com 5 ou mais marcadores de ouro
proximais e 5 ou mais marcadores de ouro distais, com estrutura de stents em nitinol, não conectados
entre si, recoberto com poliéster trançado, suturada individualmente com fios de propileno, com stent livre
(free-flow) na parte proximal e barbelas de 3,5mm para fixação proximal e distal, perfil do introdutor de
16Fr, 18Fr e 20Fr de acordo com o diâmetro da prótese, sistema de liberação controlada com trava de
seguraça, pré montada em uma bainha aramada de 85cm com válvula hemostática, hidrofílica com uma
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banda radiopaca, diâmetros da prótese de 18mm a 46mm, com variação de 2mm. Descartável,
embalagem  unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,  acondicionado em recipiente que
garanta a integridade do produto,   deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo
de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade. 0702040304

062766060 Endoprotese multicamadas de liga de cobalto, auto-expansivel de alta flexibilidade com desenho
tri-dimensional. Sistema de entrega compatível com guia 0,025´´ e 0,035 e introdutor de 6 a 12f.
diâmetros de 6,7,8,9,10,12 e 16mm e comprimentos de 30,40,50,60,80,100,120 e 150mm. Estéril,
descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em
recipiente que garanta a integridade do produto, devera constar externamente dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote, registro no MS. Prazo de validade de
75% do total da validade SUS 0702040290.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766061 Endoprótese bifurcada, auto-expansível para tratamento endovascular, estrutura de anéis de nitinol
recoberto por poliéster. Anel de stents proximais não recobertos para supra-renal. Diâmetros proximais de
24 a 36mm, com comprimen fixação tos de 140 a 170mm e diâmetros distais de 12 a 20mm perna
ipsilateral e 12 a 24mm na contralateral. endoprótese acondicionada em cateter introdutor hidrofílico, com
diâmetros internos de 16, 18 e 22f. Liberação da endoprótese controlada por mecanismo giratório e opção
de finalização rápida. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica papel grau
cirúrgico, acondicionado em recipiente que garantida a integridade do produto, deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,
registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
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ativo

062766064 Prótese total de ATM, sendo: componente mandibiular de cromo cobalto ou similar, superfície interna
recoberta com plasma de titânio, nos tamanhos pequeno, médio e grande. Inclui: Parafuso em titânio
2,4mm para componente mandibular. Parafuso em titânio 2,0mm para componente fossa. Fossa de
polietileno de alto peso molecular, nos tamanhos pequeno, médio e grande. Número do lote, data de
fabricação e registro no MS. Deverá ser fornecido em comodato: As proteses e parafusos devem ser
acompanhados de instrumental próprio para sua implantação. O instrumental deve ser específico para
cada modelo de implante e motor.          

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
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ativo

062766066 Prótese total de quadril de revisão com componente femoral modular de fixação distal, não cimentada,
cônica, e componente acetabular não cimentado em metal trabeculado de preferência ou em titânio, com
polietileno crosslinked e cabeça metálica de grande diâmetro (32/36mm) de fabricação estrangeira.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
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ativo

062766067 Prótese de fixação distal com acetábulo não cimentado e superfície  de cerâmica. componente femural
não acimentado de fixação distal, acetábulo não cimentado, superfícies articulares de cerâmica.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
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062766068 Prótese - calota craniana de bioceramica biativa de 3a geração, bifásica, micro-macro porosa, composta
principalmente de hidroxiapatita (ha) e beta-tricalcio-fosfato (B-TCP). Macroporos - na faixa de 50 micras,
400 micras que induzem  uma resposta orgânica mais efetiva, forte ligação e crescimento tecidual
intrínseco. Microporos - na faixa de 1 micra e 10 micras que aumentam o contato tecidual, a solubilidade e
a capacidade de trocas com os líquidos orgânicos, além de poros intermediários de 10 micras a 50
micras. A prótese por ser customiada deverá detalhar placas e parafusos específicamente para o paciente
de cranioplastia conforme os dados desejados.
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062766069 Implante periuretral com bomba e válvula de controle hidráulico esfincteriano (ativo e inativo), para o
controle da incontinência urinária moderada a grave, composto por: um cuff (manguito) implantado ao
redor da uretra bulbar ou colo vesical do paciente, uma bomba com válvula de controle, implantada na
bolsa escrotal e um balão regulador de pressão implantável. Todos os componentes são fabricados com
silicone e são interligados através de tubos resistentes a dobras. Os cuffs nos tamanhos de 4,0 cm a 7,0
cm e os balões de pressão de 51 a 80.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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062766070 Balão de remodeling cerebral. Sistema de cateter balão hiper complacente para oclusão vascular cerebral

temporária. Shaft proximal reforçado em aço inoxidável com lúmen compatível com fio guia 0,010" para
oclusão do lúmen central permitindo a insuflação do balão. Diâmetro de 4mm, comprimento do balão 15,
20 e 30mm e extensão do cateter de 150cm.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766072 Stent coronário farmacológico com grade de tamanhos completa conforme informação oficial do
fabricante incluindo o stent com comprimento de 8 mm, com aprovação e certificação internacional (CE
MARK e/ou FDA). Estéril, descartável, de uso único, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com
abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, número do lote, registro no MS. SUS: 0702040614.

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062766073 Stent coronário farmacológico com grade de tamanhos completa conforme informação oficial do
fabricante incluindo o stent com comprimento de 9 mm, com aprovação e certificação internacional (CE
MARK e/ou FDA). Estéril, descartável, de uso único, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com
abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, número do lote, registro no MS. SUS: 0702040614.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

062782001 Vela de hegar número 01 ao 25 - jogo completo. JOGO 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062790001 Filete (de madeira) medindo 2 x 2 x 2. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
062820001 Vista de madeira fina PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
062820002 Vista de porta, madeira angelin pedra, com 8cm de largura, 1,5cm de espessura, com as laterais

arredondadas. Duas partes com 220cm de comprimento e uma parte com 100cm de comprimento.
PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo

062839001 Folha para janela de madeira medindo 50 x 1,05. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
062847009 Reagente de reposição CL-S1, para dosagem de cloro em equipamento aquacolor cloro-policontrol.

Frasco com 30 ml.
FRASCO 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

062847010 REAGENTE DE REPOSICAO CL-S2, PARA DOSAGEM DE CLORO EM EQUIPAMENTO AQUACOLOR
CLORO-POLICONTROL.FRASCO COM 10ML

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847020 Kit de placas de reações ópticas de 96 poços, pré-carregados, para a calibração espectral do sistema de
PCR em tempo real 7500, Applied Biosystems. Este kit é composto por uma placa para verificação do
background, uma placa de calibração ROI, e sete placas de calibração espectral dos seguintes
fluoróforos: FAM ™, SYBR® green I, VIC®, JOE ™ , NED ™, TAMRA ™ e ROX ™. Estes estabelecem
os espectros dos fluoróforos e valores múltiplos para cada um, fornecendo a discriminação precisa do
sinal de fluorescência dos corantes individuais na mistura de reação. O equipamento automaticamente
coleta informações espectrais dos padrões gerando algoritmos de aplicação do sistema, e então, utiliza
estas informações de calibração para garantir a análise de dados de forma precisa. 

PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847024 Reagente dpd para dosagem de cloro livre, pronto para uso, em po, compativel com colorimetro modelo
pocket da marca hack. embalados em saches de aluminio flexivel lacrados para 10ml de amostra, com
prazo de validade de um ano.

SACHE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847027 Ultrapure dnase/rnase-free distilled water,500ml FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847028 Superscript iii one-step qrt-pcr system with platinumtaq KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847029 Pcr-96m2-hs-c- placas de 96 orificios compativel com o equipamento Applied Byosistem 7500, pacote
com 10 placas.

PACOTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847030 Adesivo de fluorescencia para placa 96 pocos em caixas com100 folhas. Para pcr em tempo real -
microamp optical para serem utilizados como vedantes em placas de 96 amostras. pode ser utilizado nos
sistemas de pcr quantitativo real time 7300, 7500,abi prism 7900 ht (96/384 amostras) e7900 fast
termocicladores modelos 9800, 9700 (96/384 amostras) com 100 adesivos n.c.m. 3926.90.90

CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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062847031 Oligonucleotideo, contendo 22 bases, purificado por hplc (infa forward) para 500 reações. FRASCO 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

062847032 Oligonucleotideo, contendo 24 bases, purificado por hplc (infa reverse) para 500 reações. FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847033 Oligonucleotideo, contendo 23 bases, purificado por hplc (sw infa forward) para 500 reações. FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847034 Oligonucleotideo, contendo 23 bases, purificado por hplc (sw infa reverse) para 500 reações. FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847035 Oligonucleotideo, contendo 23 bases, purificado por hplc (sw h1 forward) para 500 reações. FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847036 Oligonucleotideo, contendo 24 bases, purificado por hplc (sw h1 reverse) para 500 reações. FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847037 Primer rp f - oligonucleotídeo (primer) contendo 19 bases, purificado por hplc (rnasep forward). Sequência
de nucleotídeos 5'-3': aga ttt gga cct gcg agc g. Frasco com 500 microlitros na concentração de 100
micromolar acondicionadas em frasco apropriado, rótulo contendo número de lote, data de fabricação,
composição e procedência. Com certificado de análise.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847038 Primer rp r - oligonucleotídeo (primer) contendo 20 bases, purificado por hplc (rnasep reverse). Sequência
de nucletídeos 5'-3': gag cgc ctg tct cca caa gt. Frasco com 500 microlitros na concentração de 100
micromolar acondicionadas em frasco apropriado, rótulo contendo número de lote, data de fabricação,
composição e procedência. Com certificado de análise.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847039 Oligonucleotideo, contendo 24 bases, modificado com 6-fam na extremidade 5 e com bhq1 na
extremidade 3, purificado por hplc (infa probe) para 500 reações.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847040 Oligonucleotideo, contendo 30 bases, modificado com 6-fam na extremidade 5 modificado internamente
no t residual com bhq1, fosforilato na extremidade 3, purificado por hplc (sw inf a probe) para 500 reações.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847041 Oligonucleotideo, contendo 30 bases, modificado com 6-fam na extremidade 5 modificado internamente
no t residual com bhq1, fosforilato na extremidade 3, purificado por hplc (sw h1 probe) para 500 reações.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847042 Sonda pb rp - oligonúcleotideo (sonda) contendo 23 bases, modificado com 6-fam na extremidade 5 com
bhq1 na extremida- de 3, purificado por hplc (rnasep probe). Sequência de nucleotídeos 5'-3': ttc tga cct
gaa ggc tct gcg cg. Frasco com 500 microlitros na concentração de 100 micromolar acondicionadas em
frasco apropriado, rótulo contendo número de lote, data de fabricação, composição e procedência. Com
certificado de análise.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847043 Kit de extração de RNA viral, por centrifugação, composto por tampão de lise, carrier, tampões de
lavagem,  tampão de eluição, colunas de sílica e tubos coletores. O protocolo de lise e extração não deve
necessitar de banho termostatizado ou termobloco. O volume aproximado da amostra: 140 microlitros;
volume aproximado de eluição: 50 microlitros. Tempo necessário para execução do protocolo: 20 - 50
min. Rendimento superior a 90%. Kit para 250 reações. 

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847044 Superscript iii one-step qrt-pcr system with platinium taq com 500 testes. KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847045 Kit de extração de DNA de fluidos biológicos em colunas de silica com 50 testes. CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847046 Mistura para reação em PCR em tempo real, composto por enzima polimerase Probe qPCR, dNTPs e
tampão.  Reference dye misturado aos reagentes ou em tubo separado para ser adicionado conforme a
necessidade. Reagente deve ser compatível com equipamento applied biosystems 7500.  Reagente para
1000 reações de 20 microlitros cada.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847047 Iniciador (primer) senso, gene alvo: ctra, nome: F753 sequencia 5' - 3': TGT GTT CCG CTA TAC GCC
ATT tamanho do amplicon: 114pb, frasco com 200 nmoles

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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062847048 Iniciador (primer) anti-senso, gene alvo: ctra, nome: R846 sequencia 5' - 3': GCC ATA TTC ACA CGA

TAT ACC tamanho do amplicon: 114pb, frasco com 600 nmoles
FRASCO 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

062847049 Iniciador (primer) senso, gene alvo: LYTA, nome: LYTAF SEQUENCIA 5' - 3': ACG CAA TCT AGC AGA
TGA AGC A tamanho do amplicon: 75 pb, frasco com 600 nmoles

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847050 Iniciador (primer) anti-senso, gene alvo: LYTA, nome: LYTAR sequencia 5' - 3': TCG TGC GTT TTA ATT
CCA GCT tamanho do amplicon: 75 pb, frasco com 400 nmoles

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847051 Iniciador (primer) senso, gene alvo: BEXA, nome: BEXA F sequencia 5' - 3': GGC GAA ATG GTG XTG
GTA A tamanho do amplicon: 100pb, frasco com 200 nmoles

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847052 Iniciador (primer) anti-senso, gene alvo: BEXA, nome: BEXA R
sequencia 5' - 3': GGC CAA GAG ATA CTC GAA CGT T tamanho do amplicon: 100pb, frasco com 200
nmoles

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847053 Sonda, gene alvo: ctra, nome: pb820
Seqüência 5' - 3': aac ctt gag caa tcc tat cct gac gtt ct
Marcação: fam - mgb
Tamanho do amplicon: 114 pb
Frasco contendo 200 nmolares

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847054 Sonda, gene alvo: lyta, nome: lyta
Seqüência 5' - 3':gcc gaa aac gct tga tac agg gag
Marcação: vic-mgb
Tamanho do amplicon: 75 pb
Frasco contendo 200 nmolares

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847055 Sonda, gene alvo: BEXA, nome: PB BEXA sequencia 5' - 3': CAC CAC TCA TCA AAC GAA TGA GCG
TGG marcacao: NED - MGB tamanho do amplicon: 100 pb frasco com 50 nmoles

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847056 Iniciador (primer) senso, gene alvo: sacb (men a) nome: f2531
Seqüência 5' - 3': aaa att caa tgg gta tat cac gaa ga
Tamanho do amplicon: 92 pb
Frasco contendo 500 nmolares

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847057 Iniciador (primer) senso,gene alvo: sacb (men a) nome: R2624, seqüência 5' - 3': ata tgg tgc aag ctg gtt
tca ata g, tamanho do amplicon: 92 pb, frasco contendo 200 nmolares

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847058 Iniciador (primer) senso,gene alvo: siad (men b) nome: f3872, sequencia 5' - 3': ccc att tca gat gat ttg t,
tamanho do amplicon: 162 pb, frasco contendo 500 nmolares

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847059 Iniciador (primer)anti-senso,gene alvo: siad (men b) nome:r4013,sequencia 5' - 3': agc cga ggg ttt att
tctac, tamanho do amplicon:162 pb, frasco contendo 200 nmolares

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847060 Iniciador (primer) senso, gene alvo: siad (men c) nome: f478
Seqüência 5' - 3': ctt tcc ctg agt atg cga aaa aa
Tamanho do amplicon: 77 pb
Frasco contendo 500 nmolares

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847061 Iniciador (primer)anti-senso,gene alvo: siad (men c) nome: r551, sequencia 5' - 3': tgc taa tcc cgc ctg aat
g, tamanho do amplicon: 77 pb, frasco contendo 200 nmolares

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847062 Iniciador (primer) senso,gene alvo: syng (men w135)nome:1068, sequencia 5' - 3': gtg agg agg gat ttc tat
ata tat tta, tamanho do amplicon:147 pb, frasco contendo 200 nmolares

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847063 Iniciador (primer)anti-senso,gene alvo: syng (men w135) nome:r1214,sequencia 5' - 3': ttg cca ttc cag aaa
tat ca, tamanho do amplicon:147 pb, frasco contendo 100 nmolares

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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062847064 Iniciador (Primer) senso, gene alvo: synF (Men Y), Nome: F1019

Sequência 5' - 3' : CAG GAG GAA ATT TAT GAG AAT ACA G A
* Tamanho do amplicon: 140. Frasco contendo 200 nmolares.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847065 Iniciador (primer)anti-senso,gene alvo: synf (men y) nome:r1158, sequencia 5' - 3': cta aaa tca ttc gct cca
tat, tamanho do amplicon:140 pb, frasco contendo 100 nmolares

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847066 Iniciador (primer) senso,gene alvo: xcbb (men x) nome: f173, sequencia 5' - 3': tgt ccc caa ccg ttt att gg,
tamanho do amplicon: 66 pb, frasco contendo 200 nmolares

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847067 Iniciador (primer)anti-senso,gene alvo: xcbb (men x) nome:r237,sequencia 5' - 3': tgc tgc tat cat agc  cgc
c, tamanho do amplicon: 66 pb, frasco contendo 100 nmolares

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847068 Sonda, gene alvo: sacb (men a), nome: pb 2591,
Sequencia 5'-3': cta aaa gta gga agg gca ctt tgt ggc ata at
Tamanho do amplicon: 92 pb
Marcação: fam - sac - bhqi
Frasco contendo 200 nmolares

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847069 Sonda, gene alvo: siad (men b), nome: pb 3974,
Sequencia 5'-3': atg ggc aac aac tat gta atg tct tta tt
Tamanho do amplicon:162 pb
Marcação: fam - siad - bhq1
Frasco contendo 200 nmolares

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847070 Sonda, gene alvo: siad (men b), nome: pb 3974t,
Sequencia 5'-3': atg ggt aac aac tat gta atg tct tta tt
Tamanho do amplicon:162 pb
Marcação: fam - siad - bhq1
Frasco contendo 200 nmolares

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847071 Sonda, gene alvo: siad (men c), nome: pb 495
Seqüência 5'-3': ttt caa tgc taa tga ata cca ccg ttt ttt tgc
Tamanho do amplicon: 77 pb
Marcação: fam - siad - bhq1
Frasco contendo 200 nmolares

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847072 Sonda, gene alvo: syng (men w135), nome: pb 1139
Seqüência 5'-3': ta tgg agc gaa tga tta cag tta cta taa
Tamanho do amplicon:147 pb
Marcação: fam - siad - bhq1
Frasco contendo 100 nmolares

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847073 Sonda, gene alvo: synF (Men Y), Nome: Pb1098, sequência 5’ – 3’ : GTA TGG TGT ACG A”T”A TCC CTA
TCC TTG CCT ATA AT.
Marcação: 5’: FAM-/ 3’: BHQ-1-dT(“T”)/C6 cpg (3’), ou seja, o quencher BHQ1-dT deve ser colocado na
posição do “T” e a posição 3’ deve receber o bloqueador C6 cpg. Tamanho do amplicon: 140 pb. Frasco
contendo 100 nmolares.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847074 Sonda, gene alvo: xcbb (men x), nome: pb 196
Seqüência 5'-3': tgt ttg ccc aca gta atg gcg g,
Tamanho do amplicon: 66 pb
Marcação: fam - xcbb - bhq1
Frasco contendo 100 nmolares

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847077 Marcador de peso molecular para uso em biologia molecular de 100 pares de base (pb). FRASCO 60 Produtos e Componentes ativo
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Químicos e Biológicos

062847078 Marcador de peso molecular para uso em biologia molecular de 25 pares de base (pb). FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847079 Marcador de peso molecular para uso em biologia molecular de 50 pares de base (pb). FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847080 dNTPS (dMIX 10 mM DE dATP, dCTP, dGTP, dTTP) para uso em biologia molecular. FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847081 Oligonucleotídeo iniciador TB11 (primer) (5' - ACC AAC GAT GGT GTG TCC AT). Frasco contendo 200
nmolares.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847082 Oligonucleotídeo iniciador TB12 (primer) (5' - CTT GTC GAA CCG CAT ACC CT). Frasco contendo 200
nmolares.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847083 Conjunto reagente ensaio pandemia H1N1/09 V.0.2 KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847085 Teste imunoenzimático para detecção qualitativa e/ou quantitativa de anticorpos anti-brucella no soro. TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847096 Composto por placa de 96 poços pré-carregado com os reagentes necessários para detectar e quantificar
cópias do gene de RNase P humano, um gene de cópia única que codifica uma fração de RNA da enzima
RNase P. Cada poço contém uma mistura de reação pré-carregado contendo 1X TaqMan® Universal
PCR Master Mix, primers RNase P e sonda marcada com o fluoróforos FAM ™. Os equipamentos devem
demonstrar a capacidade de distinguir entre 5.000 e 10.000 equivalentes genômicos com um nível de
confiança de 99,7%.

CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847107 Kit para determinação de anticorpos anti-Treponema pallidum por imunofluorescência (FTA-Abs). KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847127 Oligonucleotídeo (primer) contendo 20 bases, dessalinizado, liofilizado e com rendimento final de síntese
superior a 100 nmoles. Sequência de nucleotideos 5';-3';: CGY TGG ATG CGN TTY CAT GA.
Acondicionado em frasco apropriado, rotulado com nome do primer (NoV.G1-F), sequencia, rendimento
(nmols), peso molecular (mw),número do lote e data da fabricação. Com certificado de análise.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847128 Oligonucleotídeo (primer) contendo 22 bases, dessalinizado, liofilizado e com rendimento final de síntese
superior a 100 nmoles. Seqüência de nucleotídeos 5';-3';: CTT AGA CGC CAT CAT CAT TYA C.
Acondicionado em frasco apropriado, rotulado com nome do primer (NoV.G1-R) e seqüência, rendimento
(nmols), peso molecular (mw), número do lote e data da fabricação. Com certificado de análise.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847129 Oligonucleotídeo (primer) contendo 26 bases, dessalinizado, liofilizado e com rendimento final de síntese
superior a 100 nmoles. Sequência de nucleotídeos 5'-3';: CAR GAR BCN ATG TTY AGR TGG ATG AG.
Acondicionado em frasco apropriado, rotulado com nome do primer (NoV.G2-F) e seqüência, rendimento
(nmols), peso molecular (mw), número do lote e data da fabricação. Com certificado de análise.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847130 Oligonucleotídeo(primer)contendo 21bases, dessalinizado, liofilizado e com rendimento final de síntese
superior a 100 nmoles. Sequência de nucleotídeos 5'- 3';: TCG ACG CCA TCT TCA TTC ACA.
Acondicionado em frasco apropriado, rotulado com nome do primer (NoV.G2-R), sequência, rendimento
(nmols), peso molecular (mw), número do lote e data da fabricação. Com certificado de análise.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847131 Oligonucleotideo (sonda) contendo 20 bases,modificado com FAM na extremidade 5'; e com TAMRA na
extremidade 3';, purificados por HPLC. Sequência de nucleitídeos 5'-3'; AGA TYG CGA TCY CCT GTC
CA. Acondicionado em frasco apropriado, contendo 20000 pmol liofilizados ou 200uL na concentração de
100uM, rotulado com nome da sonda (NoV- G1-S)e sequência, peso molecular (mw), número do lote e
data da fabricação. Com certificado de analise.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847132 Oligonucleotideo (sonda) contendo 20bases, modificado com VIC na extremidade 5' e com MGB na
extremidade 3', purificados por HPLC. Sequência de nucleotídeos 5'-3' TGG GAG GGC GAT CGC AAT

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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CT. Acondicionado em frasco apropriado, contendo 20000 pmol liofilizados ou 200uL na concentração de
100uM, rotulado com nome de sonda (NoV-G2-S) e sequencia, peso molecular (mw), número do lote e
data da fabricação. Com certificado de análise.

062847133 Dnptps para síntese de cdna,para uso em biologia molecular compatível com o kit retro script(am 1710
invitrogen). conjunto composto por quatro tubos(datp,dctp,dttp,dgtp), cada tubo contendo o dntp na
concentração de 10 milimolar.

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847134 Iniciador randômico ramdom primer para síntese de cdna,para uso em biologia molecular. Frasco
contendo 9 unidades, na concentração de 3 microgramas por microlitro,em 3 milimolar de tris-hcl (ph 7.0)
e 0.2 milimolar de edta.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847136 Oligonucleotídeo (primer) contendo 20 bases, dessalinizado, liofilizado e com rendimento final de síntese
superior a 100 nmoles. Sequencia de nucleotídeos 5’ – 3’: TGG ACI AGR GGI CCY AAY CA.
Acondicionado em frasco apropriado, rotulado com nome do primer (MON431) e sequencia, rendimento
(nmols), peso molecular (MW),número do lote e data da fabricação. Com certificado de analise.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847137 Oligonucleotídeo (primer) contendo 20 bases, dessalinizado, liofilizado e com rendimento final de síntese
superior a 100 nmoles. Sequencia de nucleotídeos 5’ – 3’:TGG ACI CGY GGI CCY AAY CA.
Acondicionado em frasco apropriado, rotulado com nome do primer (MON432) e sequencia, rendimento
(nmols), peso molecular (MW),número do lote e data da fabricação. Com certificado de analise.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847138 Oligonucleotídeo (primer) contendo 21 bases, dessalinizado, liofilizado e com rendimento final de síntese
superior a 100 nmoles. Sequencia de nucleotídeos 5’ – 3’: GAA YCT CAT CCA YCT GAA CAT.
Acondicionado em frasco apropriado, rotulado com nome do primer (MON433) e sequencia, rendimento
(nmols), peso molecular (MW),número do lote e data da fabricação. Com certificado de analise.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847139 Oligonucleotídeo (primer) contendo 21 bases, dessalinizado, liofilizado e com rendimento final de síntese
superior a 100 nmoles. Sequencia de nucleotídeos 5’ – 3’:GAA SCG CAT CCA RCG GAA CAT.
Acondicionado em frasco apropriado, rotulado com nome do primer (MON434) e sequencia, rendimento
(nmols), peso molecular (MW),número do lote e data da fabricação. Com certificado de analise.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847144 Solução aquosa de brometo de etídio na concentração de 10 mg/mL. Grau biologia molecular. Uso
eletroforese gel de agarose. Frasco de 10 mL devidamente fechado e protegido.  Com certificado de
análise.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847145 Oligonucleotídeo (primer) contendo 19 bases, dessalinizado, liofilizado e com rendimento final de síntese
superior a 100 nmoles. Sequencia de nucleotídeos 5’ – 3’: GGT AGG CTA CGG GTG AAA C.
Acondicionado em frasco apropriado, rotulado com nome do primer (HAV-F ) e sequencia, rendimento
(nmols), peso molecular (MW),número do lote e data da fabricação. Com certificado de analise.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847146 Oligonucleotídeo (primer) contendo 20 bases, dessalinizado, liofilizado e com rendimento final de síntese
superior a 100 nmoles. Sequencia de nucleotídeos 5’ – 3’: GCG GAT ATT GGT GAG TTG TT.
Acondicionado em frasco apropriado, rotulado com nome do primer (HAV-R ) e sequencia, rendimento
(nmols), peso molecular (MW), número do lote e data da fabricação. Com certificado de analise.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847147 Oligonucleotideo (sonda) contendo 29 bases, modificado com FAM na extremidade 5’ e com TAMRA na
extremidade 3’, purificados por HPLC. Sequencia de nucleotídeos 5’ – 3’ CTT AGG CTA ATA CTT CTA
TGA AGA GAT GC. Acondicionado em frasco apropriado, contendo 20000 pmol liofilizados ou 200uL na
concentração de 100uM, rotulado com nome da sonda(Sonda HAV-S) e sequencia, peso molecular (MW),
número do lote e data da fabricação. Com certificado de análise.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847148 Oligonucleotídeo (primer) contendo 19 bases, dessalinizado, liofilizado e com rendimento final de síntese
superior a 100 nmoles. Sequencia de nucleotídeos 5’ – 3’: CWT ACA TGC ACA TCK CSG G.
Acondicionado em frasco apropriado, rotulado com nome do primer (ADV-F) e sequencia, rendimento
(nmols), peso molecular (MW),número do lote e data da fabricação. Com certificado de analise.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847149 Oligonucleotídeo (primer) contendo 19 bases, dessalinizado, liofilizado e com rendimento final de síntese FRASCO 60 Produtos e Componentes ativo
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superior a 100 nmoles. Sequencia de nucleotídeos 5’ – 3’: CRC GGG CRA AYT GCA CCA G.
Acondicionado em frasco apropriado, rotulado com nome do primer (ADV-R) e sequencia, rendimento
(nmols), peso molecular (MW),número do lote e data da fabricação. Com certificado de analise.

Químicos e Biológicos

062847150 Oligonucleotideo (sonda) contendo 27 bases, modificado com FAM na extremidade 5’ e com TAMRA na
extremidade 3’, purificados por HPLC. Sequencia de nucleotídeos 5’ – 3’ CCG GGC TCA GGT ACT CCG
AGG CGT CCT. Acondicionado em frasco apropriado, contendo 20000 pmol liofilizados ou 200uL na
concentração de 100uM, rotulado com nome da sonda(Sonda ADV -S) e sequencia, peso molecular
(MW), número do lote e data da fabricação. Com certificado de analise.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847151 Oligonucleotídeo (primer) contendo 26 bases, dessalinizado, liofilizado e com rendimento final de síntese
superior a100 nmoles.. Sequencia de nucleotídeos 5’ – 3’: ACC ATC TWC ACR TRA CCC TCT ATG AG.
Acondicionado em frasco apropriado, rotulado com nome do primer (RVA-F) e sequencia, rendimento
(nmols), peso molecular (MW),número do lote e data da fabricação. Com certificado de analise.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847152 Oligonucleotídeo (primer) contendo 22 bases, dessalinizado, liofilizado e com rendimento final de síntese
superior a 100 nmoles. Sequencia de nucleotídeos 5’ – 3’: GGT CAC ATA ACG CCC CTA TAG C.
Acondicionado em frasco apropriado, rotulado com nome do primer (RVA-R) e sequencia, rendimento
(nmols), peso molecular (MW),número do lote e data da fabricação. Com certificado de analise.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847153 Oligonucleotideo (sonda) contendo 23 bases, modificado com VIC na extremidade 5’ e com MGB na
extremidade 3’, purificados por HPLC. Sequencia de nucleotídeos 5’ – 3’ AGT TAA AAG CTA ACA CTG
TCA AA. Acondicionado em frasco apropriado, contendo 20000 pmol liofilizados ou 200uL na
concentração de 100uM, rotulado com nome da sonda(Sonda RVA-S) e sequencia, peso molecular (MW),
número do lote e data da fabricação. Com certificado de analise.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847154 Primer Coq IS481-F. Oligonucleotídeos (primes) com 18 bases, acondicionado em frasco apropriado com
200 nMoles, rótulo contendo número de lote, data de fabricação, composição e procedência. Rendimento
mínimo a ser entregue (em ODs) de >10 ODs. Com certificado de análise. Sequência: CAA GGC CGA
ACG CTT CAT

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847155 Primer Coq IS481-R. Oligonucleotídeos (primes) com 24 bases, acondicionado em frasco apropriado com
200 nMoles, rótulo contendo número de lote, data de fabricação, composição e procedência. Rendimento
mínimo a ser entregue (em ODs) de >10 ODs. Com certificado de análise. Sequência:  GAG TTC TGG
TAG GTG TGA GCG TAA.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847156 Primer Coq ptxS1-F. Oligonucleotídeos (primes) com 16 bases, acondicionado em frasco apropriado com
200 nMoles, rótulo contendo número de lote, data de fabricação, composição e procedência. Rendimento
mínimo a ser entregue (em ODs) de >10 ODs. Com certificado de análise. Sequência:  CGC CAG CTC
GTA CTT C

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847157 Primer Coq ptxS1-R. Oligonucleotídeos (primes) com 15 bases, acondicionado em frasco apropriado com
200 nMoles, rótulo contendo número de lote, data de fabricação, composição e procedência. Rendimento
mínimo a ser entregue (em ODs) de >10 ODs. Com certificado de análise. Sequência:  GAT ACG GCC
GGC ATT

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847158 Sonda Coq IS481-FAM. Oligonucleotídeos sondas para uso em biologia molecular, com 22 bases,
marcado na extremidade 5' com FAM, e marcada com BHQ 3'-end. Rendimento mínimo a ser entregue
(em ODs) de >10 Ods. Acondicionado em frasco apropriado com 50 nMoles, rótulo contendo número de
lote, data de fabricação, composição e procedência. Com certificado de análise. Sequência: 5CA GTC
GGC CTT GCG TGA GTG GG3

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847159 Sonda Coq pxtS1-FAM. Oligonucleotídeos sondas para uso em biologia molecular, com 22 bases,
marcado na extremidade 5' com FAM, e marcada com BHQ 3'-end. Rendimento mínimo a ser entregue
(em ODs) de >10 Ods. Acondicionado em frasco apropriado com 50 nMoles, rótulo contendo número de
lote, data de fabricação, composição e procedência. Com certificado de análise. Sequência: 5AA TAC

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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GTC GAC ACT TAT GGC GA3

062847216 Oligonucleotídeo (primer) contendo 24 bases, dessalinizado, liofilizado e com rendimento final de síntese
superior a 100 nmoles. Sequência de nucleotídeos 5’ – 3’: GTT ATG AAC CAA TGT GGC CGT TAT.
Acondicionado em frasco apropriado, rotulado com nome do primer (PP7R-- F ) e sequência, rendimento
(nmols), peso molecular (MW),número do lote e data da fabricação. Com certificado de análise.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847217 Oligonucleotídeo (primer) contendo 20 bases, dessalinizado, liofilizado e com rendimento final de síntese
superior a 100 nmoles. Sequência de nucleotídeos 5’ – 3’: CGG GAT GCC TCT GAA AAA AG.
Acondicionado em frasco apropriado, rotulado com nome do primer (PP7R-- R ) e sequência, rendimento
(nmols), peso molecular (MW),número do lote e data da fabricação. Com certificado de análise.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062847218 Oligonucleotideo (sonda) contendo 22 bases, modificado com Cy5 na extremidade 5’ e com BQH-2 na
extremidade 3’, purificados por HPLC. Sequência de nucleotídeos 5’ – 3’ TCG GTG GTC AAC GAG GAA
CTG GAA C. Acondicionado em frasco apropriado, contendo 20000 pmol liofilizados ou 200uL na
concentração de 100uM, rotulado com nome da sonda(Sonda HAV-S) e sequência, peso molecular (MW),
número do lote e data da fabricação. Com certificado de análise.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

062863002  JOGO DE FORCEPS PAR DE FORCEPS NASAL COTTLE WALSHAM LADOS DIREITO E ESQUERDO PAR 64 Odontológicos ativo
062863003 Par de forceps de rowe (esquerda e direita) PECA 123 Equipamentos, instrumentos e

materiais odontológicos (68)
ativo

062863004 Jogo de fórceps walsham direito PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

062863005 Jogo de fórceps walsham esquerdo PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

062901001 THERA-BAND (CINTA ELASTICA) PARA EXERCICIOS DE BRACO E PERNAS METRO 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

062901002 Cinta elástica para exercícios de braços e pernas cor verde. METRO 128 Acondicionadores e embalagens ativo
062901003 Cinta elástica para exercícios de braços e pernas cor vermelha. METRO 128 Acondicionadores e embalagens ativo
062901004 Thera-band (cinta elástica) para exercícios de braços e pernas cor cinza. METRO 128 Acondicionadores e embalagens ativo

062901005 Thera-band (cinta elástica) para exercícios de braços e pernas cor azul. METRO 128 Acondicionadores e embalagens ativo
062901006 Thera-band (cinta elástica) para exercícios de braços e pernas cor preto. METRO 128 Acondicionadores e embalagens ativo
062901007 Thera-band - Cinta elástica p/exercícios de braços e pernas,cor amarelo. PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
062910001 Gelo seco uso em coleta KG 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

062936002 Trocater composto de obturador piramidal 30160p, camisa com torneira para insuflação 30160m e válvula
multifuncional, diâmetro de 6mm x 10,5cm de comprimento, compatível com endoscópio karl

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062936014 Cabo de iluminação com fibra ótica, diâmetro de  4,5 mm a 5,1 mm e no mínimo 250 cm de comprimento,
compatível com equipamento de videolaparoscopia KARL STORZ.
** UTILIZAR O CÓDIGO 122939004 MATERIAL DE CONSUMO**

peca 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

062936015 Camisa endoscópica, redutora de 11mm para 5mm,compatível com equipamento de videolaparoscopia
karl storz

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062936016 Camisa endoscópica, para exame, com uma torneira, diâmetro de 3,7 mm, compatível com equipamento
de videolaparoscopia karl storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062936017 Camisa endoscópica, diâmetro de 4,3 mm, com canal de instrumentos de 5 fr, compatível com
equipamento de videolaparosco pia karl storz

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062936018 Camisa endoscópica,diâmetro de 5,0mm,fluxo continuo,compatível com equipamento de
videolaparoscopia karl storz

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062936019 Endoscópio rígido autoclavável, de visão foro oblíqua de 30¢ com sistema de lentes de bastão, PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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transmissão de luz por fibra ótica incorporada, colular grande angular, com diâmetro de 10 mm e
comprimento de 31 cm, compatível com sistema Karl Storz.

Materiais de Uso Médico (67)

062936020 Haste interna para pinça endoscópica bipolar,modelo take- apart, com boca de 3mm, dupla
ação,comprimento de 33cm, compatível com equipamento de videolaparoscopia karl storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062936021 Haste para pinça endoscópica, modelo click-line, com boca tipo babcock,múltiplos dentes, atraumática,
fenestrada, simples ação, comprimento de 36cm e diâmetro de 5mm, compatível com equipamento de
videolaparoscopia karl storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062936022 Instrumento de fixação para mioma, com espiral, para camisa endoscópica karl storz, diâmetro de 5 mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062936023 Mangueira de silicone para saída de n20, compatível com os insufladores - karl storz, modelo 26430620-1 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062936024 Pinça endoscópica unipolar, rotatória, intercambiável, cabo isolado sem trava, modelo click-line, com boca
tipo kelly, para corpos estranhos e dissecção, curta, dupla ação,comprimento de 36 cm, tubo externo
isolado de 5 mm, composta de cabo 33121, tubo 33300 e haste 33310 md,compatível com equipamento
de videolaparoscopia karl storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062936025 Pinça endoscópica unipolar, rotatória, intercambiável, cabo isolado sem trava, modelo click-line, com boca
tipo reddick- olsen, para corpos estranhos e dissecção, forte,longa, dupla ação, comprimento de 36 cm,
tubo externo isolado de 5mm, composta de cabo 33121, tubo 33300 e haste 33310 ul, compatível com
equipamento de videolaparoscopia karl storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062936026 Pinça endoscópica unipolar, rotatória, intercambiável, cabo isolado sem trava, modelo click-line, com boca
tipo clamp, 1x2 dentes, simples ação, comprimento de 36 cm, tubo externo isolado de 5 mm, composta
de cabo 33121, tubo 33300 e haste 33310 fm, compatível com equipamento de videolaparoscopia   karl
storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062936027 Pinça endoscópica, rotatória, intercambiável, cabo metálico sem trava, modelo click-line, com boca tipo
badcock, tipo clamp, longa, dupla ação, tipo coração, comprimento de 36cm tubo externo isolado de
10mm, composta de cabo 33 121, tubo 33500 e haste 33510 bls, compatível com equipamento de vídeo
laparoscopia karl storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062936028 Pinça endoscópica, modelo take-apart, boca tipo semm, isolado unipolar, dupla ação e apreensão de
trompas, diâmetro de 5 mm e comprimento de 36cm, constituída de cabo 30529 e haste 30419 fb,
compatível com equipamento de videolaparoscopia karl storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062936029 Pinça endoscópica unipolar, rotatória, intercambiável, cabo isolado sem trava, modelo click-line, com boca
tipo biopsia, tipo punch, simples ação, comprimento de 36 cm,tubo externo isolado de 5mm, composta de
cabo 33121, tubo 33300 e haste 34310 dh, compatível com equipamento de videolaparoscopia karl storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062936030 Pinça endoscópica, para apreensão de agulha, diâmetro de 2,8mm e comprimento de 17 cm. Compatível
com equipamento de vídeo laparoscopia karl storz

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062936031 Trocater,autoclavável de 11mm, com válvula multifuncional de retenção de gás, com torneira para
passagem de gás mandril piramidal, com sistema de desmontagem por engate rápido,sem rosca,
compatível com sistema Karl Storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062936032 Cabo de vídeo marca Storz, modelo 26006m, compatível com bisturis elétricos da marca Valleylab PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062936033 Camisa endoscópica, para cistoscopia, com obturador,com duas torneiras para irrigação, diâmetro de 25
fr, compatível  com sistema de video-laparoscopia compatível com a marca Karl  / Storz.
** UTILIZAR O CÓDIGO 122963003  MATERIAL DE CONSUMO**

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

062936034 Camisa endoscópica, para citoscopia, com obturador, com duas torneiras para irrigação, diâmetro de 22fr,
compatível com /sistema de video-laparoscopia compatível com a marca Karl  /Storz.
** UTILIZAR O CÓDIGO 122963006 MATERIAL DE CONSUMO**

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)
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062936035 Camisa endoscópica para cistoscopia, com obturador, com duas torneiras para irrigação, diâmetro de

20fr, compatível com sistema de video-laparoscopia compatível com a marca Karl Storz.
** UTILIZAR O CÓDIGO 122963007 MATERIAL DE CONSUMO**

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

062936036 Camisa endoscópica, para cistoscopia, com obturador,com duas torneiras para irrigação, diâmetro de
19fr, compatível com / sistema de video-laparoscopia compatível com a marca karl  / storz.
** UTILIZAR O CÓDIGO 122963005 MATERIAL DE CONSUMO**

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

062936037 Camisa endoscópica, para cistoscopia, com obturador,com duas torneiras para irrigação, diâmetro de
17fr,compatível com  / sistema de video-laparoscopia compatível com a marca karl  / storz.
** UTILIZAR O CÓDIGO 122939004 MATERIAL DE CONSUMO**

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

062936039 Peça guia com 1 canal para passagem de instrumentos, para camisa endoscópica, compatível com
sistema de video-laparoscopia compativel com a marca Karl Storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062936040 Peça guia com 2 canais para passagem de instrumentos,para camisa endoscópica, compatível com
sistema de video-laparoscopia compatível com a marca karl storz
** UTILIZAR O CÓDIGO 122939010 MATERIAL DE CONSUMO**

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

062936041 Peça guia com mecanismo deflectivo com 2 canais, compatível com sistema de video-laparoscopia
compatível com a marca  / karl storz.
** UTILIZAR O CÓDIGO 122939009 MATERIAL DE CONSUMO**

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

062936042 Pinça endoscópica flexível para corpos estranhos, diâmetro 7fr e comprimento de 40cm compatível com
sistema de video-laparoscopia compatível com a marca Karl Storz.
** UTILIZAR O CÓDIGO 122939012 MATERIAL DE CONSUMO**

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

062936043 Pinça endoscópica flexível para corpos estranhos,diâmetro de 9 fr e comprimento de 40cm compatível
com sistema de videolaparoscopia compatível com a marca karl storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062936044 Pinça endoscópica flexível para biopsia, diâmetro de 7fr e omprimento de 40cm compatível com sistema
de video-laparoscopia compatível com a marca Karl Storz
** UTILIZAR O CÓDIGO 122939011 MATERIAL DE CONSUMO**

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

062936045 Pinça endoscópica flexível para biópsia, diâmetro de 9fr e / comprimento de 40cm compatível com
sistema de video-laparoscopia compatível com a marca karl storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062936046 Tesoura endoscópica, para cistoscopia, simples ação,diâmetro de 7fr e comprimento de 40cm compatível
com sistema de videolaparoscopia compatível com a marca karl storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062936047 Tesoura endoscópica para cistoscopia, simples ação, diâmetro de 9 fr e comprimento de 40cm
compatível com sistema de video-laparoscopia compatível com a marca karl storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062936048 Pinça endoscópica para biópsia, dupla ação com dentes, compatível com sistema de video-laparoscopia
compatível com a marca karl storz

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062936049 Pinça endoscópica para corpos estranhos, dupla ação com dentes, compatível com equipamento de
video-laparoscopia da marca karl storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062936050 Pinça endoscópica para corpos estranhos e retirada de fragmentos, simples ação, compatível com
sistema de video-laparoscopia compatível com a marca karl storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062936051 Elemento de trabalho, com mola de ação por meio de dedo polegar, para cirurgias ressectoscópicas,
completo compatível com sistema de vídeo-laparoscopia compatível com a marca Karl Storz.
** UTILIZAR O CÓDIGO 122939006 MATERIAL DE CONSUMO**

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

062936052 Evacuador de ellik, compatível com sistema de video-laparoscopia compatível com a marca karl storz.
** UTILIZAR O CÓDIGO 122939007 MATERIAL DE CONSUMO**

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

062936053 Faca tipo reta, de sachse, para uretrotomia, compatível com sistema de video- laparoscopia compatível
com a marca Karl Storz.
** UTILIZAR O CÓDIGO 122939008 MATERIAL DE CONSUMO**

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

062936054 Peça guia com canal lateral para instrumentos de até 5 fr de diâmetro, para camisa endoscópica, PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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compatível com sistema de video-laparoscopia compatível com a marca karl storz. Materiais de Uso Médico (67)

062936055 Litotritor pneumático, constituído por: equipamento, cabo de o´ring, kit de amortecedores, tubo de silicone,
escova para limpeza,óleo para lubrificação e pedal,compatível com sistema de video-laparoscopia
compatível com a marca karl storz

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062936056 Probe para litotritor pneumático, com diâmetro de 1,6 mm,comprimento de 600 mm para uso em
endoscópios compatível com sistema de litotripsia da marca Karl Storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062936057 Probe para litotrito pneumático, com diâmetro de 2mm, comprimento de 331mm para uso em
endoscópios compatível com sistema de video-laparoscopia, compatível com a marca Karl Storz

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062936058 Probe para litotritor pneumático,com diâmetro de 0,8mm, para uso em endoscópios compatível com
sistema de video-laparoscopia, compatível com a marca Karl Storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062936059 Probe para litotritor pneumático, com diâmetro de 1mm, comprimento de 530mm para uso em
endoscópios compatível com sistema de video-laparoscopia, compatível com a marca Karl Storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

062944002 Carro plataforma com rodízio, capacidade de 800 kg PECA 98 Movimentação de cargas ativo
062944005 Carro plataforma em aco, capacidade 300kg, com duas rodas fixas e duas giratorias de 4

polegadas.dimensoes comprimento 900mm, largura 530mm, altura 150mm. altura da aba 645mm
(aproximadamente)

PECA 98 Movimentação de cargas ativo

062995001 Aparelho para exercícios respiratórios,tipo "flutter/shaker"
Materiais: polipropileno e esfera em aço carbono com revestimento superficial;
Pressão superior a 18cm h2o;
Frequência obtida: 7 a 19 hz;
Prazo de validade: indeterminado

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

063010001 Retentor - peças para roçadeira PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
063010003 Peças para roçadeira. Porca. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
063010006 Vela de Ignição - peças para roçadeira PECA 38 Componentes e Acessórios para

Veículos Rodoviários
ativo

063010007 Peças para roçadura. Carretel. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
063010008 Peças para roçadeira filtro de combustível PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
063010011 Peças para roçadeira para reposição e manutenção (aplicação direta) PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
063070002 Roldana para mastro isolador para mastro de 2° simples 01 descida dr-033 PECA 72 Condecorações, Bandeiras,

Galhardetes, Brindes
ativo

063100002 Suporte de borracha para antena interna de tv - uhf/vhf. PECA 42 Telecomunicações ativo

063134001 materiais e utensilios de escritorio artigos e papelaria (aplicacao direta) PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

063142003 QUADRO/ MOLDURA, RETRATO DE SANTA CATARINA PECA 22 Mobiliário ativo
063142006 QUADRO/MOLDURA COM FOTOS. PECA 22 Mobiliário ativo
063142009 Quadro em  cortiça com acabamento em aluminio 60x90 PECA 22 Mobiliário ativo
063290001 Lâmina crescente angulado, de 2 a 3 mm com bisel para cima, em aço inox, para  uso em cirurgia de

catarata, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na
embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro
MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com
informações técnicas em português.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

063290002 Lâmina de facoemulsificação angulado, 2.75mm em inox para - penetração na câmara anterior em
cirurgia de catarata a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto. Estéril, descartável.
Apresentando na embalagem: dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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registro no MS. Acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. O produto devera vir
com informações técnicas em português.

063290003 Lâmina de facoemulsificação, triangular com cabo tamanho 5.2 mm em aço inox para cirurgia
oftalmológica a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto estéril, descartável. Apresentando na
embalagem: dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, registro no MS.
Acondicinados em recipiente que garanta a integridade do produto. O produto devera vir com informações
técnicas em português.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

063290004 Lamina de 15 graus de faco emulsificação para parentese  de câmara anterior, em aço inox para cirurgia
oftalmológica.a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto - estéril, descartável. Apresentando
na embalagem: dados de identificação, lote, data da esterilização, procedência, validade, registro no MS.
Acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto. Devera vir com informações em
português.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

063320001 Armário (tipo guarda roupa) - uso geral. PECA 22 Mobiliário ativo
063320002 Guarda roupa em aco 6 vaos PECA 22 Mobiliário ativo
063347015 APARELHO TELEFÔNICO (TIPO CELULAR) DIGITAL, TECNOLOGIA GSM, MODELO A50 PECA 42 Telecomunicações ativo
063347019 Aparelho telefônico (tipo celular) Smartphone PECA 42 Telecomunicações ativo
063380004 Endurecedor em pó para resinas para prótese. GRAMA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

063410001 Quadro fundo branco para aviso med. 90 x 1,20 cm PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

063410002 Quadro fundo branco, requadro metálico. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

063428002 Auto-refrator com ceratometro
1.Generalidades:
Auto-refrator com ceratometro para a realização de medidas de refração e ceratometria.
2.Características técnicas mínimas:
2.1 Modo de refratometro
2.1.1 Esfera: faixa de medição de -25 a 22d, com passo de 0,25d ou menor.
2.1.2 Cilindro: faixa de medição de 0 a +8d, com passo de 0,25d ou menor.
2.1.3 Eixo: faixa mínima de medição de 1º a 180º, com passo de 1º, ou menor.
2.1.4 Deve permitir medidas com diâmetros da pupila de 2,5mm
2.2 Modo de curvatura da córnea
2.2.1 Raio de curvatura da córnea: faixa mínima de medição de 5,5mm a 10 mm, com passo de 0,01mm
ou menor.
2.2.2 Refração da córnea: 33.75d ate 67.5d, com passo de 0.12d, ou menor.
2.2.3 Astgmatismo da córnea: 0d ate +10d, com passo de 0,12d ou menor.
2.2.4 Angulo do eixo de astgmatismo da córnea: 1º a 180º, com passo de 1º, ou menor.
3. Alimentação:
3.1 Alimentação elétrica: 220v/60hz
OBS: O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua
portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

063436001 PROJETOR PARA USO EM OFTALMOLOGIA PARA PROJEÇÃO DE OPTÓPICOS
1. Generalidades:
Projetor para projeção de optópicos para oftalmologia.
2. Características técnicas mínimas:

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo
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2.1. Ponto de fixação;
2.2. Deve possuir filtro duo-cromo;
2.3. Realizar teste de astigmatismo;
2.4. Deve possuir dispositivo para projetor quadros isolados
3. Acessórios:
3.1. Controle remoto para todas as funções;
3.2. Iluminador halogênico de reserva.
4. Alimentação:
4.1. Alimentação elétrica: 220v/60hz
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.  

063495011 Balcão em laminado melamínico, sob tampos ou com rodízios. A metragem do móvel, design, material de
construção e acessórios utilizados deverá atender o respectivo projeto e memorial descritivo. Instalado no
local conforme projeto.

METRO 22 Mobiliário ativo

063495012 Balcão térmico totalmente em aço inox. Com 6 cubas, padrão gastronorm, sendo 4 cubas quentes e 2
cubas frias, com protetor de saliva superior e corrediça para as bandejas estrutura inferior tubular com
rodízio de borracha de 6 polegadas giratórias e todos com freios.alimentação elétrica 220 volts
monofásico com aquecimento através de resistência blindada e com termostato para regulagem de
temperatura. As cubas deverão ter medidas padrão gastronorm 1/2 com 100mm de profundidade com
tampas e alças e tampas para reposição.

PECA 22 Mobiliário ativo

063495013 Balcão térmico totalmente em aço inox, com 4 cubas, padrão gastronorm, com protetor de saliva superior
e corrediça para as bandejas, estrutura inferior tubular com rodízio de borracha de 6 polegadas, giratórios
e todos com freios. Alimentação elétrica 220 volts. Monofásico com aquecimento através de resistência
blindada e com termostato para regulagem de temperatura as cubas deverão ter medidas padrão
gastronorm ¼ com 100mm de profundidade com tampas e alças. A proposta deverá incluir mais 4 cubas
gastronom de 1/4 com alças e tampas para reposição. 

PECA 22 Mobiliário ativo

063495014 Balcão térmico totalmente em aço inox, com 8 cubas, padrão gastronorm, sendo 6 cubas quentes e 2
cubas frias, com protetor de saliva superior e corrediça para as bandejas. Estrutura inferior tubular com
rodízio de borracha de 6 polegadas. Giratórios e todos com freios. Alimentação elétrica 220 volts
monofásico com aquecimento através de resistência blindada e com termostato para regulagem de
temperatura. As cubas deverão ter medidas.Padrão gastronorm 1x1 com 150 mm de profundidade com
tampas. A proposta deverá incluir mais 6 cubas do mesmo tamanho com alças e tampas para reposição e
6 cubas gastronorm 1 x 1/2 com alça e tampa.

PECA 22 Mobiliário ativo

063509001 Placa de identificação em metal PECA 72 Condecorações, Bandeiras,
Galhardetes, Brindes

ativo

063517003 BENGALA EM "T" PECA 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

063533001 1. Generalidades:
Lâmpada de fenda, tipo haag-streit com mesa e tonometro de aplanacao, para consultório.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Cabeçote estéreo com aumento de 1,6 a 2,5 x;
2.2. Oculares tipo grande angular com correção de dioptrias;
2.3. Lentes objetivas de 10 x;
2.4. Ajuste de distancia interpupilar entre 55 x 75 mm;
2.5. Comando de foco e subida e descida por joystick;
2.6. Iluminação com lâmpada halogenca de no minino 27 watts;

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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2.7. Discos de abertura de 0,2 a 8 mm;
2.8. Filtros azul e verde;
2.9. Rotação de fenda de 90 graus;
2.10. Ponto de fixação luminosa;
2.11. Estativa com queixeira móvel e testeira;
2.12. Mesa motorizada com fonte de alimentação para lâmpada;
3. Alimentação:
3.1. Alimentação elétrica: 220v/60hz.
4. Acessórios:
4.1. 02 (duas) lâmpadas;
4.2. 02 (duas) lâmpadas para ponto de fixação;
5. Características técnicas mínimas do tonometro de aplanacao:
5.1. Deve ser fixo a lâmpada de fenda;
5.2. Faixa de medição: 0 a 10 mmhg
6. Acessórios do tonometro de aplanacao:
6.1. Calibrador;
6.2. 02 (dois) prismas.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

063533002 1 Características técnicas mínimas:
1.1 oculares 12,5 x;
1.2 cinco aumentos (6x 10x 16x 25x 40x);
1.3 lâmpada halogena 12v 30w;
1.4 lâmpada vermelha de fixação:
1.5 possibilidade de fenda vertical, horizontal ou obliqua
1.6 alimentação de 110 a 220v;
1.7 mesa elétrica incluída;
1.8 adaptador para laser em cedência;
2. documentação:
2.1.o equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação impresso em língua portuguesa e
serviço em língua portuguesa ou inglesa;
3. instalação e treinamento:
3.1 a empresa vencedora deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração, com no minimo duas aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de
instalação do sistema

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

063533003 Lâmpada de fenda
1. Generalidades: lâmpada de fenda, tipo haag-streit com mesa, para consultório.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 cabeçote estéreo com aumento de 1,6 a 2,5x;
2.2 oculares tipo grande angular com correção de dioptrias;
2.3 lentes objetivas de 10x;
2.4 magnificação total: 16x a 25x,(incluído)
2.5 ajuste de distancia interpupilar entre 55x75mm;
2.6 comando de foco de subida e descida por joystick;
2.7 iluminação com lâmpada halogenea de no mínimo 27 watts;
2.8 discos de abertura de 0,2 a 8 mm

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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2.9 filtros azul e verde, no mínimo;
2.10 rotação de fenda de 90 graus;
2.11 ponto de fixação luminosa;
2.12 estativa com queixeira móvel e testeira;
2.13 mesa motorizada com fonte de alimentação para lâmpada;
3. alimentação:
3.1 alimentação elétrica: 220v/60hz
4. Acessórios:
4.1 02(duas) lâmpadas;
4.2 02(duas) lâmpadas para ponto de fixação;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração

063541002 Bóton PECA 72 Condecorações, Bandeiras,
Galhardetes, Brindes

ativo

063550001  APARELHO DE ECOGRAFIA
1. GENERALIDADES:
ULTRA SOM OFTALMOLOGICO COM MODOS A E B
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
2.1 TRANSDUTORES;
2.1.1 SONDA B DE 10 MHZ PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM ÂNGULO DE CAPTAÇÃO DE 40
OU 60 GRAUS;
2.1.2 SONDA A DE 10 MHZ (BIOMETRIA);
2.2 PROGRAMAS PARA VISUALIZAÇÃO DE IMAGEM COM RECURSOS DE CONGELAMENTO,
ZOOM E MEDIDAS OCULARES;
2.3 MONITOR DE 14";
3. ALIMENTAÇÃO:
3.1 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V / 60 HZ;
O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM
LÍNGUA PORTUGUESA. O LICITANTE DEVE FORNECER TREINAMENTO ADEQUADO AOS
USUÁRIOS, SEM ONUS PARA A ADMINISTRAÇÃO

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

063592001 REFRATOR PARA USO EM OFTALMOLOGIA
1. Generalidades
Refrator para uso em oftalmologia
2. Características mínimas
2.1 lentes esféricas positivas e negativas de + 16,75 a - 19,00 dpts, em divisões de 0,25 dpts
2.2 lentes cilíndricas de 0 a 6,00 dpts, em divisões de 0,25 dpts
2.3 eixo de 0 a 180 graus
2.4 deve permitir ajuste interpupilar de 50 a 75mm
2.5 deve permitir ajuste de convergência do infinito a 380 mm
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

063622001 Pé de cabra. PECA 34 Ferramentas ativo
063630001 FLEBOEXTRATOR PARA SAFENA BILATERAL PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso

Médico
ativo

063630002 Fleboextrator com 09 olivas de 4 a 12mm de espessura CONJUNTO 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo
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063649001 ANÉIS DE WOLLMAN PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso

Médico
ativo

063657001 Valvulotomos mills 30 cm para safena PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

063657002 Cateter para desobstrução de artérias com oclusões crônicas, fabricado em aço inoxidável que
proporciona grande suporte e tração. Marca radiopaca distal com 1mm na extremidade distal para fácil
visualização. Ponta afilada com rosca progressão na placa, excelente flexibilidade para anatomias
tortuosas.

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

063657003 Valvulótomo descartável, dispositivo único, para procedimentos de veias in-situ, montado em um cateter
de 60 e 110cm de comprimento. Possui em sua ponta distal uma bugia de 1.8mm de diâmetro, que
acomoda arcos expansíveis, liberando as quatro lâminas embutidas quando acionadas, adequando-se
aos diâmetros dos vasos, com inserção suave, sem provocar lesões no corte das cúspides. Tem um
acesso lateral luer-lok, que permite monitorar as tomadas de pressão, infundir soluções salinas e
medicamentosas.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

063738001 Fio para roçadeira em nylon METRO 26 Conservação e limpeza (18) ativo
063789001 EMENDA PARA MANGUEIRA MEDINDO 3/8" PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
063789002 Reparador de 1/2 PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
063789003 Emenda para mangueira tipo ¾. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
063851021 Óculos (armação e lente) para longe: od - 075 (esférico), - 100 (cilindro),90º (eixo)    oe-075 (esférico),-

100 (cilindro), 65º (eixo)
PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

063878002 Drill e acessórios para motor velocidade 300 a 1500 RPM.
Objeto: micro motor cirúrgico
1.Generalidades: motor elétrico,com painel digital, bomba peristáltica para procedimentos cirúrgicos em
otorrinologia  e buco-maxilo.
2. Características técnicas mínimas
2.1 Micro motor de mão autoclavavel;
2.2 Faixa mínima para a rotação do micro motor, 2450 a 26.000 RPM;
2.3 Controle de velocidade no painel (digital)e no pedal;
2.4 Irrigador (acoplado a caneta), com controle no pedal;
2.5 Engate de contra-angulo e peça de mão tipo intra universal;
2.6 rotação reversível, no pedal;
2.7 Permitir selecionar o fluxo de irrigação da bomba peristaltica;
3. Acessórios:
3.1 Pedal de controle de velocidade e sistema de irrigação;
3.2 Caneta cirúrgica angulada com multiplicação de velocidade (1;2);
3.3 Maleta para acomodação do conjunto;
3.4 Três (03) frascos de óleo especifico para lubrificação do equipamento, se necessário;
3.5 Dois(02) kits reutilizáveis de irrigação, se descartável vinte (20) unidades;
3.6 Caso a bomba de infusão peristáltica utilize cassetes descartáveis, fornecer vinte (20)unidades;
4. Alimentação
4.1 Alimentação elétrica 220v/60hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração. O
equipamento deve apresentar garantia de no mínimo 2(dois) anos.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

063878003 Motor bucomaxilo 1500 rpm, torque em 35 n.cm., encaixe tipo universal intra; para a realização de PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1461 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
procedimento de fixação dinâmica para parafusos, placas e próteses ortopédicas e buco-maxilo-faciais.
Sistema de irrigação e pedal inteligente, o qual possibilita a reversão do sentido de rotação do
micromotor, alterar o fluxo de irrigação, ligar e desligar a bomba peristáltica. Painel digital.

Materiais de Uso Médico (67)

063894002 MESA PARA PREPARO DE MASSA: PRODUZIDA EM INOXIDÁVEL AISI 304, MEDINDO 100CM DE
ALTURA, 120CM DE LARGURA, 300CM DE COMPRIMENTO         

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

063894003 Mesa de apoio com tampo duplo sem gavetas medindo 0,60 x 0,68 x 0,74m confeccionada com tampo
em madeira termoestabilizada em chapa única com densidade entre 660 a 700kg/m3 com 25mm de
espessura e revestido na face interna em melamínico BP, (para maior resistência ao produto) e na parte
externa o revestimento deverá ser em laminado (Fómica) com no mínimo 06 mm de espessura e
acabamento Frost, bordas arredondadas pelo sistema Post Forming e topos em ABS colado em
máquinas espesciais a 190º no sistema Hot Melt. Pés hastes produzidos em aço SAE 1010 a 1012 sem
costura, fina frio, Ø 3" com passagem para fiação tendo sua base inferior o sistema em U invertido (ou
seja para baixo), curvado a 180º, em chapa de aço com espessura mínima de 2mm e ponteiras tipo meia
concha, estampadas em prensa excêntrica, produzida em aço com no mínimo 2mm de espessura e
niveladores de altura: Base superior no sistema de calha "   " com entrada de fiação, com suas pontas
chanfradas e sem rebarbas ou arestas com no mínimo de 2mm de espessura com tratamento
antiferruginoso e pintura eletrostática a pó (epóxi). 

PECA 22 Mobiliário ativo

063932002 Cavalete/flip chart estrutura de alumínio PECA 22 Mobiliário ativo
063967002 Pelve masculina para treinamento, tamanho natural PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos

e Eletrônicos
ativo

063975001 Mesa plástica (tipo piscina) quadrada, medindo 70cm PECA 22 Mobiliário ativo
063975002 MESA PLÁSTICA (TIPO PISCINA), QUADRADA, TAMPO MEDINDO 80CM PECA 22 Mobiliário ativo
063975003 Mesa plastica (tipo piscina) redonda,desmontavel PECA 22 Mobiliário ativo
064025001 Aparelho espremedor de vassoura de algodão, em metal PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
064041002 Japona de poliéster resinado, com capuz, forro com lã térmica (acrílica) com fechamento duplo: velcro e

botão de pressão, para uso em ambientes com temperaturas de até 10 graus centígrados negativos.
Tamanho G.           .                     

PECA 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

064130001 APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR.
1. GENERALIDADES:
APARELHO FOTOPOLÍMERIZADOR DE RESINAS UTILIZADAS EM ODONTOLÓGIA.
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
2.1. DEVE TER CHAVE SELETORA DE TEMPO DE AJUSTÁVEL ENTRE 10 E 50 SEGUNDOS;
2.2. DEVE TER FILTRO DE LUZ PARA PRODUZIR LUZ NA FAIXA DE 400 A 500 NM;
2.3. DEVE TER FILTRO TÉRMICO PARA CONTROLAR A RADIAÇÃO INFRAVERMELHA;
2.4. DEVE TER EXAUSTOR PARA RETIRADA DO CALOR GERADO PELA LÂMPADA;
2.5. DEVE TER CHAVE LIGA/DESLIGA QUE PERMITA ABORTAR A OPERAÇÃO DO APARELHO;
2.6. DEVE TER MONITORAMENTO DA INTENSIDADE DA LUZ PRODUZIDA PELA LÂMPADA;
2.7. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LÂMPADA EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO.
3. ALIMENTAÇÃO:
3.1. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/60 HZ.
O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE INSTRUÇÃO E SERVIÇO EM
LÍNGUA PORTUGUESA.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

064157001 Chuveiro com lava-olhos de emergencia. estrutura em cano galvanizado de 1" com acionamento manual.
diametro do lava-olhos nao inferior a 300m. Distancia do chao ate o lava-olhos 1100 mm; chao ate o
chuveiro 2130mm.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

064254007 Unidade: 003 PECA 29 Mecanografia, Tipografia e Gráfica ativo
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solução - 3902 e  código: 201 bra1 - 702 material especifico para uso na impressora marca willett 430,
para gravação nas bobinas de lote e validade dos medicamentos da maquina envelopadora de
comprimido marca fabris

064270003 Calcinha adulto de cotton, em tecido 92% algodao e 08% elastano, com elastico na cintura e nas pernas,
medindo 66cm de cintura, altura da frente 18cm, altura atras 23cm, lateral 8cm, fundo 12cm e elastico
25cm nas pernas, cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial, tamanho P.
Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

064270004 Calcinha adulto de cotton, em tecido 92% algodao e  8% elastano, com elastico na cintura e nas pernas,
medindo 76cm de cintura, altura da frente 23cm, altura atras 32cm, lateral 10cm,fundo 12cm e elastico
28cm nas pernas, cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial, tamanho M.
Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

064270005 Calcinha adulto de cotton, em tecido 92% algodao e  8% elastano, com elastico na cintura e nas pernas,
medindo 90cm de cintura, altura da frente 28cm, altura atras 34cm, lateral 13cm,fundo 13cm e elastico
30cm nas pernas, cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial, tamanho G.
Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

064270006 Calcinha adulto de cotton, em tecido 92% algodao e  8% elastano, com elastico na cintura e nas pernas,
medindo 96cm de cintura, altura da frente 30cm, altura atras 36cm, lateral 15cm,fundo 13cm e elastico
32cm nas pernas, cores lisas e claras, resistente a lavagem industrial, tamanho GG.
Apresentar etiqueta conforme exigências do Inmetro.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

064319004 Jogo de memória tátil. PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
064351001 Cabo de rede Multilan, em caixa com 300mts CAIXA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

064351004  PATCH CORD U/UTP CAT.5E - T568A, 1,5 M, AMARELO. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

064351005 Cabo de rede utp cat.5  PATCH CORD U/UTP CAT.5E - T568A, 5 M, AZUL. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

064351007  PATCH CORD U/UTP CAT.5E - T568A, 2,5 M, AZUL. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

064351008 Cabo de rede Nexans RJ 45 cat 5 E PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

064351009 Cabo rede utp cat. 5 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

064351016 Cabo de rede UTP cat 6 3m cor vermelha. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

064351029 Cabo par trancado UTP, CAT5E CMX cor azul, certificação Anatel METRO 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

064351032 Cabo de rede UTP Cat.5 em metros METRO 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

064394002 Bobina em papel para máquina térmica 37mm x 70m x 7,5cm, para máquina de senha. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

064432001  Lamina para persiana em tecido. PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
064475003 Pá (restrito) de corte quadrada em ferro com cabo de madeira PECA 34 Ferramentas ativo
064521001 Plataforma de enxerto de pele, descartável, comprimento 20,3 cm (8 polegadas), compatível com

expansor de enxerto da marca ZIMMER.
PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso

Médico
ativo

064521002 Plataforma descartavel para expansor de pele, medindo 1:1,5, compativel com o equipamento aesculap,
modelo ba720r, embalagem com identificacao do produto, marca,lote de fabricacao procedencia e

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo
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apresentar isensao de registro no ms

064521003 Plataforma descartável para expansor de pele, medindo 1:3, compatível com o equipamento Aesculap,
modelo BA720R, embalagem com identificação do produto, marca,lote de fabricação, procedência e
apresentar isensao de registro no MS.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

064521004 Plataforma descartável para expansor de pele, medindo 1:6, compatível com o equipamento Aesculap,
modelo BA720R, embalagem com identificação do produto, marca,lote de fabricação, procedência e
apresentar isenção de registro no MS.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

064530001 Caixa de plataforma, descartável, comprimento 40,6 cm (16 polegadas), compatível com expansor de
enxerto da marca ZIMMER.

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

064556005 Cera acrílica impermeabilizante com base seladora (2 em 1)
***Exclusivo CCR***

PECA 66 Prestação de Serviços de: ativo

064564002 Saco plástico para sacole de 4.5x25cm, com 1000 unidades PACOTE 128 Acondicionadores e embalagens ativo
064564005 Coletor para lâmpadas fluorescentes PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
064572001 PORTA CRACHÁ USO GERAL

Sem requisição desde 06/2012.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

064580002 TERMISTOR EM Y, PARA FLUXO NASAL COM ADAPTADOR TOUTHROOS PARA MINIDIM
EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO, MARCA, LOTE DE
FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA.      

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

064602011 Peso padrão classe E2 em aço inox. Maciço de 10mg PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
064602012 Peso padrão de 1g, em aço inox, classe de exatidão m1, formato cilíndrico, com marcação de valor

nominal na sua superfície, aprovado pelo INMETRO e com certificado da RBC (Rede Brasileira de
Calibração).

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

064602014 Peso padrão classe e2,aprovado pelo Inmetro,com certificado de calibração da rbc, em aço inoxidável
maciço, de 100mg.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

064602018 CONJUNTO DE PESOS PADRÃO E 2
Composto por pesos de 1mg, 2mg(02 unidades), 5mg, 10mg, 20mg(02 unidades), 50mg, 100mg,
200mg(02 unidades) e 500mg. Em aço inoxidável sem magnetismo com susceptibilidade magnética
<0.01 e densidade de 8.0kg/dm3, sem câmara de ajuste, com estojo em madeira e pinça, conforme
recomendações da OIML.

JOGO 59 Equipamentos de Laboratório ativo

064602019 Peso padrão de 50g, aço inox, classe de exatidão F2, formato cilíndrico, com marcação do valor nominal
na sua superfície, aprovado pelo Inmetro e com certificado da RBC (rede brasileira de calibração).

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

064670001 Dispositivo para álcool, fácil de abrir, limpar e recarregar branco com visor transparente e com dosador de
consumo que libera mais ou menos 1 ml da solução ao ser acionado por pressão, permitindo a
visualização e com capacidade de 1 litro, medindo aproximadamente 18 x 12 cm.

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

064734003 Pallet (estrado) em polipropileno medindo 1,00x1,20 PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
064734004 PALETT/ (ESTRADO) DE MADEIRA, PARA APOIO DE DIVERSOS MATERIAIS COMO RAÇÕES,

CAIXAS DIVERSAS, EVITANDO ASSIM O CONTATO COM O CHÃO. MATERIAL PERMANENTE.
TAMANHOS DIVERSOS.

PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo

064734005 Palett (estrado) em madeira, medindo 120cm comp. x 100cm larg. x 14cm altura. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
064742001 Amortecedor molas a gás c/ regulagem de curso, capacidade de carga entre 90 kg a 105 kg p/uso em

poltronas reclináveis
PECA 22 Mobiliário ativo

064750009 Carteira funcional de couro com brasão da vigilância sanitária PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo
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064777001 Torneira de metal 3/4 PECA 47 Equipamentos e aparelhos

hidráulico-Sanitários (46)
ativo

064777002 Torneira de metal cromada de 18cm a 20cm PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

064777003 Torneira de metal cromada, de parede, para lavatório.                              PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

064777004 TORNEIRA DE METAL DE PRESSÃO PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

064777005 Torneira de metal cromada para lavatório de 1/2 polegada. PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

064777006 TORNEIRA DE METAL PARA PIA DE COZINHA 1/2" PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

064777007 Torneira de metal para pia de cozinha 1/2", tipo bica móvel PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

064777008 TORNEIRA DE METAL AUTOMÁTICA QUE DESLIGA COM PRESSÃO, JATO REGULÁVEL PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

064777009 Torneira de mesa de metal cromada de 1/2 polegada,com sensor infravermelho, alimentada por 4 pilhas
tipo aa de 1,5v.

PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

064777010 Torneira de metal para pia de cozinha bica movel alta 3/4". PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

064777011 Torneira de mesa para lavatorio, com acionamento por sensor, alimentada por energia eletrica, liga
automaticamente quando o usuario aproxima as maos da area de leitura e desliga quando o usuario
afasta as maos da referida area; funciona com uma tensao constante e baixa de 12 volts,
independentemente da tensao da rede eletrica, garantindo total seguranca contra choques eletricos.

PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

064777012 Torneira de metal automática, de mesa PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

064777013 Torneira de metal automática, de parede PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

064777014 Torneira para lavatórios de mãos
Torneiras de mesa de bica alta, em latão cromado, com sistema de acionamento hidromecânico por leve
pressão manual; fechamento automático em aproximadamente 6 segundos; com registro regulador de
vazão, temperatura máxima da água 40º c. apresentar catálogo do produto.

PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

064777015 Torneira de mesa de bica alta, móvel, em latão cromado, com sistema de acionamento hidromecanico
com o cotovelo, com leve pressão na alavanca. Apresentar catálogo do produto

PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

064785001 Mexedor para café (palito) em plástico resistente, medindo aproximadamente 10cm PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
064807007 Banco de madeira com pés de metal para vestuário medindo 150 x 30/38,7 cm PECA 22 Mobiliário ativo
064807009  Bancos retos para vestiário, confeccionado em MDF 25mm no assento e na estrutura em MDF de 18mm,

revestido melamina de alta pressão, na cor bege no sistema post forming, 180 graus, medindo 900mm x
comprimento x 350mm de profundidade x 450mm altura

PECA 22 Mobiliário ativo

064807011 Banco de madeira com 3 lugares para uso em jardim. PECA 22 Mobiliário ativo
064831001 Marreta uso geral PECA 61 Medicamentos ativo
064831003 Marreta de 2 kg, com cabo de madeira PECA 61 Medicamentos ativo
064858002 Umidificador aquecedor

1. Generalidades:
Umidificador aquecedor
1. Generalidades:

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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Umidificador aquecedor com reservatório para uso em ventilação pulmonar.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 temperatura ajustável
2.2 indicação digital de temperatura
2.3 sistema de segurança contra superaquecimento
2.4 reservatório para umidificador autoclavavel
2.5 alimentação elétrica: 220 v.

064882001 Temozolamida 5 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882002 Temozolamida 20 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882003 Temozolamida 250 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882008 Ibuprofeno 600 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882023 Benzalconio, Cloreto + Nafazolina + Sódio, Cloreto, solução nasal, frasco 30 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882027 Óleo mineral + Agar +Picosulfato, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882055 Verteporfirina 15 mg, frasco-ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

064882066 IMPORTADO: Trietine Hydrocloride 250 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
064882067 IMPORTADO: Levetiracetam 500 mg, tablete TABLETE 61 Medicamentos ativo
064882068 IMPORTADO: Pentosan Plysulfate Sodium 100mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
064882070 Paroxetina, cloridrato 20 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

064882071 Pantoprazol 40 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882073 Sertralina, cloridrato 50 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882077 Deflazacort 6 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882081 Doxazosina, Mesilato 2 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

usar código padronizado: 558013

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo (bloqueado)

064882083 Oxcarbamazepina 300 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882084 Risedronato sódico 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882085 Carvedilol 6,25 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882086 Oxcarbamazepina 600 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882087 Ácido Acetil Salicílico micro encapsulado 100mg, Aspirina Prevent, comprimido.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo
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064882089 Carvedilol 12,5 mg, comprimido - DIVELOL.

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

064882091 Atenolol 50 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882092 Insulina Lispro 100 UI/ml, frasco/ampola 10 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

frasco/ampo
la

61 Medicamentos ativo

064882093 Cálcio, carbonato 600 mg + Vitamina D 200 UI, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882098 Tocoferol, acetato, (vitamina E), 400 mg, cápsula gel
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882100 Sene 400 mg + Tamarindo + Alcaçuz , cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882103 Ginko Biloba 80 mg, extrato seco, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882107 Fluvastatina 80 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882109 Fluvoxamina 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882112 Formoterol, fumarato 12 mcg + Budesonida 400 mcg, frasco com 60 doses - FORASEQ
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882114 Alprazolam 0,25 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882115 Óleo de Borago Officinalis caps 900mg. CAPSULA 61 Medicamentos ativo
064882116 Alprazolam 1 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

064882118 Glimeperida 2 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882119 Ambroxol, cloridrato 6 mg/ml, xarope, frasco 120 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882121 MANIPULADO: Hidroxizina, cloridrato 10 mg, cápsula capsula 61 Medicamentos ativo
064882122 Amitriptilina, cloridrato 75 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

064882125 Anlodipina, besilato 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882127 Latanoprost 0,005%, frasco 2,5 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882133 Biperideno, cloridrato 4 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882136 Bromazepan 6 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882143 Budesonida 400 mcg, frasco com 60 cápsulas + inalador.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882146 Metilfenidato 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882148 Bupropiona 150 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo
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064882150 Carbamazepina 400 mg, liberação lenta, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

064882152 Mirtazapina 30 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882155 Carmitina L 600 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882156 N-acetilcisteína granulado 600 mg, envelope 5 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

ENVELOPE 61 Medicamentos ativo

064882157 Cetoconazol 20 mg/ml, shampoo, frasco com no mínimo 100 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

frasco 61 Medicamentos ativo

064882159 Candesartana 16 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882162 Paracetamol 750 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882163 Paroxetina 15 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882165 Citicolina 500 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882169 Piracetam 800 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882170 Clomipramina 75 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882171 Piroxican 20 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882172 Clonazepan 0,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882176 Ranitidina, cloridrato 300 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882177 Deflazacort 30 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882178 Risperidona 2 mg, comprimido - RISPERDAL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882179 Desmopressina 0,1 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882180 Dexametasona0,1% + Neomicina0,35% + Polimixina B, pomada oftálmica, bisnaga 3,5 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

BISNAGA 61 Medicamentos ativo

064882182 Diltiazen 90 mg, liberação lenta, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882183 Salbutamol spray 100 mcg, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

usar código 566025 (GEJUD).

FRASCO 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

064882184 Sildenafil 50 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882185 Diltiazen, cloridrato 60 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo
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064882186 Sotalol 160 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

064882187 Domperidona 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882188 Dorzolamida, cloridrato 2%, frasco 5 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882189 Sulfametoxazol 800 mg + Trimetoprima 160 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882190 Enalapril, maleato 20 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882191 INSUMOS: Shampoo de selênio, sulfato 2,5%, frasco 100 ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
064882193 Enalapril, meleato 20 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

064882198 Temozolamida 100 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882201 Estradiol, Velearato 2 mg + Ciproterona, acetato 1 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882202 Venlafaxina  150 mg, liberação controlada, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882205 Salmeterol, xinafoato 25mcg + Fluticasona, propionato 50 mcg, spray , frasco com 120 doses
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882206 Salmeterol, Xinofoato 50 mcg + Fluticasona, proprionato 250 mcg, disco com 60 doses
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882207 Zolpidem 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882208 Zopiclona 7,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882209 Montelucaste Sódico 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882210 Piracetam 400 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

Usar código: 88110548 

CAPSULA 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

064882211 Budesonida 3 mg, liberação controlada, frasco com 45 cápsulas
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882213 Bisoprolol, fumarato de 1,25 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882215 Teofilina 200 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882216 Formoterol, fumarato 12 mcg + Budesonida 200 mcg, frasco com 60 doses + inalador.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882217 Valeriana officialis 125 mg, extrato seco, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882220 Clorambucil 2 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882222 Diltiazem 300 mg, liberação lenta, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
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064882224 BIcalutamida 50 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

064882226 Ascórbico, ácido 2 g, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882227 Pygeum africanum + Urtiga dioica 300 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882228 Alprazolam 0,50 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882229 Omeprazol 40 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
O CAP será aplicado sobre o preço Fábrica do produto, retirados antes os tributos, quando for o caso.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882232 Divalproato de sódio 500 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882237 Cálcio, carbonato 500 mg + Vitamina D 200 UI, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882238 Aripiprazol 15 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882242 Plantago ovata 3,5 g, pó efervescente, envelope
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

ENVELOPE 61 Medicamentos ativo

064882243 Diltiazem 240 mg, libetação lenta, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA/
COMPRIMI

DO

61 Medicamentos ativo

064882244 Oxcarbazepina 6%, frasco 100 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882245 Hidroclorotiazida 25 mg + Amilorida, cloridrato 2,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882250 Ácido zoledronico 4 mg, frasco-ampola 5 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

064882252 Venlafaxina 75 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.o.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882253 Polivitamínico, gotas,  frasco 20 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882255 Hialuronato de sódio 20 mg, frasco-ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882257 INSUMOS: Loção de limpeza, frasco 120 ml - CETAPHIL FRASCO 61 Medicamentos ativo
064882258 Nistatina 100.000 UI +Óxido de zinco 200 MG, pomada, bisnaga  60 g

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
BISNAGA 61 Medicamentos ativo

064882259 Aciclovir 400 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882261 Rituximab 500 mg, ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

064882262 Rituximab 100 mg , ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

064882263 Bamifilina 300 mg, drágea
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

DRAGEA 61 Medicamentos ativo

064882265 Triancinolona 1 mg + Neomicina 2,5 mg + Gramicidina + Nistatina, creme, bisnaga 30 g. BISNAGA 61 Medicamentos ativo
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Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

064882266 Diltiazem 120 mg, liberação lenta, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882267 Verapamil, cloridrato 120 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882268 Espironolactona 50 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882270 Levotiroxina sódica 75 mcg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882274 LANCETADOR ACCU CHEK
usar código de insumo.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo (bloqueado)

064882281 Fenilbutazona 200 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882284 Ácidos graxos polinsaturados marinhos 1.000 mg, extrato, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882285 Teriparatida 250 mcg/ml, caneta injetora 2,4 ml.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

PECA 61 Medicamentos ativo

064882287 Diacereina 50 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882289 Glimepirida 4 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882290 Candersatan 8 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882291 Levotiroxina sódica 125 mcg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882294 Sene 240 mg + Cassia + Tamarindus + Coriandrum, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882295 Miconazol, Nitrato 2%, loção cremosa, frasco 30 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

TUBO 61 Medicamentos ativo

064882297 Finasterida 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882298 INSUMOS: Pó fixador de dentaduras, frasco FRASCO 61 Medicamentos ativo
064882299 Enalapril, maleato 5 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

064882300 Salmeterol, xinofoato 50 mcg + Fluticasona, propionato 100 mcg, disco com 60 doses
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882309 Omeprazol 10 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882316 Exemestano 25 mg, drágea
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

DRAGEA 61 Medicamentos ativo

064882317 Ertapenem sódico 1 g, frasco-ampola 20 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

064882318 Timomodulina 80 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882319 Triexifenidil, Cloridrato 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo
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064882320 Diclofenaco sódico 100 mg,  liberação lenta, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

064882322 Lorazepan 2 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

usar código padronizado: 221034

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo (bloqueado)

064882323 Metoprolol, Succinato  25 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882324 Pinaverio, Brometo 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882325 Bromoprida 20 mg, liberação prolongada, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882327 Cloxazolam 2 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882328 Nortriptilina 50 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882329 Clostebol, acetato 5 mg/g + Neomicina, sulfato 5 mg/g, creme, bisnaga 30 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

BISNAGA 61 Medicamentos ativo

064882330 Fenofibrato micronizado 200 mg, capsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882331 Salmetrol, xinofoato. 25 mcg + Fluticasona, propionato 125 mcg, spray , frasco com 120 doses.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882332 Montelucaste sódico 4 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882333 Repaglinida 1 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882336 Letrozol 2,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882337 Nadolol 40 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882338 Clonidina 0,2 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882339 Travoprost 0,004%, solução oftálmica estéril, frasco 2,5 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882340 Telmisartan 40 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882341 Retinol, palmitato 10 mg/g, gel oftalmológico, tubo 10 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

TUBO 61 Medicamentos ativo

064882343 Retinol + Aminoácidos +Metionina + Cloranfenicol, pomada oftálmica, tubo 3,5 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

TUBO 61 Medicamentos ativo

064882344 Nimesulida 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882346 Atenolol 50 mg + Clortadilona 12,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882347 Cilostazol 50 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo
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064882349 Tibolona 2,5 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

064882352 Flutamida 250 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

Usar código padronizado 620015

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo (bloqueado)

064882353 NUTRIÇÃO: Módulo de oligossacarídeos para nutrição enteral ou oral. LATA 61 Medicamentos ativo
064882355 Lansoprazol 30 mg + Claritromicina 500 mg + Amoxilina 500 mg, cápsula

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
capsula 61 Medicamentos ativo

064882356 Insulina asparte 100 UI/ml, refil 3 ml -  NOVORAPID
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

PECA 61 Medicamentos ativo

064882358 Cálcio, Carbonato 500 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882359 Losartan potássico 50 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882360 Cilostazol 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882361 Isossorbida, mononitrato 50 mg, liberação prolongada, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882362 Litio, carbonato 450 mg, comprimido revestido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882363 Trioxido de arsênico 10 mg, ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

064882364 Monossialogangliosideo sódico 100 mg, frasco-ampola 5 ml.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

064882365 Fulvestranto 250 mg/5ml, seringa
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SERINGA
PRONTA

61 Medicamentos ativo

064882366 Bosentan 62,5 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882367 Gliclazida 30 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882368 Brinzolamida 1%, suspensão oftálmica estéril, frasco 5 ml.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882369 Cetuximab 100 mg, ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

064882371 Valsartan 80 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882373 Naratriptano 2,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882374 Ácido acetilsalicílico tamponado 325 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882375 Cetoconazol 20 mg + Neomicina 2,5 mg + Betametasona, pomada, bisnaga 30 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

BISNAGA 61 Medicamentos ativo

064882377 INSUMOS: Agulhas para caneta Novofine 0,3 x 6mm.

Usar código de insumo: 080918616

PECA 61 Medicamentos ativo (bloqueado)
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064882379 Procaína, cloridato 2%, frasco-ampola, (intradérmica), 10 ml

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882381 Melilotos + Rutina 10 ml, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882382 MANIPULADO: Trissilinol 1%, frasco 10 ml frasco 61 Medicamentos ativo
064882384 Citalopran 20 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

064882385 Carvedilol 25 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882387 Diosmina 450 mg + Hesperidina 50 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882388 Levotiroxina sódica 200 mcg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882389 Irbesartana 150 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882390 Indapamida 1,5 mg, liberação controlada, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882391 Paroxetina 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882392 Lercanidipino 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882393 Triancinolona, acetonido 55 mcg/dose, spray, 120 doses, frasco 16,5 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882395 Ursodesoxicólico, ácido 300 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882396 Cepalin, 100 mg + Alantoína 10 mg + Heparina sódica 50 UI, gel, bisnaga 20 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

BISNAGA 61 Medicamentos ativo

064882398 Bromoprida 10 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882399 MANIPULADO: Glicosamina 500 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
064882400 Valeriana officinalis 50 mg, extrato seco, drágea

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
DRAGEA 61 Medicamentos ativo

064882401 Simeticona 125 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882402 Clortalidona 25 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882403 Ramipril 5 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882404 Prednisolona 3 mg/ml,solucao oral, frasco 100 ml a 120 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882405 Salmeterol, xinafoato 50 mcg + Fluticasona, propionato 500 mcg, disco com 60 doses.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882406 Mometasona furoato 18 g,  spray nasal, frasco com 120 doses
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882407 Promestrieno 1 g, creme vaginal com aplicador, bisnaga 30 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

BISNAGA 61 Medicamentos ativo
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064882409 Fosinopril 10 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

064882410 MANIPULADO: Valeriana officinalis 100 mg, extrato seco, cápsula capsula 61 Medicamentos ativo
064882411 Mirtazapina 45 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

064882413 MANIPULADO: Coenzima Q10 100 mg/5ml, suspensão aromatizada, frasco 200 ml frasco 61 Medicamentos ativo
064882415 MANIPULADO: Glutamina 2 g + Arginina 2 g + Taurina 100 mg + Carnitina 300 mg + Vitamina B2 50 mg

+ Vitamina B6 100 mg + Vitamina D 800 UI + Vitamina E 400 UI + Nicotinamida 100 mg + Carbona cálcio
1.200 mg, envelope

envelope 61 Medicamentos ativo

064882416 Sertralina, cloridato 75 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882417 Nitrendipino 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882418 Glicosamina sulfato 1,5 g, pó para solução oral, sachê
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SACHE 61 Medicamentos ativo

064882420 N-Acetilcisteina 40 mg/ml, xarope, frasco 120 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882422 Clobetazol 0,5 mg, creme, bisnaga 30 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

BISNAGA 61 Medicamentos ativo

064882423 Hidroxizina 2 mg/ml, frasco 120 ml.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882424 Pimecrolimus 10 mg/g, creme, bisnaga 15 g.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

BISNAGA 61 Medicamentos ativo

064882425 Óleo de prímula 500 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882426 MANIPULADO: Creatinina em pó, pote 150 g pote 61 Medicamentos ativo
064882428 INSUMOS: Óleo para banho sem perfume, frasco 200 ml

usar código de insumo: 080918583 

FRASCO 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

064882431 Anastrozol 1 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882434 INSUMOS: Tiras para Glicemia Prestige caixa com 50 CAIXA 61 Medicamentos ativo
064882437 Ciclosporina 0,05%, emulsão oftálmica esteril, flaconete 0,4 ml.

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FLACONET

E
61 Medicamentos ativo

064882438 Ácido valpróico 250 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882439 Naproxeno sódico 275 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882441 Ferro quelato glicinato 500 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882442 Mianserina 30 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882443 Diidroergotamina 1 mg + Paracetamol 450 mg + Cafeína 40 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882444 Ciclofenila 200 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo
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064882445 Telmisartam 80 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

064882446 Tizanidina 2 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882447 Magnésio, pidolato 150 mg/ml, flaconete
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FLACONET
E

61 Medicamentos ativo

064882448 Trastuzumabe 440 mg, frasco/ampola 20 ml.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

064882449 Latanoprost 0,005% + Timolol 5 mg, frasco 2,5 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882450 Cumarina 15 mg + Troxerrutina 90 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882451 Naproxeno sódico 550 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882452 Maprotilina, cloridrato 75 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882453 Bambuterol, cloridrato 1 mg/ml, solução oral, frasco 100 ml.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882455 Varfarina sódica cristalina 2,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882456 Cetoconazol 20 mg/g, creme, bisnaga 30 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

BISNAGA 61 Medicamentos ativo

064882458 Dextrano  70 0,1% + Hipromelose 0,3% + Glicerol 0,2%, solução oftálmica, frasco 15 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882459 Estradiol 1 mg + Noretisterona 0,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882460 Sorbitol 4,64 g + Laurilsulfato de sódio 0,05 g, bisnaga
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

BISNAGA 61 Medicamentos ativo

064882461 Rosuvastatina cálcica 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882462 Ezetimibe 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882463 Venlafaxina 75 mg, liberação controlada, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882464 Anfepramona 75 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882465 Tansulosina, cloridrato 0,4 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882466 Insulina glargina 100 UI/ml, refil 3 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

PECA 61 Medicamentos ativo

064882467 Insulina lispro 100 UI/ml, refil 3 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

PECA 61 Medicamentos ativo

064882468 Etoricoxib 90 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

comprimido 61 Medicamentos ativo

064882470 Tegaserade 6 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo
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064882471 Betaxolol cloridrato 2,5 mg/ml, frasco

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882472 Bromazepan 3 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882473 Buflomedil 50 mg/5ml, frasco-ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

064882474 Candersatan 16 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882475 Codergocrina, mesilato 4,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882478 Ethosuximide 250 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
064882482 Hidroxizina, cloridrato 25 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

064882484 Insulina glargina 100 UI/ml, frasco-ampola 10 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

064882485 Ipratrópio, brometo 20 mcg, aerossol dosidificador, frasco com 300 doses
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882486 Lorazepan 1 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882492 Nandrolona, decanoato 50 mg, ampola 1 ml.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

064882494 Nortriptilina 75 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882498 Retinol, acetato 5.500 UI + Colecalciferol 2.200 UI, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882499 Sulpirida 50 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882500 Tiamazol 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882501 Valsartan 80 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882502 Lamotrigina 50 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882503 Calcio, carbonato 400 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882505 Insulina NPH 70% + Insulina regular 30%, refil 3 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

PECA 61 Medicamentos ativo

064882506 Levotiroxina sódica 88 mcg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882509 Ezetimibe 10 mg + Sinvastatina 40 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882510 Sene 400 mg + Cassia + Tamarindo + Coentro + Alcaçuz, geléia, pote 130g a 150 g.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

POTE 61 Medicamentos ativo

064882512 Meloxicam 7,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882513 INSUMOS: Gel hidratante com alginato de cálcio e sódio, bisnaga 85 g - ALLY GEL ou SAFEGEL BISNAGA 61 Medicamentos ativo
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
064882515 Calcitonina sintética de salmão 100 UI/ml, ampola 1 ml

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
AMPOLA 61 Medicamentos ativo

064882516 Imiquimode 5%, creme, sachê
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SACHE 61 Medicamentos ativo

064882517 Cetirizina 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882518 Sultamicilina, tosilato  375 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882519 Brimonidina,Tartarato 0,15%, com purite, colírio, frasco 5 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882520 Clordiazepóxido, cloridrato 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882521 Teofilina 300 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882522 Femprocumona 3 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882525 Pirenoxina sódica 0,085%, frasco 15 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882526 Osseína + Hidroxiapatita 800 mg, complexo, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882527 Diclofenaco sodico gel 60 g, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882530 Teicoplanina 400 mg, frasco-ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

064882531 Valganciclovir, Cloridrato 450 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882532 N-butilescopolamina 10 mg + Dipirona sodica 250 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882533 Cloroquina, difosfato 250 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882534 Alfainterferona 2A 4.500.000 UI, injetável, frasco-ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

064882535 Valsartan 160 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882536 Rosiglitazona, maleato 4 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882537 Glimepirida 1 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882538 Ramipril 2,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882539 Divalproato de sódio 250 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882540 Colagenase 0,6 UI + Cloranfenicol 0,01 g, bisnaga 15 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

BISNAGA 61 Medicamentos ativo

064882541 Ferro quelado glicinato 250 mg/ml, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
064882542 Macrogol 3.350 + Bicabornato de sódio + Cloridrato de sódio + Cloridrato  potássio, envelope

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
ENVELOPE 61 Medicamentos ativo

064882543 Tiamina, nitrato + Piridoxina, cloridrato + Cianocobalamina, drágea - CITONEURIN 5.000
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

DRAGEA 61 Medicamentos ativo

064882545 Tenoxican 20 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882546 Retinol, acetato  50.000 UI/ml + Colecalciferol 10.000 UI/ml, frasco 10 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882547 Dexpantenol 50 mg, pomada, bisnaga 30 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

BISNAGA 61 Medicamentos ativo

064882549 Repaglinida 0,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882550 Óxido de zinco + Associações, pomada, bisnaga
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

BISNAGA 61 Medicamentos ativo

064882551 Prednisolona, 1%, suspensão oftálmica estéril, frasco 5 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882553 Espironolactona 100 mg + Furosemida 20mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882554 Cloxazolam 4 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882555 Tolterodina, tartarato 2 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882556 Levodopa 100 mg + Cardidoba 25 mg + Estacapone 200 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882557 Espironolactona 5 0mg + Hidroclorotiazida 50 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882558 Tioridazina, cloridrato 10 mg, drágea
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

DRAGEA 61 Medicamentos ativo

064882559 IMPORTADO: Iloprost 20 mg/ml, ampola 2ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
064882560 Nateglinida 120 mg + Metformina 850 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

064882561 Diltiazen, cloridrato 180 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882562 Tocoferol, acetato de DL alfa 1.000 UI, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882563 Cálcio, citrato 200 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882565 Flunitrazepan 2 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882567 Ácido acetilsalicílico tamponado 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

Usar o código: 64882759

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo (bloqueado)

064882568 Polivitaminas + Poliminerais + Panax Ginseng, cápsula - PHARMATON
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

capsula 61 Medicamentos ativo

064882569 Bamifilina, cloridrato 600 mg, comprimido COMPRIMI 61 Medicamentos ativo
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Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. DO

064882571 Insulina humana NPH 70% + Insulina regular 30%, refil 3 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

PECA 61 Medicamentos ativo

064882572 Pantoprazol 20 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882573 Ferro III polimaltosado, hidróxido 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882574 Candersartana Cilexetila 8 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882575 Memantina, cloridrato 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882576 Flunitrazepam 1 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882577 Losartan Potássio 25 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882578 Ácido acetilsalicílico tamponado 81 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882580 Curativo Duoderm gel 15 gramas - composto de hidrocolóides naturais - Convatec. TUBO 61 Medicamentos ativo
064882581 Laronidase 2,9 mg/5ml, frasco-ampola

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

064882587 Polivitamínico + Poliminerais, frasco com 100 comprimido, comprimido - CENTRUM SILVER
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882589 Repaglinida 2 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882590 Carboximetilcelulose sódica 1%, solução oftálmica, frasco 15 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882592 Amissulprida 200 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882593 Polivitaminas + Poliminerais + Poliminoácidos -  CLUSIVOL FRASCO 240ML
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882594 Cetotifeno 1 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882596 MANIPULADO Iodopovidina 7,5%, solução degermante, frasco 1.000 ml frasco 61 Medicamentos ativo
064882597 Alprazolam 2 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

064882598 Rilmenidina 1 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882599 Pinaverio, Brometo 50 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882600 IMPORTADO: Idebenone 45 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
064882609 MANIPULADO: Cálcio, cabonato 500 mg + Vitamina D 800 UI, cápsula capsula 61 Medicamentos ativo
064882610 MANIPULADO: Cálcio, carbonato 500mg + Vitamina D  400 UI, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
064882612 N-butilescopolamina, brometo 10 mg COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

064882614 Losartan Potássico 100 mg + Hidroclorotiazida 25 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo
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064882615 Fexofenadina, cloridrato 120 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

064882616 Ciclobenzaprina, cloridrato 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882617 Gingko Biloba 120 mg, extrato seco, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882618 Bevacizumab 100 mg, ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

064882619 Erlotinib 150 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882620 MANIPULADO: Chá verde extraro seco 400 mg, cápsula capsula 61 Medicamentos ativo

064882623 Orlistat, cloridrato 120 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882624 Primidona 250 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882625 Triflusal 300 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882627 Ciclobenzaprina 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882628 Diclofenaco sódico 50 mg + Codeína 50 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882629 Isoflavona 30 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882630 Gingko biloba, extato seco 40 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882631 Promestrieno 10 mg, cápsula gelatinosa mole vaginal
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

capsula 61 Medicamentos ativo

064882633 Codergocrina, mesilato 6 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882634 Carbamazepina 400 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882635 Imatinibe, mesilato 400 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882636 Fludarabina, fosfato 50 mg, ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

064882637 Omeprazol magnésio 10 mg, comprimido - LOSEC MUPS
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882638 Omeprazol Magnésio 20 mg, comprimido -  LOSEC MUPS
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882639 MANIPULADO: Cálcio, carbonato 1.250 mg + Vitamina D  600 UI, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
064882640 Plantago Ovata Forsk, pote 174 g

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
POTE 61 Medicamentos ativo

064882641 Persea gratissima 100 mg + Glycine Max 200 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882643 Trapidil 200 mg, comprimido COMPRIMI 61 Medicamentos ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1481 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. DO

064882644 Tiamina 5.000 + Cianocobolamina + Pirodoxina, ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

064882646 Tranexamico, ácido 250 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882649 Sibutramina, cloridrato 15 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882650 Hipromelose 3 mg/ml, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882651 Prednisolona 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882652 Lisinopril 20 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882653 Policarbofila cálcica 500 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882656 Sibutramina 10 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882657 Bimatprost 0,3 mg/ml, frasco 3 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

usar código: 787062

FRASCO 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

064882660 Bevacizumab 400 mg, ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

064882662 MANIPULADO: Vitamina B2 50 mg, frasco com 30 cápsulas capsula 61 Medicamentos ativo
064882666 Aceclofenaco 100 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

064882667 Fluticasona,propionato 50 mcg, spray oral, frasco 120 doses, unidade: frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882668 Teofilina 100 mg/15ml, xarope, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882670 Granisetrona 3 mg, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882672 IMPORTADO: Estramustine 140 g, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882673 Tramadol 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882674 Lansoprazol 30 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882676 Glicosamina 500 mg + Condroitina 400 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882677 Fenoterol, bromidrato 100 mcg/dose, solução aerosol, frasco com 200 doses.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

Usar código padronizado 566031.

FRASCO 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

064882678 MANIPULADO: Glicosamina, sulfato 1,5 g + Condroitina 1,2 g, sachê SACHE 61 Medicamentos ativo
064882679 Sulbutiamina 200 mg, drágea DRAGEA 61 Medicamentos ativo
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Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

064882680 Duloxetina, cloridrato 60 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882682 Nortriptilina, cloridrato 10 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882683 Fluoxetina, cloridrato 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882684 Betaistina, dicloridrato 16 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882685 Bumetanida 1 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882686 Divalproato de sódio 125 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882687 Metformina 250 mg + Glibenclamida 1,25 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882691 Escitalopran, oxalato 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882692 Tioridazina, Cloridrato 50 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882693 Etoricoxib 60 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882694 Tramadol 37,5 mg + Paracetamol 325 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882695 Nitrendipino 20 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882698 Estradiol 1 mg + Trimegestona 0,125 mg, drágea
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

DRAGEA 61 Medicamentos ativo

064882699 Sildenafil 25 mg, drágea
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

DRAGEA 61 Medicamentos ativo

064882700 Nifedipino 10 mg, liberação prolongada, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882701 Rosuvastatina 20 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882702 Ezetimibe 10mg + Sinvastatina 20 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882704 Metilfenidato, cloridrato LA 20 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882705 Ramipril 5 mg + Hidroclorotiazida 25 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882706 Amissulprida 50 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882707 IMPORTADO:  Trospium Chloride 20 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882708 Beclametasona, diproplonato 50 mcg + Salbutamol, sulfato 100 mcg, aerossol bucal, frasco com 200
doses.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo
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064882710 MANIPULADO: Coenzima Q10 100 mg, cápsula capsula 61 Medicamentos ativo
064882711 Valaciclovir, cloridrato 500 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

064882712 Metilfenidato, cloridrato 18 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882713 Metilfenidato, cloridrato 36 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882714 Mebeverina, cloridrato 200 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882715 Insulina lispro 25 UI + Insulina lispro protamina 75 UI, refil 3 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

PECA 61 Medicamentos ativo

064882717 Paroxetina 30 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882718 Levocetirizina 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882719 Dexametasona + Neomicina + Fenilefrina, solução nasal, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882720 MANIPULADO: Glutamina 3 g + Arginina 2 g + Taurina 300 mg + Carnitina 500 mg + Vitamina D 1.000 UI
+ Vitamina E 400 UI + Carbonato calcio 1.200 mg, envelope

envelope 61 Medicamentos ativo

064882722 Deflazacort 30 mg/5ml, suspensão aromatizada, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882724 Risperidona 1 mg/ml, frasco 30 ml, (Contr. C1)
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882726 Nitrazepam 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882727 Periciazina 1%, gotas, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882728 Alfatirotropina 0,9 mg, pó liófilo injetável, ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

ampola 61 Medicamentos ativo

064882729 Tacrolimo 1 mg,  pomada, tubo
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

TUBO 61 Medicamentos ativo

064882731 Furosemida 4 mg/ml, suspensao, frasco 50 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882734 Losartan 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882736 Nicotínico, ácido 500 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882737 Ciproterona 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882739 Tianeptina 12,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882740 Mirtazapina 15 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882741 Diidroergocristina, mesilato  6 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo
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064882742 Loxoprofeno sódico 60 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

064882743 Enalapril, maleato 2,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882744 Fluticasona 50 mcg, diskus, frasco com 60 doses
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882745 Doxazosina, Mesilato 4 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882746 Domperidona 1mg/ml, frasco 100 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882747 Ramipril 5 mg + Anlodipina 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882748 Ácido acetil salicílico microcapsulado 300 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882751 Dutasterida 0,5 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882752 IMPORTADO: Lactase 3.000 UI, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
064882753 Glimepirida 6 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

064882754 Ondasentrona 8 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882756 Verapamil 240 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882757 Sumatriptano 50 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882759 Ácido acetilsalicílico tamponado, cárdio 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882760 Tolterodina, tartarato LA 4 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882762 Atenolol 25 mg + Clortalidona 12,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882763 Vaccinium Myrtillus, extrato seco 160 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882764 Piridoxina 100 mg + Tocoferol 300 mg + Retinol 500 UI, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882765 Tipranavir 250 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882771 Deflazacort 7,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882772 Salmeterol, xifonato + Fluticasona, proplonato 25/250, spray, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882773 Esomeprazol magnésio 40 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882775 Metformina 1 g, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882777 Castanha da Índia, extrato seco 100 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
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Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

064882779 Anlodopina, besilato 2,5 mg + Losartan 50 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882780 MANIPULADO: Retinol, acetado. (Vitamina A) 10.000 UI, cápsula capsula 61 Medicamentos ativo
064882783 Flupirtina, maleato 100 mg, cápsula

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882784 Cianocobalamina 0,25 mg  + Piridoxina 50 mg + Tiamina 50 mg + Diclofenado sódico 50 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882786 Coenzima citadilica 2,5 mg + Uridina 1,5 mg + Hidroxicobalamin 1 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

Usar código: 88110974

CAPSULA 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

064882788 Estradiol 1mg + Gestodeno 0,25 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882789 Benciclano, fumarato 200 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882790 Olmesartana, Medoxomila 20 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882791 NUTRIÇÃO: Polivitaminico + Polimineral, comprimido - CENTRUM COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882792 Estradiol 1 mg + Norgestimato 90 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882796 MANIPULADO: Cálcio, carbonato 800 mg + Vitamina D  200 UI, cápsula capsula 61 Medicamentos ativo
064882797 Amiodarona, Cloridrato 100 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

064882798 Irbesartana 150 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882799 Isossorbida, mononitrato  5 mg, sub-lingual, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882800 Anlodipina 2,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882801 Metoprolol, succinato 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882802 Propanolol 80 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882804 Amilorida 5 mg + Clortalidona 25 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882805 Dorzolamida 20 mg/ml + Timolol 5,0 mg/ml, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882811 Ciproeptadina, cloridrato 4 mg + Coenzima B12 (Cobamamida) 1 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882812 Manidipina, dicloridrato 20 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882813 Hilano G F - 20, seringa 2 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

seringa
pronta

61 Medicamentos ativo

064882814 Betaistina, dicloridrato 24 mg, comprimido COMPRIMI 61 Medicamentos ativo
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Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. DO

064882816 MANIPULADO: L- Carnitina 1 g, cápsula capsula 61 Medicamentos ativo
064882817 Paroxetina 40 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

064882820 Acebrofilina 50 mg/5 ml, frasco 120 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882821 Lisinopril 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882823 Estazolam 2 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882824 Vimpocetina 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882826 Fluticasona, propionato 250 mcg, inalação oral, frasco com 60 cápsulas, unidade: frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

frasco/emb(
capsula com

inal)

61 Medicamentos ativo

064882827 MANIPULADO: Cálcio, carbonato 500 mg/ml, frasco 100 ml frasco 61 Medicamentos ativo
064882836 INSUMOS: TIRAS REATIVAS P/ GLICEMIA ACCU-CHEK GO C/50 CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

064882837 Sinvastatina 20 mg + Ácido acetilsalicílico 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882838 Ácido acetilsalicílico cardio 162 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882839 Citalopram 40 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882840 Ramipril 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882841 Cetoprofeno 50 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882842 Insulina asparte 100 UI/ml, frasco-ampola 10 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

064882844 Passiflora 100 mg + Crataegus 30 mg + Salix alba 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882845 Topiramato sprinkle 25 mg, cápsula, (Contr. C1)
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882847 Ciclesonida 160 mcg, (0,20mg/dose), frasco com 120 doses
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882848 Fexofenadina, cloridrato 60 mg + Pseudoedrina, cloridrato 120 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882851 Loratadina 1 mg/ml, xarope, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882853 Isossorbida, mononitrato 40 mg + Ácido acetilsalicílico 100 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

Item descontinuado pelo fabricante ou ANVISA.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

064882854 Diclofenaco sódico 50 mg + Carisprodol 125 mg + Paracetamol 300 mg  + Cafeína 30 mg, comprimido COMPRIMI 61 Medicamentos ativo
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Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. DO

064882855 Glicosamina, sulfato 1,5 g + Condroitina, sulfato 1,2 g, sachê.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

sache 61 Medicamentos ativo

064882856 Meloxicam 15 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882857 Paroxetina, cloridrato 25 mg, liberação controlada, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882858 Olanzapina 2,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882860 Aminofilina 200 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882861 Levotiroxina sódica 112 mcg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882862 Anlodipino 5 mg + Losartan 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882863 Rabeprazol 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

comprimido 61 Medicamentos ativo

064882864 Cálcio, citrato 50 0mg + Vitamina D 200 UI, sachê
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SACHE 61 Medicamentos ativo

064882866 Vitaminas + Sais minerais + Panax Ginseng 200 mg, drágea - GERIATON
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

DRAGEA 61 Medicamentos ativo

064882868 MANIPULADO: Fluoxetina 40 mg, comprimido comprimido 61 Medicamentos ativo
064882869 Desoximetasona 2,5 mg/g, pomada, bisnaga 20 g

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
BISNAGA 61 Medicamentos ativo

064882871 Gabapentina 600 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882872 Oxibutinina, cloridrato 10 mg, liberação prolongada, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882873 IMPORTADO: Midodrine 5 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882874 Anlodipino, besilato 5 mg + Atenolol 25 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882875 Midazolan, maleato 7,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882878 Telmisartam 8 0mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882879 Perindopril 4 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882880 Atorvastatina 80 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882881 Cordia Verbenacea 5 mg, bisnaga
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

BISNAGA 61 Medicamentos ativo

064882883 Triexifenidil, cloridrato 2 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882884 Cetorolato de trometamina 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
064882885 Hidrocortisona, acetato 10 mg/g, bisnaga 30 g

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
BISNAGA 61 Medicamentos ativo

064882886 Zoledronico, ácido 5 mg, frasco-ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

064882888 INSUMOS: Shampoo ácido acetilsalicílico 20 mg/ml + Solução de coalter 8,5 mg/ml, frasco 120ml - IONIL
T

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882889 Dexametasona 2 mg/ml, ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

064882890 Betametasona, dipropionato 0,64 mg/ml+ salicílico, ácido 20 mg/ml, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882892 Trazodona, cloridrato 100 mg, comprimido revestido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882893 Ezetimibe 10 mg + Sinvastatina 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882894 Gama-aminobutirico, ácido 200/ml, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882895 Paroxetina, cloridrato 12,5 mg, liberação controlada, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882896 Poliacrilico, acido 2 mg/ml, solução ocular, tubo
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

TUBO 61 Medicamentos ativo

064882898 Sódio, picossulfito 7,5 mg, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882899 Piroxican 20 mg, sublingual, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882900 Piroxican 20 mg, comprimido efervescente
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

comprimido
efervescent

e

61 Medicamentos ativo

064882901 Nateglinida 120 mg, comprimido revestido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882904 Drospirenona 3 mg + Etinilestradiol 0,003 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882905 Tioridazina,cloridrato 200 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882906 Valsartan 160 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, comprimido revestido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882908 Metoclopromida 7 mg + Simeticona 40 mg + Desidrocolico, ácido 50 mg, cápsula gelatinosa
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882911 Aminaftone 75 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882913 Metipranolol 0,3%, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882915 Polivitamínico + Sais minerais, comprimido - ACCUVIT
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882916 Gama-aminobutirico, ácido 250 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882917 Trazodona, Cloridrato 50 mg, comprimido COMPRIMI 61 Medicamentos ativo
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Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. DO

064882919 Bromazepan 1 mg + Sulpirida 25 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882920 Clordiazepoxido 5 mg + Amitriptilina, cloridrato 12,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882921 Ciprofloxacina,cloridrato 3,5 mg/ml + Dexametasona 1 mg/ml, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882922 Acebrofilina 5 mg/5ml, xarope pediátrico, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882923 Fenilefrina, cloridrato 5 mg/5ml + Bromofeniramina, maleato 2 mg/5ml, xarope, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882926 MANIPULADO: Girassol, óleo 20% + manteiga de Karité 3% + cianocobalamina 0,07% + semente de uva,
óleo 3% loção não iônica QSP 500 ml, frasco

frasco 61 Medicamentos ativo

064882928 Ibuprofeno 300 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882930 Sildenafil 20 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882931 Valsartan 80 mg + Anlodipino 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882932 Cálcio, carbonato 600 mg + Vitamina D3 400 UI, comprimido mastigável
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882933 Imatinib, mesilato 100mg comprimido revestido.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

comprimido 61 Medicamentos ativo

064882934 Cimifuga Racemosa 20 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882935 INSUMOS: Tira reativa para glicemia Optium XCEED = Freestyle Optium H, caixa com 50 tiras. CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

064882936 Estradiol 1 g, gel, tubo
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

TUBO 61 Medicamentos ativo

064882938 Sódico, valproato / Valproico, ácido 300 mg, liberação lenta, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882939 Trometamina, cetorolaco 4,5 mg/ml, flaconete 0,4ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FLACONET
E

61 Medicamentos ativo

064882940 Piridostigmina, brometo 60 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882942 N-acetilcisteína 10%, ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

064882943 Amoxilina 400 mg/ml + Potássio, clavulonato 5,7 mg/ml, BD, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882944 Cromoglicato dissódico 4%, solução oftalmológica, frasco 5 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882945 Etoxipropilenoglicol + Poliglicol, gel, tubo
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
          

TUBO 61 Medicamentos ativo

064882946 Valsartana 160 mg + Anlodipino 5 mg, comprimidos.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
064882947 Tacrolimo 0,3 mg, pomada, bisnaga 10 g

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
BISNAGA 61 Medicamentos ativo

064882949 Anagrelide 0,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882951 Ramipril 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882952 Sotalol, cloridrato 120 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882953 Cetoprofeno 150 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882955 Tiamazol 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882956 Polivitamínico + Poliminerais, comprimido - BEMINAL PLUS
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882958 Piridoxina, cloridrato 300 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882959 Pilocarpina 2%, solução, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882961 Glipizina 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882962 Glycine max 150 mg, extrato seco, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882963 Dietilestibestrol 1 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882964 Carbamazepina 200 mg, liberação lenta, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882966 Bisoprolol, fumarato  5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882968 Amilorida 10 mg + Furosemida 40 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882969 Sucralfato 1 g, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882970 Alumínio, hidróxido 400 mg/5 ml + Magnésio, hidróxido 400 mg/5 ml + Simeticona 3 mg/5 ml, suspensão,
frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882971 Piribedil 50 mg, liberação prolongada, drágea
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

DRAGEA 61 Medicamentos ativo

064882974 Ondansetrona, cloridrato 4 mg, ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

064882975 Clordiazepoxido 25 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882978 Enalapril 20 mg + Anlodipino 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882981 Valsartan 320 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882982 Omalizumabe 150 mg/1,2ml, frasco-ampola FRASCO/A 61 Medicamentos ativo
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Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. MPOLA

064882983 Fentanila 25 mcg, envelope
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

ENVELOPE 61 Medicamentos ativo

064882984 Orfenadrina 35 mg + Dipirona 300 mg + Cafeina 50 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882987 Venlafaxina 150 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

064882988 Shampoo Coaltar 40 mg/ml, frasco 200 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882991 Clonazepan 0,25 mg, sublingual, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064882992 Risperidona 37,5 mg, frasco-ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882993 Enoxaparina 100 mg/ml, ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

064882994 Bortezomib 3,5 mg, ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

064882995 Oxibutina, cloridrato 1 mg/ml,  xarope, frasco 120 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882996 Timolol, maleato 0,5%, XE,solução oftálmica, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

064882997 INSUMOS: Lubrificante intimo gel, bisnaga 50 g BISNAGA 61 Medicamentos ativo
064882998 Estriol 1 mg/g, creme vaginal, bisnaga

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
BISNAGA 61 Medicamentos ativo

064882999 Enalapril, maleato 10 mg + Anlopino 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

064890005 Coletor de dados com 2 baterias.
1. características gerais
    1.1. processador com clock mínimo de 400mhz;
    1.2. sistema operacional windows mobile 6.1 pro ou microsoftce 5.0 professional;
    1.3. software emulador de telnet devidamente instalado com as seguintes características:
    1.3.1. possibilidade de fixar quadrante;
    1.3.2. configurar usuário e senha para login automático;
    1.3.3. funcionar em 20 linhas por 8 colunas;
    1.4. memória de programa: 128mb, memória flash, não-volátil (expansível até 512mb por sd flash);
    1.5. memória de dados: 64mb sdram (com possibilidade de expansão mínima a 128mb);
    1.6. tela:
    1.6.1. display tft-lcd de 256 cores (mínimo);
    1.6.2. tamanho de 3,5 polegadas;
    1.6.3. resolução de 240x320 pixels (mínima);
    1.6.4. com retroiluminação (backlight);
    1.6.5. sensibilidade ao toque (touch-screen);
    1.7. teclado (mínimo de 32 teclas):
    1.7.1. teclas alfanuméricas, com teclas de navegação;
    1.7.2. teclas dedicadas de função;
    1.7.3. teclas configuráveis pelo usuário;

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo
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2. mecanismo de leitura:
     2.1. imager 2d;
     2.1.1. tipo de sensor: area imager;
     2.1.2. velocidade de leitura: 200 scan/s (mínima);
     2.1.3. distância de leitura: 4,6 a 30,5cm (1,8 a 12 pol.)
     2.1.4. simbologias suportadas: code 39, code 128, code 93, codabar, code 11, ean-128, interleaved 2
of 5, pdf 147 e datamatrix.
3. interfaces de comunicação
     3.1. wireless lan 802.11b ou 802.11g com antena interna;
     3.2. usb 1.1 ou superior;
     3.3. bluetooth 2.0 (mínimo).
4. alimentação
     4.1. bateria:
     4.1.1. capacidade minima  de 2200mah(mínima);
5. peso
     5.1. com bateria padrão: 700g.
6. expansibilidade
     6.1. slot acessível pelo usuário para cartão secure digital (sd);
     6.2. compatibilidade com cartões sd de 512 mb, pelo menos;
     6.3. permitir instalação de leitor rfid (radio frequency identification) com funcionamento simultâneo ao
leitor de código de barras;
7. alarmes
    7.1. indicador sonoro:
    7.2. indicador visual:
8. ambiente
     8.1. temperatura de operação: -10ºc a 50ºc (14ºf a 122ºf);
     8.2. temperatura de armazenamento: -30ºc a 70ºc (-4ºf a158ºf);
     8.3. umidade relativa: 5 a 90%, não-condensante;
     8.4. resistência a quedas:
     8.4.1. mínima de 1,2m (aprox. 4 pés);
     8.4.2. mínima de 1,8m (aprox. 6 pés) com capa protetora em borracha;
     8.5. international protection rating: ip65 (mínima);
9. certificações
      9.1. segurança elétrica;
      9.1.1. en60950-1 ou iec 60950-1 ou csa/ul60950-1;
      9.2. interferência eletromagnética (emi)
      9.2.1. fcc part 15 classe b ou en55022 ou en55024;
10. acessórios
      10.1. berço (cradle) de posição única;
      10.1.1. com slot para carga de bateria avulsa;
      10.2. alça de mão;
      10.3. capa protetora em borracha;
      10.4. manuais;

064904015 Unidade de colaboração de dados. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

064980002 Protetor auditivo tipo plug de silicone pomp plus com cordão prolipropileno. PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
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065021001 Conjunto de acessório para o sistema de filtração de água compatível com o sistema Milli-Q Biocel e

sistema de purificação de água Elix 10.Composto por: cartucho Polygard CT, 5um de poro, 9,35" de
comprimento, em polipropileno, flat, 5 unidades por caixa; módulo Progard 2 (longo) para pré-tratamento
de água de entrada para sistemas de purificação rios ou Elix, 01 unidade por caixa cartucho polidor
quantum EX, para sistema Milli-Q de ultra purificação de água, com filtro final Millipak 40, um conjunto por
caixa; módulo QGARD1 de pré-tratamento de água, para sistema Milli-Q alimentados com água de
osmose reversa, Elix ou destilada, 01 unidade por caixa; filtro para respiro de tanque de água, composto
de filtro de partículas absorventes  de CO2, 01 unidade por caixa.

CONJUNTO 59 Equipamentos de Laboratório ativo

065021005 Kit de consumíveis para sistemas de purificação Millipore (ELIX) composto de: 03 módulos únicos com
filtro de profundidade, carvão ativado e agente abrandador de polifosfato; 1 filtro de ar para reservatório
para retenção de partículas maiores que 0,65um e carvão ativado.

KIT 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

065021006 Kit de consumíveis para sistemas de purificação Mill-Q Direct 8 composto de:3 módulos únicos com filtro
de profundidade, carvão ativado e agente abrandador de pó lifosfato; 1 filtro de ar para reservatório para
retenção de partículas maiores que 0,65um e carvão ativado; 2 módulos de polimento com resinas de
troca iônica de grau nuclear e carvão ativado sintético; 2 filtros finais de membrana estéril com poro de
0,22um e área de 200cm2; 1 lâmpada UV de duplo comprimento 185-254nm.

KIT 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

065021007 Kit de cartuchos para purificação de água especifico para alimentação de sistemas de purificação de água
Milipore, composto de 1 cartucho de polipropileno 1um e 1 cartucho de carvão ativado.

KIT 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

065021008 Kit de filtros para equipamento permution Ro-0410,composto de: 01 filtro em cartucho de carvão
ativado/polipropileno 10´´x2,5´´,01 coluna leito misto CS0350,01 membrana de osmose reversa 10l/h e 01
filtro em cartucho 0,2u-10´´x2,5´´.

KIT 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

065030002 Bomba peristáltica e dosadora. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

065056002 Motor para laboratório, ddc 270x270 para cabine de segurança biológica compatível com a marca veco
serie fl 5023.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

065153020 Livro segurança sanitária PECA 20 Documentos e Publicações ativo
065170001 Duplexador em VHF para repetirora em VHF formado por quatro cavidades PECA 42 Telecomunicações ativo
065196003 Conjunto de reagentes para determinação quantitativa do vírus da hepatite c (hcv)  por meio de técnicas

de biologia molecular em tempo real, no soro ou plasma humano, com limite de detecção inferior a 20
ui/ml.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

065200009 Sistema de som composto por 01 mesa de som, 02 amplificadores de potência, 60 caixas de som com
controle de volume individual

PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

065200012 Mesa de som amplificada c/no mínimo 12 canais mic/line,saida usb p/grav. PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

065234002 Densímetro (areômetro para ácido sulfúrico). Faixa de edição de 1,800 - 1,900 g/cm3. densímetro
(areômetro para ácido sulfúrico), segundo normas din. 12791. Divisão de escala 0,001 g/ cm³,
temperatura de referência 20 °c, sem termômetro  e aproximadamente 300 mm de comprimento. Faixa de
medição 1,800 - 1,900 g/ cm³. Calibrado com certificado RBC.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

065234003 Densímetro (areômetro para ácido sulfúrico), segundo normas din 12791. Divisão de escala 0,001 g/ cm³,
temperatura de referência 20 °c, sem termômetro apr oximadamente 300 mm de comprimento. Faixa de
medição 1,500 - 1,600 g/ cm³. Calibrado com certificado RBC.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

065234004 Termo-lacto-densidade segundo quevene, escala 15-40 em 1/1 (1015 a 1040 g/mL) com termometro
10-40 graus centigrados, calibrado na temperatura de 15 graus centigrados (certificado deve ser expedido
por empresa acreditada para a grandeza temperatura , na rede brasileira de calibração - RBC.

PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

065234005 Densímetro (areômetro para ácido sulfúrico), segundo normas din 12791. divisão de escala 0,001 g/ cm³,
temperatura de referência 20 °c, sem termômetro e a proximadamente 300 mm de comprimento. faixa de

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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medição 1,600 - 1,700 g/ cm³. calibrado com certificado RBC.

065234006  Densímetro (aerômetro para álcool isoamílico), segundo normas din 12791. Divisão de escala 0,001 g/
cm³, temperatura de referência 20 °c, sem termômetr o e aproximadamente 300 mm de comprimento.
Faixa de medição 0,800 a 0,900 g/ cm³. Calibrado com certificado RBC.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

065277001 Livros técnicos diversos. Aplicação direta PECA 20 Documentos e Publicações ativo
065277026 Livro normas da ABNT PECA 20 Documentos e Publicações ativo
065277047 Livro tecnico quando fecho os olhos fecho voce PECA 112 Obras, normas e dezenhos

técnicos
ativo

065277048 Livro tecnico Manual de psicologia hospitalar PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

065277049 Livro tecnico limite aceitavel de risco - uma nova psicologia de seguranca e de saude. (geralde j. s. wilde) PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

065277050 Livro tecnico urgencias psicologicas no hospital PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

065277051 Livro tecnico luto na infancia - intervencoes psicologicas em diferentes contextos. (luciana mazorra e
valeria tinoco)

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

065277222 Livros técnicos diversos PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

065277331 ABNT NBR 10004 de 2004 - resíduos sólidos PECA 20 Documentos e Publicações ativo
065277332 ABNT NBR 14652 de 2013 - implementos rodoviários PECA 20 Documentos e Publicações ativo
065277333 ABNT NBR 12235 de 1992 - armazenamento de resíduos sol. perigoso PECA 20 Documentos e Publicações ativo
065277334 ABNT NBR 12810 de 1993 - Coleta de resíduos e serviço de saúde PECA 20 Documentos e Publicações ativo
065277335 ABNT NBR 7500 de 2013 - Identificação para transporte PECA 20 Documentos e Publicações ativo
065277336 ABNT NBR 9191 de 2008 - Sacos plásticos para acondicionamento de lixo PECA 20 Documentos e Publicações ativo
065277337 ABNT NBR 13853 de 1997 - Coleta para resíduos de serviço de saúde PECA 20 Documentos e Publicações ativo
065277338 ABNT NBR 14652 de 2001 - Transporte rodoviário de serviço de saúde PECA 20 Documentos e Publicações ativo
065277605 Livro Diretrizes Básicas de Proteção Radiologica em Radiologia PECA 20 Documentos e Publicações ativo
065315001 Parafuso com cabeça de plástico PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e

Arames
ativo

065358001 Monitorização cardíaca 24 horas - analisador e gravadores de Holter
1. Generalidades
O conjunto analisador e gravadores de holter de ecg deve possibilitar o registro de ecg, visualização do
registro através de monitor de vídeo e impressão do mesmo. O conjunto deve ser composto de um
analisador e três gravadores digitais.
2. O analisador de holter de ecg (01 unidade) deve ser composto de:
- interface de leitura dos registros de ecg através de cartão de memória;
- software básico de leitura e interpretação em português
- microcomputador com configuração necessária ao funcionamento do software;
- impressora laser.
3. Os gravadores de holter de ecg (03 unidades) deve possuir:
- sistema de gravacao (24 horas, no mínimo) em memória flash card;
- gravação em 3 canais simultâneos de sinal de ecg.
4. Acessórios
- driver para o flash card;
- 03 (três) cabos de ecg (um para cada gravador);

CONJUNTO 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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- 03 (três) flash card (um para cada gravador);

065366003 DIAPASÃO DE 500HZ PARA USO EM PACIENTES PEDIÁTRICOS E NEONATAIS.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
2.1 MATERIAL DE AÇO INOX.
2.2 FREQUÊNCIA DE 500HZ

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

065390002 Doppler Transcraniano Portátil

1. Generalidades:
    Equipamento doppler transcraniano portátil pra adetecção de morte cerebral.

2. Características Técnicas Mínimas:
2.1. Deve apresentar Doppler modo M;
2.2. O equipamento deve ser portátil com alça para o transporte;
2.3. A freqüência do transdutor transcraniano deve estar na faixa de 2,0 Mhz a 2,5 Mhz;
2.4. Software de administração de pacientes;
2.5. Teclado e impressora;
2.6. Display de matriz ativa;
2.7. CD-RW embutido;
2.8. Suporte para sondas, bolsa para transporte;
2.9. Alça para transporte;
2.10. Gel condutor (05 bisnagas);

3. Alimentação:
    220V/60Hz

O equipamento deverá vir acompanhado dos manuais de operação em língua portuguesa. Deverá ser
realizado treinamento para operadores sem õnus para a administração.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

065404001 KIT MONOFILAMENTO C/ 7 PEÇAS, PARA AVALIAÇÃO NEUROLOGICA COM ESTESIOMETRO KIT 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

065447002 Mocho giratório com regulagem de altura, apoio para pés, assento com espuma densidade 23, reestido
em courvim.

PECA 22 Mobiliário ativo

065447003 Mocho à gás, com banco giratório com encosto, rodízios mecanismo de regulagem de altura à gás, altura
regulável entre 50 a 70 cm. Assento revestido em curvim preto ou similar

PECA 22 Mobiliário ativo

065455001 Aplicador de clip modelo Ethicon. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

065455002  APLICADOR DE CLIP PERMANENTE, AUTOCLAVÁVEL , 5MM DIÂMETRO, 20CM DE
COMPRIMENTO, COMPATÍVEL COM CLIPS DA MARCA: VITALITEC

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

065471001 Bugia para cirurgia de coronária (dilatador). JOGO 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

065501001 BOLA DE BOBATH COM 95 CM DE DIÂMETRO PARA REABILITAÇÃO PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

065501005 Bola Bobath 65 cm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

065501006 Bola bobath 85 cm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

065501008 Bola Bobath PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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Bola Bobath para fisioterapia
Características técnicas mínimas:
Bola tipo suiça;
Deve suportar pacientes de até 200 kilos;
Diâmetro: 45cm mais ou menos 2cm;
Deve ser fabricada em látex;
Acessório: bomba para inflar.

cirurgia (66)

065544002 Bengala com quatro pontas em aluminio natural. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

065625001 Cabo tipo eletrodo de tens. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

065706003 Aparador de grama sem recolhedor, motor 5,0 hp, gasolina, 2 tempos, largura de corte entre 45 e 50 cm,
entre 4 e 6 altura de corte, peso inferior a 35 kg.

PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo

065722001 MISTURADOR DE AR/OXIGÊNIO (BLENDER) COM SUPORTE E REGULAÇÃO DE 21 A 100% DE
OXIGÊNIO.
                                                            

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

065722002 Misturador de água com ducha deverá ser em aço inox mono-comando. Construído em metal e cromado
com alça para movimentação com sistemas de molas, sistema de mistura de água quente e fria. Possuir
sistema de saída de água consente com economia de consumo sem penalizar a precisão da mistura.
Possuir ducha de pré-lavagem com jato direcionador. Possuir um conjunto completo com as tubulações e
eventuais sistemas de descarga sifonada. Garantia mínima de 12 meses.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

065749001 Controle remoto universal (TV) para uso em televisão e vídeo cassete PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

065862001 AGULHA DE AMOSTRA COMPATÍVEL COM ANALISADOR AUTOMÁTICO HITACHI - 902 PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
065862002 AGULHA DE REAGENTE COMPATÍVEL COM ANALISADOR AUTOMÁTICO HITACHI - 902 PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
065862003 LÂMPADA DE HALOGÊNIO 20W, COMPATÍVEL COM ANALISADOR BIOQUÍMICO HITACHI 902 PECA 33 Iluminação ativo
065862004 ELETRODO DE SÓDIO COMPATÍVEL COM ANALISADOR AUTOMÁTICO HITACHI 902 PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
065862005 ELETRODO DE POTÁSSIO COMPATÍVEL COM ANALISADOR AUTOMÁTICO HITACHI 902 PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
065862006 ELETRODO DE CLORETOS COMPATÍVEL COM ANALISADOR AUTOMÁTICO HITACHI 902 PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
065862007 ELETRODO DE REFERÊNCIA COMPATÍVEL COM ANALISADOR AUTOMÁTICO HITACHI 902 PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
065862008 CUVETAS DE REAÇÃO COMPATÍVEL COM ANALISADOR AUTOMÁTICO HITACHI 902 CAIXA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
065870001 EVIDENCIADOR DE CÁRIE - SOLUÇÃO (FRASCO COM 10ML) FRASCO 64 Odontológicos ativo
065889001 Restaurador intermediario (r.i) - liquido (frasco com 15ml) FRASCO 64 Odontológicos ativo
065889002 Restaurador intermediario (r.i) - po (frasco com 40 gramas) FRASCO 64 Odontológicos ativo
065900001 Armadilha de água empregada para permitir a medida e monitoração da concentração de gases

anestésicos através de módulos de gases da marca dixtal disponíveis no cc da unidade.
PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

065900002 Armadilha d'água D-Fend, compatível com monitor de gases Datex-Ohmeda.    PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

065900003 Armadilha de água, compatível com módulo de gases modelo M1013A da marca Philips. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

065900004 Armadilha de água para uso em monitor de capnografia e gases anestésicos, compatível com
equipamento modelo Módulo Scio, compatível com a marca Drager.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

065919003 Evaporadora de ar condicionado bi-split quente/frio PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

065919010 Bomba de drenagem para evaporadora
Dados técnicos:

PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo
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Alimentação 230 vac 10 porcento 20w - 1ph50/60hz carga aceitável nos contratos de alarme, na e nf,
carga resistiva de 8 amp. carga indutivo de 5 amp; vazão 37 its/h com desnível 0;
desnível máximo de bombeamento 20mts;
desnível máximo na sucção de 1mt;
Bomba termicamente protegido;
Acessórios:
01 reservatório montado (para utilização com mangueira)
01 reservatório (para conexão a bandeja do condensado)
01 bomba
01 tubo de borracha (40mm)
01 tubo pvc (1,5mt x 9mm 0 ext x 6mm 0 int)
02 adesivos de velcro 20mm x 5cm
04 abraçadeiras (300mm x 3,6mm)
01 redutor 6mm/4mm
01 conector de 6 pinos
01 tubo de respiro (15cm x 6mm 0 ext x 4mm 0 int)
01 caixa de fixação de parede
instalado sem custo adicional

065943002 Tris hidroximetilaminometano, concentração mínima de 99,5%. Material de referência certificado para
titulometria, rastreado ao NIST ou ao BAM. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e
ficha de informação de segurança do produto químico.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

065943003 Tris (Hidroximetil) - Aminometano P.A. grau ACS. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

065943004 Tampão te (tris-edta) para uso em biologia molecular,esterizado por filtração em membrana de 0,2
micrômetro e livre de dnase e rnase. Composição:1m tris-hcl (ph aproximado 8.0) e 0,1m edta. Fornecer
em frasco de 100ml.

MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

066001001 Tirante para fixação de vítimas na maca rígida tam. adulto e infantil. Conjunto de correias para a fixação
da vítima sobre a maca rígida, confeccionada em material tipo nylon de 5cm de largura, em cores vivas,
modelo aranha. O conjunto deverá possuir um tirante principal (longitudinal) de no mínimo 1,10m de
comprimento e mais 4 tirantes transversais que permitam regulagem na altura, conforme o tamamho ideal
para a vítima. O tamanho do tirante principal do modelo infantil deverá medir 0,80m e ambos deverão
possuir também um sistema de regulagem que permita seu aumento em pelo menos 15cm. Todo o
conjunto deverá possuir costuras resistentes e suportar um esforço de tração de no mínimo 500kgf. O
sistema de fixação dos tirantes transversais deverá ser com velcro da mesma largura do tirante. A parte
superior do tirante principal deverá possuir um sistema de fixação em V para sustentar a vítima presa a
partir de seus ombros e impedir sua movimentação para cima durante esforços de aceleração da viatura.
Tirantes aranha tamanho adulto e tamanho infantil.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

066010001 Caneta marcador permanente cor azul para CD PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

066010002 Caneta marcador de tinta permanente cor amarela PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

066010003 Caneta marcador permanente cor marrom

Sem movimentação no SCCD.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

066028001 Ampola de mistura padrao (gás de calibração) para monitor de gases marca datex-ohmeda. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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066028002 AMPOLA DE CALIBRAÇÃO COM MISTURA PADRÃO DE GASES COM AGENTE ANESTÉSICO,

COMPATÍVEL COM MONITORES DATEX
PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

066079001 CONJUNTO DE OXIGENAÇÃO COM UMIDIFICADOR, ASPIRADOR, FLUXÔMETRO PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

066168001 MACARRÃO ACQUATUB PARA DEMARCAR PISCINA
Generalidades:. Macarrão (cores variadas), para uso em hidroterapia.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

066214001 Porta blocos de notificação de trânsito em nylon PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

066257001 Cilindro de aço carbono, capacidade de 1 Kg para armazenar Gás Perfluorpropano 3.6 PECA 84 exa ativo
066257007 Cilindro para Óxido Nitroso medicinal, pureza 99.0%, em estado líquido, com volume de 33kg e 14kg. PECA 84 exa ativo
066303002 Pilha recarregável modelo 600 mah 1,2v ni-cd PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo
066303004 Pilha recarregavel tipo niquel metal hidreto (ni-mh), tamanho aa, tensao de 1.2v, corrente minima de

2500mah.
PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo

066303005 Pilha recarregavel tipo niquel metal hidreto (ni-mh), tamanho aa, tensao de 1,2v, corrente minima de
2000mah.

PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo

066303006 pilha recarregável tipo niquel metal hidreto (Ni-MH), tamanho AAA, tensão 1,2V, corrente mínima de
970MAH

PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo

066303007 Pilha recarregavel aa 2500-mah -1,5v.

Sem requisição desde 08/2010.

PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo (bloqueado)

066311001 Saboneteira (dispensador) de parede com válvula  tipo "pump" para sabonete líquido ou álcool em gel;
capacidade 800ml; base de fixação em abs branco; reservatório fabricado em polietileno de baixa
densidade (PEAD); não reciclado; cor natural; o reservatório  deve apresentar etiqueta para  identificar o
conteúdo.

PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

066362001  Rodapé de granito uso geral METRO 46 Materiais para Construção Civil ativo
066427001 Prato térmico em aço inox, com 3 divisões, med. 23cm de diâmetro e 8,5 cm altura PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
066427002 Prato termico em plastico abs, com base e tampa isolados com espuma para manutencao de calor, cor

marfim, para uso com descartavel de tres compartimentos
PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

066435002 Bandeja térmica para manutenção de calor e frio, em plástico abs, base e tampa isolados com espuma,
capacidade de 1350 ml aproximadamente, com 5 compartimentos restritos, porta talheres e porta copos,
cor marfim, para uso com descartável.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

066435003 Bandeja térmica para manutenção de calor e frio, em plástico abs, base e tampa isolados com espuma,
capacidade de 1350 ml aproximadamente, com 5 compartimentos restritos, porta talheres e porta copos,
cor bege, para uso com descartável

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

066451002 Agitador de plaquetas, com movimento linear reciproco horizontal 50 a 75 movimentos por minuto;
confeccionado em aco inoxidavel; estrutura em aluminio, com gabinete fixo e armario movel;com sistema
de gavetas para acessar as bolsas de plaquetas; alarme sonoro apos a interrupcao da agitacao por mais
de 1 minuto; alimentacao 220v; capacidade de no minimo 96 bolsas de concentrado de plaqueta com
controlador de velocidade; manual de instrucoes em portugues.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

066451004 Agitador magnético com aquecimento, plataforma em alumínio com revestimento e pintura epóxi,
resistente a ataques ácidos e bases, diâmetro do prato de 155 mm. Temperatura programada para ate
370 °c, controle de velocidade até 1200 RPM, motor tipo pcm, volume de agitação de 15 litros.
Alimentação 220 v. Controle eletrônico de velocidade.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

066451005 Agitador magnético com aquecimento, plataforma em cerâmica na cor branca com material resistente a PECA 93 Laboratório, Equipamentos e ativo
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corrosivos e nas dimensões de 200 x 200 mm. Temperatura programada para até 540 °c , caixa em
alumínio revestida com pintura epóxi, controle de velocidade até 1300 rpm, motor monofásico para
operação continua, volume de agitação de 15 litros, dimensões gerais 205 x 96 x 335 mm.  Alimentação
220 v.

Instrumentação (61)

066451007 Agitador magnético sem aquecimento para até 1 litro de água, controle de rotação de 50 a 1200 rpm,
diâmetro da placa 11cm corpo metálico pintado em epóxi eletrostático resistente a produtos químicos, 220
v. Acompanha 5 barras magnéticas revestidas em teflon de 7 x 25mm.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

066451008 Agitador magnético com tampo de cerâmica sem aquecimento, volume máximo de agitação:5 litros de
água.ajuste de velocidade:100 a 1.500 rpm(com escala).classe de proteção de acordo com din en 60529:
ip 21.voltagem:220 v, frequência: 60 hz.manual em português.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

066478005 Manta aquecedora para balão de fundo redondo de 1000ml. Elemento de aquecimento de fácil
substituição, aquecimento fabricado em tecido de fibra de vidro anti-inflamável com aquecimento no
interior do tecido podendo alcançar até 500°c. Elem ento de aquecimento fabricado em quartzo
anti-inflamável, calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente
a produtos químicos corrosivos. Deve acompanhar regulador eletrônico de temperatura e manual de
instruções em português. Rápido aquecimento e distribuição homogênea da temperatura, proporcionando
consumo reduzido de energia elétrica. Alimentação de 220 volts.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

066559005 Cronometro (material não durável/frágil) PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

066591006 Mosquetão com formato oval, sem trava fabricado em duralumínio 7075-t6. Em conformidade com a
norma européia en122756 carga mínima de ruptura 23kn.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

066591007 Mosquetão com formato "d" assimétrico com trava fabricado em duralumínio 7075-t6. Em conformidade
com a norma européia en12275. Carga mínima de ruptura 23kn.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

066591008 Mosquetão base (grande abertura) - mosquetão HMS com trava fabricado em duralumínio 7075-t6. em
conformidade com a norma européia en12275. carga mínima de ruptura 23kn.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

066621002 ARRANJO DE FLORES PECA 89 Materiais de Consumo ativo
066672002 Disco(lâmina) p/ cortes de legumes,comp. com o processador de alimentos. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
066699001 KARL FISCHER  SOLUCAO ISENTA DE PIRIDINA 5MG DE AGUA/ML (SOL. UNICA) PA LITRO 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

066729002 Conjunto de filtração em aço inox 316 composto de: 1(um) porta filtro de 142mm de diâmetro, com
entrada e saída,1/2'' flange tc,com clamp e adaptador para mangueira de 14mm de diâmetro
interno,válvula de alivio/segurança,tela de suporte revestida de ptfe, borboletas e pés de alumioanodizado
e anéis de vedação em ptfe; 1(um) tanque de pressurização em aço inox 316 capacidade 3,5 litros,
dotado de tampa com fecho de segurança e tubo pescador,conexões rosqueadas de entrada e saída 1/4
nptf(duas); adaptadores para conectar mangueira(dois);válvula de alivio/segurança;manômetro 0-100
psi;03(três)metros mangueira para alta pressão em silicone, 1/2''de diâmetro
interno,autoclavável;1(uma)bomba de vácuo /pressão,220v/60hz,motor permanentemente
lubrificado,carcaça cabeçote e reguladores em alumínio,diafragma flexível com tratamento
anti-corrosivo,isenta de óleo, dispositivo de proteção com desligamento automático em caso de
sobreaquecimento,pés de borracha com sistema anti-deslizamento,com mangueira de silicone e filtro
hidrofóbico,vácuo max 635mmhg instalado no local.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

066761001 Display em acrilico transparente p/folha em papel a4 PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

066770001 Retoscopio em acrílico para realização de exames com retosigmoidoscopio. Graduação de 0 a 23 cm de
comprimento, abertura proximal de 2 cm, abertura Distal de 2 cm, extensão do segmento cilíndrico
centimetrado de 20 cm, embolo de 25 cm. Não estéril com embalagem plástica lacrada, descartável

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS.

066850001 Aireze (incentivador respiratório) uso geral PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
066869002 Espéculo ginecológico tamanho 03. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

066869003 Espéculo ginecológico número 1. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

066869006 ESPÉCULO AURICULAR CONTENDO 5 ESPÉCULOS, MEDINDO:
5,5mm, 4,5mm, 3,5mm, 3,0mm E 2,2mm

JOGO 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

066869007 CURETA DE SIMS Nº 1 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

066869008  ESPÉCULO DE SIMS Nº 2 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

066869009 ESPÉCULO DE SIMS Nº 3 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

066869010 Espéculo com ducto aspirador para conexão com aspiração de vapores.captação de vapores dentro da
cavidade vaginal em 0,2 décimos de segundo no tamanho P, esmaltado na cor creme

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

066869011 Espéculo com ducto aspirador para conexão com aspiração de vapores. Captação de vapores dentro da
cavidade vaginal em 0,2 décimos de segundo no tamanho M, esmaltado na cor creme.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

066869012 Espéculo com ducto aspirador para conexão com aspiração de vapores.captação de vapores dentro da
cavidade vaginal em 0,2 décimos de segundo no tamanho g, esmaltado na cor creme

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

066869013 Espéculo ginecológico nº 02. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

066869014 Especulo ginecologico nº 04 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

066915001 Copo de alumínio com capacidade de 300 a 500 ml PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
066931001 ESCARRADEIRA EM AÇO INOX, TAMANHO PEQUENO COM TAMPA PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos

e Eletrônicos
ativo

066940001 TUBO SUCTION POOLE EM AÇO INOX, 26CM, RETO PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

066940003 Tubo aspiração Fraizer curvo 90 graus, 14cm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

066940006 Tubo de ventilação tipo"t", conhecido por dreno de ouvido, fabricado em silicone na coloração azul forte,
utilizados em casos pediátricos de otites agudas para drenagem de infecções esterilizado em ETO.
Diâmetro externo 1,1 x 9,0 mm.

Material deve ser consumo. Usar código: 009571034.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

066940007 Tubo de proteção e esterilização para facas e eletrodos Karl Storz. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

066966001 Osteótomo delicado 150mm x 3,0mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

066966002 Osteótomo delicado 150mm X 5,0mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

066966003 OSTEÓTOMO DELICADO 150MM X 6,0MM PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

066966004 Osteótomo delicado 150mm X 8,0mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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066966005 OSTEÓTOMO DELICADO 150mm X 6,5mm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso

Médico
ativo

066966007 OSTEOTOMO STILLE 205MM X 10MM EM AÇO CROMADO PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo (bloqueado)

066966012 Osteotomo 1cm largura. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

066966018 Osteotomo 4x4 mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

066966019 Osteotomo 60x4mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

066966020 Osteotomo 8x4mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

066966021 Osteotomo 100x4mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

066966023 Osteotomo clob 280mm X 19mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

066966030 Osteótomo laterais com guia direito e esquerdo 3mm comprimento 18cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

066966031 Osteótomo laterais com guia direito e esquerdo 4mm comprimento 18cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

066966032 Osteótomo laterais com guia direito e esquerdo 5mm comprimento 18cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

066966033 Osteótomo de dorso 10mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

066974003 Adalimumab 40 mg, frasco/seringa 0,8 ml.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

frasco/ser 61 Medicamentos ativo

066974004 Etanercepte 25mg. SERINGA
PRONTA

61 Medicamentos ativo

066974005 Etanercepte 50 mg injetável SERINGA
PRONTA

61 Medicamentos ativo

066982001 Kit para gastrostomia percutânea, composto por boton/ sonda, med. 18 fr/ch de diâmetro KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

066982002   Kit de gastrostomia percutânea, composto por botom de 15fr a 18fr com 2.0 a 2.6cm de comprimento,
estéril, descartável, embalado em papel grau cirúrgico, abertura asséptica, embalagem contendo
externamente dados de identificação do produto, lote, procedência, tipo e data da esterilização e registro
no ms.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

066982003 KIT PARA GASTROSTOMIA  BOTON DE GASTROSTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPICA N. 14FR PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

066982004 KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTANEA 24 FR X 1,5 CM, COMPOSTO DE TUBO PARA
GASTROSTOMIA A NIVEL DE PELE, EM SILICONE GRAU MEDICO, TRANSPARENTE, COM FITA
RADIOPACA AO LONGO DE SEU COMPRIMENTO. BALAO DE SILICONE PARA FIXACAO INTERNA,
VALVULA PARA ENCHIMENTO DO BALAO, E DISPOSITIVO ANTI-REFLUXO, SISTEMA DE TRAVA
PARA CONEXAO DE SONDAS EXTENSORAS  PARA ALIMENTACAO. CONJUNTO COMPLETO COM
TUBO PARA GASTROSTOMIA, SONDA  EXTENSORA DE 12 POLEGADAS, COM PINCA PARA
ALIMENTACAO EM BOLUS SERINGA PARA ALIMENTACAO DE 35CC.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

066982005 Boton de gastronomia n16 com 2,0cm extenção PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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cirurgia (66)

066982006 kit para gastrostomia endoscopica percutanea por metodo pull, em silicone grau medico transparente e
listra radiopaca ao longo do comprimento, marcas em centimetros ao longo do anel de seguranca para
facilitar a medicao. fixacao interna por domo de silicone radiopaco, e fixacao externa de seguranca em
silicone. com entrada para alimentacao e entrada lateral para medicamentos. conjunto completo com fio
guia, alca para endoscopio, agulhas, bisturi, campo esteril e solucoes de pvpi. numeros 14

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

066982007 Kit para gastrostomia endoscópica percutânea por método pull, em silicone grau médico transparente e
listra radiopaca ao longo do comprimento. Marcas em centímetros ao longo do anel de segurança para
facilitar a medição. Fixação interna por domo de silicone radiopaco, e fixação externa de segurança em
silicone. Com entrada para alimentação e entrada lateral para medicamentos. Conjunto completo com fio
guia, alça para endoscópio, agulhas, bisturi, campo estéril e soluções de PVPI. Números 20. 

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

066982009 Sonda mic key para alimentação enteral - tubo para gastronomia em nível da pele, em silicone grau
médico, transparente, com fita radiopaca ao longo do seu comprimento. balão de silicone para fixação
interna, válvula para enchimento do balão e dispositivo anti-refluxo. sistema de trava para conexão de
sondas extensoras para alimentação.
conjunto completo com tubo para gastronomia, sonda extensora de "12" com pinça para alimentação em
bolus. seringa para alimentação de 35 cc calibre 20- 1.0 fr x 1,5 cm de comprimento.estéril , embalada em
papel grau cirúrgico, abertura asséptica externamente da embalagem deverá constar dads de
identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no ministério da
saúde.
marca:ballard/kimberly  procedência: norte americana

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

066982010 Botão de gastrostomia de 16 french com 1,5 ou 1,7cm de comprimento da marca entristar, kangoroo ou
kendall.

Este genérico não é de material para ação judicial.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

066990001 Micro incinerador para alça de transferência, 220 v. esterilizador infravermelho para alça de platina, micro
incinerador, em aço inoxidável, com resistência interna potencia de 300 watts, diâmetro interno 1,6 cm
largura e profundidade de 12 cm, diâmetro externo 8 cm de largura e 20 cm de profundidade, altura de 25
cm, temperatura regulável até 800ºc, 220 v. acompanhado de manual de instruções em português.
Garantia mínima de 1 ano.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

067008008 Chapéu de fantasia tipo bruxa, princesa, etc. PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

067083001 Filtro bacteriológico estéril, compatível com o espirometro da marca koko, com as seguintes
características: igual a 99,99% resistência  4-7mmh20/1/segundo. (0.038-0.067kpa/1s) espaço morto: 50
mais ou menos 5ml, material: poliestrieno com filtro hepa, diâmetro para conexão no sensor: 4.6cm,
diâmetro para conexão a boca do paciente: 2,6cm.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

067083002 Filtro bacteriológico para uso em  espirometria compatível com aparelho da marca Micromedical. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

067083003 Filtro para sistema de vácuo compatível compatível o aspirador ultrassônico CUSA EXCEL. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

067113002 Chassi radiologico gradeado em metal,tamanho 24x30 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

067113003 Chassi radiologico gradeado em metal, tamanho 35 x 43 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

067113004 CHASSI RADIOLÓGICO PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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1.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
1.1 DEVER TER TAMANHO COMPATÍVEL COM FILMES 35X91CM;
1.2 DEVE APRESENTAR GRADES;
1.3 ECRAN DEVE SER COMPATÍVEL COM GRADIENTE

2. ACESSÓRIOS
2.1 SUPORTE MÓVEL PARA O CHASSI
2.2 TREZENTOS (300) FILMES COMPATÍVEIS COM O CHASSI
                                                     

067156005 Circuito interno de tv  com monitor e cameras acopladas PECA 104 Sinalização, controle e alarme ativo
067202001 Válvula para cilindro, reguladora de pressão GPT 270/80 PECA 84 exa ativo
067210003 Sistema para video conferência composto de equipamento multiponto. PECA 42 Telecomunicações ativo
067237001 Chapa de acrílico, cristal, 2 x 1. PECA 139 Materiais nao-metalicos para

transformação (52)
ativo

067296001 GRAMPO PARA COURO CABELUDO PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo (bloqueado)

067318001  COLAR CERVICAL REGULAVEL STIFNECK SELECT,C/SUPORTE P/O PESCOCO PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
067318002  COLAR CERVICAL STIFINECK SHORT,C/SUPORTE P/PESCOCO PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
067318003  COLAR CERVICAL STIFINECK REGULAR GRANDE,C/SUPORTE P/PESCOCO PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
067318004  COLAR CERVICAL STIFINECK PEDIATRICO,C/SUPORTE P/PESCOCO PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
067318005 Colar cervical tamanho P PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
067318006 Colar cervical tamanho M PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
067318007 Colar cervical tamanho G PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
067318008 Colar cervical tamanho EXG PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
067318009 Colar cervical stifneck com suporte p/ pescoço, tamanho neo-natal PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
067318010 Colar cervical stifneck com suporte para pescoço, tamanho médio PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
067326001 Dispenser (dispensador) para anti-séptico em plástico abs. na cor branca com visor transparente com

pressionador na parte inferior nas medidas 12,50x27, 00x10, 00 cm para fixação na parede através de
adesivo e parafuso, obs: com chave em plástico abs.

PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

067334001 Cabo com espelho (odontologico) odontologico. PECA 64 Odontológicos ativo
067369002 Wisc, teste psicologico completo, kit KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

067369003 WISC IV - Escala Wechsler de inteligência para crianças, protocolo, folha FOLHA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

067440001 Solução de calibração número 01, (ph 7,383), compatível com gasômetro Radiometer - ABL 5, 140ml,
S1545, código 943-837.

FRASCO 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

067440002 Solução de calibração número 02, (ph 6,841), compatível com gasômetro Radiometer - ABL 5, 140ml,
S1555, código 943-839.

FRASCO 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

067504002 ESTAÇÃO DE TRABALHO (MOBILIÁRIO) EM MDF, FORMATO EM "L" PECA 22 Mobiliário ativo
067504005 Estacao de trabalho tampo unico, em madeira PECA 22 Mobiliário ativo
067504007 ESTACAO DE TRABALHO (MOBILIARIO)  TAMPO EM MADEIRA, REVESTIDA

 
PECA 22 Mobiliário ativo

067504013 Estação de trabalho ilha para 04 pessoas PECA 22 Mobiliário ativo
067504015 Estação de trabalho para 02 pessoas PECA 22 Mobiliário ativo
067504016 Estação de trabalho para 01 pessoa com 01 tampo individual medindo 1,20x1,20x0,60x0,74m, sem

gavetas, com 01 biombo divisor cego medindo 1,20 de largura x 1,10m de altura com tampo de apoio em
PECA 22 Mobiliário ativo
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toda a extensão com 0,35m de profundidade com revestimento em bp na cor wengue com acabamento
perfil abs           de 2mm na mesma cor com 25mm de espessura, com 01 calha para fiação lógica em
chapa de aço com espessura de 0,90mm, furações centrais para tomada padrão universal e nas
extremidades com furações para rj 45. Acabamento das estruturas em aço tem tratamento
anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o
equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó na cor alumínio com cura em estufa a
partir de 200ºc formando uma camada mínima de 50/60 micra, atendendo os critérios de preparação,
tratamento e tempo de cura, recomendados pelo fabricante de tinta empregada, de forma que resultado
atenda as exigências previstas nas normas da abnt, afim de fixar junto aos biombos; com 01 suporte
duplo para cpu e estabilizador tipo h medindo 0,42x0,28x0,35m com revestimento em bp na cor wengue
com acabamento perfil abs de 2mm na mesma cor com 18mm de espessura. Padrão da estação com
tampo em madeira termoestabilizada em chapa única com densidade entre 660 a 700kg/m3 com 25mm
de espessura e revestido na face inferior e superior em laminado melamínico bp na cor marfim montreal,
acabamento frost e bordas em abs de 2mm de espessura monocromático, colado em máquinas especiais
a 190º no sistema hot melt. Pés hastes produzidos em aço sae 1010 a 1012 sem costura, fina frio, ø 3"
para passagem para fiação tendo base inferior o sistema, curvado a 180º, em chapa de aço com
espessura mínima de 2mm e ponteiras tipo meia concha, estampadas em prensa excêntrica, produzida
em aço com no mínimo 2mm de espessura e niveladores de altura; base superior no sistema de calha
com entrada de fiação, com suas pontas chanfradas e sem rebarbas ou arestas com no mínimo de 2mm
de espessura com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó na cor alumínio. Obedecer
padrão de cores solicitadas com a amostra em poder da GEAFI/SES. fones: 3221-2079 (Andréa) ou
3221-2059 (Carla) variação de até 5% nas medidas solicitadas.

067504044 Estação de trabalho (mobiliário) mesa em L para diretor PECA 22 Mobiliário ativo
067504054 estação de trabalho para 01 pessoa com 01 tampo individua medindo 1.30x1.30x0.60x0.74m, sem

gavetas, com 01 biombo divisor cego medindo 54cm de altura x 1.30m de largura com revestimento bp na
cor wengue com acabamento perfil abs de 2mm na mesma cor com 18mm de espessura, com 01 calha
para fiação lógica em chapa de aço com espessura de 0.90mm, furações centrais para tomada padrão
universal e nas extremidades com furações para rj 45. acabamento das estruturas em aço tem tratamento
antiferruginoso a base de fostato de zinco com 0 banhos químicos e que a própria indústria possua o
equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó na cor alumínio com cura em estufa a
partir de 200ºc, formando  uma camada mínima de 50/60 micra, atendendo os critérios de preparação,
tratamento e tempo de cura, recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que resultado
atendas exigências previstas nas normas abnt, afim de fixar junto aos biombos; com 01 suporte duplo
para cpu e estabilizador tipo h medindo 0.42x0.28x0.35m com revestimento em bp na cor wengue com
acabamento perfil abs de 2mm na mesma cor com18mm de espessura. padrão da estação com tampo
em madeira termoestabilizada em chapa única com densidade entre 660 700kg/m3 com 25mm de
espessura e revestimento na face inferIor e superior em laminado melamínico bp na cor wengue,
acabamento frost e bordas em abs de 2mm de espessura monocromáti-co, colado em máquinas
especiais a 190º no sistema hot melt.pés hastes produzidos em aço sae 1010 a 1012 sem costura,fina
frio, ø 3" com passagem para fiação tendo sua base inferioro sistema  ,curvando a 180º,em chapa de aço
com espessura mínima de 2mm e ponteiras tipo meia concha, estampadas emprensa excêntrica,
produzida em aço com no mínimo 2mm de espessura e niveladores de altura; base superior no sistema
decalha  com entrada de fiação, com suas pontas chanfradas e sem rebarbas ou arestas com no mínimo
de 2mm de espessuracom tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó na cor alumínio.
obedecer padrão de cores solicitadas com a amostra em poder da GEAFI/SES. fone: 3221-2079 (andréa)
ou 3221-2059 (carla).

PECA 22 Mobiliário ativo
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067547001 NAFTILAMINA ALFA P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

067555001 Tetrahidrofurano (THF) grau HPLC com as seguintes especificações: pureza (CG) maior ou igual a 99,9%,
resíduo por evaporação menor ou igual a 1,0mg/l, água menor ou igual a 0,02%, acidez menor ou igual a
0,0002MEQ/g, alcalinidade menor ou igual a 0,0002MEQ/g, peróxido menor ou igual a 0,02%. Filtrado em
membrana de 0,2 micrometros.

MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

067563002 Dibutilamina,CAS n:111-92-2. pureza maior ou igual a 99,0% LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

067709002 Pipeta automática, monocanal, regulável, com ejetor automático de ponteiras e totalmente autoclavável,
volume selecionável e ajuste contínuo para pipeta de volume variável de 200 a 1.000 microlitros

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

067709004 Pipeta automática volume variável 0.5 a 10ul. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

067709006 Pipeta automática volume variável 20 a 200ul. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

067717001 MÁQUINA PARA EMISSÃO DE SENHA ELETRÔNICA PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

067733001 Conjunto de placas para sinalização contendo 17 placas de indicação, diversas JOGO 89 Materiais de Consumo ativo
067768002 Sistema para monitoramento da contaminação

1. Generalidades: equipamento portátil, utilizado para monitoramento rápido do processo de limpeza em
superfícies diversos.
2. Tipos de superfícies a serem monitoradas;
2.1. Superfícies hospitalares diversas;
2.2. Canais internos de endoscópios;
2.3. Materiais e artigos canulados;
2.4. Higiene manual de profissionais da saúde.
3. Características técnicas:
3.1. Leitura da presença ou não de agentes contaminantes em 15S +/- 2S;
3.2. Sensibilidade de detecção de 1 fentomol de ATP ou 0,2" "micro grama" de proteína, no mínimo;
3.3. Deve permitir programação para 90 locais diferentes e /armazenagem de 500 resultados, na sua
memória, no mínimo;
3.4. Deve apresentar o resultado da analise em 15S +/-2S,no máximo;
3.5. Deve apresentar sistema de calibração;
3.6. Deve apresentar autonomia de no mínimo 3.000 testes;
3.7. Deve possuir software completo para o gerenciamento das informações coletadas, bem como a
possibilidade de transferência dos dados coletados para um computador,sendo possível a elaboração de
gráficos, relatórios próprios, identificação de áreas contaminadas;
3.8. A captura de amostra (sujidades) a ser analisada deve  ser através de hastes plásticas flexíveis;
3.8.1. Hastes de uso único
4. Alimentação: através de pilhas AA.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

067776001 RUGINA FARABEUF RETA 13CM PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

067776002 Rugina farabeuf curva 15cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

067776003 Rugina aufricht PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

067784001 GÁS NATURAL A GRANEL KG 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
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067792013 Espectrofotômetro uv-visível. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

067822002 Mesa distribuidora de microfone modelo 24 canais sendo 16 canais mono + 4 canais stéreo 1 mono out
com low pase filter (30 a 200hz) para utilização com sub woofer, 16 canais inserts (nos canais mono),
equilização de 3 bandas high/low/1 semi paramétricos, mid/low out nos canais mono, 4 bandas com a
(nos canais estereo equalizador gráfico estéreo de 9 bandas função fbq (fedeeback detection system)
selecionável para aux 1 ou main mix. 2 aux sends por canal: 2 pre e post fader 2 fx sends post fader,
sendo possível fazer a mandade para um efeito extremo ou para o processador de efeito interno osp de
24 bit. 2 fx retuturns stereos. 2 processadores de multi efeito estéreo 24 bit com conversores de altra
resolução ad/da 20-bit. 46 khz. 4 bus com função solo/pfl + endereçamento para main mixnos modos left,
right e left + right. saída de control room/phones independentes com seleção de fonte de sinal, setor
talkbaak com microfone interno.cd/tape in com controle de volume par mix com main mix.tape out para
gravações em tape ou cd recorder. gain, pan, mut, solo/pfl, phantom power (todos os canais mono),
faders de 60mm (canais mono + canais estéreo + bus + mon + main mix). Fonte interna universal (100 a
240 vca) - 50/60 hz largura = 682mm x 100mm x profundidade = 410mm. Saídas main mix baslanceadas
em conectores trs de 1/4 e xrl folheados a ouro - chave standesy desabilita todas as entradas mix durante
pausas enquanto musica do fundo pode ser reproduzidas via entrada cd/tape.
Modelo: behringerub, 2442 fxpro ou equivalente.

PECA 42 Telecomunicações ativo

067873001 Detergente para limpeza em pó biodegradável para lavagem de roupa hospitalar KG 26 Conservação e limpeza (18) ativo
067873004 Detergente para limpeza, neutro em pasta c/ tenso-ativos anionicos e não ionico KG 26 Conservação e limpeza (18) ativo
067881001 Removedor de cera e impermeabilizante acrílico de pisos, formulado com detergentes biodegradáveis não

inflamáveis. Embalado em material resistente não reciclável frasco de 5 litros. A embalagem deverá ser
acondicionada em caixa de papelão resistente. Apresentar na proposta notificação e autorização de
funcionamento da empresa licitante e fabricante, (AFE).
Obs: o rendimento por metro quadrado será avaliado por profissional do serviço de higienização das
unidades da SES estando, sua aprovação condicionada à ficha de análise técnica juntamente com a
proposta, a empresa deverá apresentar FISPQ - ficha de segurança de produtos químicos conforme a
norma NBR 14725.

FRASCO 26 Conservação e limpeza (18) ativo

067881006 Detergente para manutenção de tratamento do piso, neutro de uso diário, destinado a manutenção e
limpeza de pisos  tratados com acabamento acrílico, evitando a perda do brilho , turvação ou marcas que
diminuem a resistência e brilho original dos acabamentos. Que possa ser utilizado em qualquer tipo de
piso.
 Embalagem resistente de material não reciclado, frasco com 05 litros. Embalados em caixa de papelão
resistente.Apresentar na proposta notificação e autorização de funcionamento da empresa licitante e
fabricante, (AFE). Obs.: o rendimento por metro quadrado será avaliado na unidade solicitante estando
sua aprovação do rendimento por área, através da ficha de análise técnica emitida pelo setor de
zeladoria.

FRASCO 26 Conservação e limpeza (18) ativo

067962001 Extrator de suco tipo industrial, eletrico, corpo em aluminio polido, cupula, copo e peneira em polietileno
de alto impacto, motor de 1/4 de hp, para laranjas e limoes, capacidade 1 litros, 220 volts.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

068004005 Adesivo indicativo em impressão digital, com logomarca para veículos oficiais PECA 89 Materiais de Consumo ativo
068004006 Adesivo indicativo impresso digitalmente,aplicado sobre chapa de ps 2mm. PECA 89 Materiais de Consumo ativo
068004007 Adesivo indicativo impresso digitalmente, resolução 720dpis,medida 50x29cm PECA 89 Materiais de Consumo ativo
068004008 Adesivo indicativo impresso digitalmente, resolução 720dpis,medida 30x20cm PECA 89 Materiais de Consumo ativo
068004012 Adesivo indicativo impresso digitalmente, resolução 720dpis,medida 17,5x5,5cm. PECA 89 Materiais de Consumo ativo
068012002 Faixa auto adesiva, para sinalizar porta de vidro, nas cores verde e vermelha, medindo 10 x 318

centímetros cada.
PECA 89 Materiais de Consumo ativo
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068098001 Álcool etílico hidratado a base de gel/espuma com intervalo de 68% a 72% pp, transparente, inodoro,

isento de material em suspensão que nao deixe resíduos aderentes nas mãos. Acondicionado em
embalagem plástica rígida(refil)contendo de 800 a 1000ml ou gramas,lacrada,compatível com
dispensador que libere de 1ml a 1,5ml por acionamento da alavanca. embalagem que contenha dados de
identificação,procedência, lote e validade. Apresentar laudos microbiológicos e de irritabilidade dérmica
emitiido por laboratório credenciado pelo MS, apresentar registro no MS/ANVISA.

peca 25 Higiene Pessoal ativo

068101003 Bomba a vácuo extratora
Bomba 22l de alta precisão calibrada em centímetros e polegadas de mercúrio, a qual gera manualmente
um vácuo ao ser acoplado a cabeça do feto. Não exige corrente elétrica. Possui manometro para
monitorar a pressão e chave para liberação instantânea ou gradual do vácuo.
Peso: 250 g
Escala do vácuo: 0-30 hg, 0-76 cm hg (auto limitante: projetado para exceder 58 mm hg)
Volume: 2 cu no nível do mar
Taxa de exaustão do ar: 36cc (na pressão atmosférica)
Pode ser autoclavado ou esterilização em gás (oxido etileno).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

068144001 Alça para ressectoscópio nº 24, compatível com uretrótomo da marca Storz, reutilizável, resistente a
esterilização com manutenção da qualidade do material, embalagem individual contendo dados de
identificação, marca, procedência, validade,  lote, apresentar registro MS.   

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

068144002 Alça de polipectomia tipo crescente, reutilizável, com diâmetro de abertura de 22mm +/-  2mm para canal
de biópsia de 2.8mm, comprimento 230cm. Conjunto com 02 alças, 02 camisas de teflon, 01 manopla e
01 cabo de eletrocautério.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

068144003 Alça de polipectomia com manopla, cateter e entrada para cauterizador, descartável, tipo "oval standard",
com comprimento de 240cm e compatível com canal de trabalho de 2,8mm

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

068144004 Alça de polipectomia com manopla, cateter e entrada para cauterizador, descartável, tipo "jumbo oval",
com comprimento de 240cm e compatível com canal de trabalho de 2,8mm

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

068144005 Alça para retirada de corpo estranho tipo 04 cabos, descartável, com comprimento de 160cm e
compatível com endoscópio com canal de trabalho de 2,8mm

Sem requisição desde 04/2008.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

068144006 Alça de polipectomia tipo crescente, com diâmetro de abertura de 22mm +/- 2mm para canal de biopsia
de 2.8mm, comprimento 160cm. Conjunto com 02 alças, 02 camisas de teflon, 01 manopla e 01 cabo de
eletrocautério, e deve ser compativel com a marca olympus, modelo gif-v2. Material autoclavável.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

068144008 Alça eletrocirúrgica para polipectomia tipo crescente meia lua utilizada em endoscopia digestiva alta,
diâmetro máximo da seção de inserção de 2,3mm, diâmetro de alça de 22mm, diâmetro do fio da alça de
0,4mm, para uso no canal de biópsia de 2,8mm, comprimento de trabalho de 1650mm, para canal de
trabalho de 1100mm de comprimento, compatível com vídeo-gastroscópia da marca olympus modelo
gif-v2 e gif-q150, reusável, autoclavável, fornecido em embalagem que garanta a ingridade do produto,
contendo dados do produto, procedência, fabricação, lote e registro no MS.

Sem requisição desde 04/2013.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

068144009 Alça eletrocirúrgica para polipectomia tipo crescente meia lua utilizada em endoscopia digestiva baixa,
diâmetro máximo da seção de inserção de 2,3mm, diâmetro de alça de 22mm, diâmetro do fio da alça de
0,4mm, para uso em canal de biópsia de 3,2mm, comprimento de trabalho de 2300mm, para canal de
trabalho de 1850mm de comprimento, compatível com vídeo- colonoscópio da marca olympus, modelo
cf-vl, reusável, autoclavável, fornecido em embalagem que garanta a integridade do produto, contendo

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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dados do produto, procedência, fabricação, lote e resgistro no MS.

068144010 Alça eletrocirúrgica para polipectomia tipo hexagonal utilizada em endoscopia digestiva alta, diâmetro
máximo da seção de inserção de 2,3mm, diâmetro de alça de 22mm, diâmetro do fio da alça de 0,4mm,
para uso em canal de biópsia de 2,8mm, comprimento de trabalho de 1650mm, para canal de trabalho de
1100mm, reusável, autoclavável, fornecido em embalagem que garanta a integridade do produto,
contendo dados do produto, procedência, fabricação, lote e registro no MS.

Sem requisição desde 04/2013.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

068144011 Alça eletrocirúrgica para polipectomia tipo hexagonal utilizada em endoscopia digestiva baixa, diâmetro
máximo da seção de inserção de 2,3mm, diâmetro de alça de 22mm, diâmetro do fio da alça de 0,4mm,
para uso em canal de biópsia de 3,2mm, comprimento de trabalho de 2300mm, para canal de trabalho de
1850mm de comprimento, compatível com vídeo-colonoscópio da marca olympus, modelo cf-vl, reusável,
autoclavável, fornecido em embalagem que garanta a integridade do produto, contendo dados do produto,
procedência, fabricação, lote e registro no MS.

***material não adquirido desde 2014***

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

068144012 Alça eletrocirúrgica para polipectomia tipo oval utilizada em endoscopia digestiva alta, diâmetro máximo
da seção de inserção de 2,6mm, diâmetro de alça de 25mm, diâmetro do fio da alça de 0,47mm, para uso
em canal de biópsia de 2,8mm, comprimento de trabalho de 1650mm, para canal de trabalho de 1100mm
de comprimento, compatível com vídeo-gastroscópio da marca olympus, modelo gif-v2 e gif-q150,
reusável, autoclavável, fornecido em embalagem que garanta a integridade do produto, contendo dados
do produto, procedência, fabricação, lote e registro no MS.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

068144013 Alça eletrocirúrgica para polipectomia tipo oval utilizada em endoscopia baixa, diâmetro máximo da seção
de inserção de 2,6mm, diâmetro de alça de 25mm, diâmetro do fio da alça de 0,47mm, para uso em canal
de biópsia de 3,2mm, comprimento de trabalho de 2300mm, para canal de trabalho de 1850mm de
comprimento, compatível com vídeo-colonoscópio da marca olympus, modelo cf-vl, reusável,
autoclavável, fornecido em embalagem que garanta a integridade do produto, contendo dados do produto,
procedência, fabricação, lote e registro no MS.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

068144014 Alça eletrocirúrgica para polipectomia tipo mini-oval utiliza em endoscopia digestiva alta, diâmetro máximo
da seção de inserção de 2,6mm, diâmetro de alça de 15 mm, diâmetro do fio da alça de 0,47mm, para
uso em canal de biópsia de 2,8mm, comprimento de trabalho de 1650 mm, para canal de trabalho de
1100 mm de comprimento, compatível com vídeo-gastrocópio da marca Olympus, modelo gif-ve e
gif-q150, reusável, autoclavável, fornecido em embalagem que garanta a integridade do produto,
contendo dados do produto, procedência, fabricação, lote e registro no MS.

Sem requisição desde 04/2013.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

068144015 Alça eletrocirúrgica para polipectomia tipo mini-oval utilizada em endoscopia digestiva baixa, diâmetro
máximo da seção de inserção de 2,6mm, diâmetro de alça de 15mm, diâmetro do fio da alça de 0,47mm,
para uso em canal de biópsia de 3,2mm comprimento de trabalho de 2300mm, para canal de trabalho de
1850mm de comprimento, compatível com vídeo-colonoscópio da marca Olympus, modelo cf-vl, reusável,
autoclavável, fornecido em embalagem que garanta a integridade do produto, contendo dados do produto,
procedência, fabricação, lote e registro no MS.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

068144016 Eletrodo de coagulação com ponta bola, específico para o uso em vídeo-broncoscopia, diâmetro máximo
da seção de inserção de 1,9mm, para uso em canal de biópsia de 2,8mm, comprimento de trabalho de
1050 mm, para canal de trabalho de 600 mm de comprimento, compatível com vídeo-broncoscópio da
marca olympus modelo bf-1t160, reusável, autoclavável, fornecido em embalagem que garanta a

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)
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integridade do produto, contendo dados do produto, procedência, fabricação, lote e registro no ms.

Sem requisição desde 04/2013.
068241003 Direct box. Ativo conexões 1 xlr/p10. PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e

fonografia
ativo

068268001 CAMARA PLÁSTICA PARA SECADORA DE ROUPA TIPO ENXUTA. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

068322002 Assento reclinável. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

068373001 Frasco para determinação do tempo de coagulação - TCA/PROT - MCA 2000 ou similar, descartável,
estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização,
validade e número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

068420004 Eletrodo para eletro cirurgia Karl Storz, para ressecção tipo alça, 0.8mm x 24ch PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

068420005 ELETRODO PARA ELETROCIRURGIA PARA COAGULAÇÃO, FLEXíVEL,TIPO BOLA, COM DIÂMETRO
DE 3 CHARR (FR),COM COMPRIMENTO DE 53CM, COMPATÍVEL COM A MARCA KARL STORZ.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

068420006 Eletrodo para eletro cirurgia, tipo bola angulada, com diâmetro de 5mm e para uso com camisas de 24/26
fr., compatível com equipamento de videohisteroscopia Karl Storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

068420007 Eletrodo para eletro cirurgia, tipo faca angulada e para uso com camisas de 24/26 fr., compatível com
equipamento de videohisteroscopia Karl Storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

068420008 Eletrodo para eletro cirurgia, tipo alça angulada e para uso com camisas de 24/26 fr., compatível com
equipamento de videohisteroscopia Karl Storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

068420009 Eletrodo medindo 3,5mm x 160mm que utiliza energia de radio-frequência com a finalidade de vaporizar e
modificar termicamente tecido mole com simultâneo controle de sangramento,utilizado nas artroscopias
com sensor eletrônico, dispositivo e desligamento automático e corte da energia com a aproximação de
qualquer produto metálico, inclusive óticas, leitura automática de potência concomitantemente com a
inserção do eletrodo no gerador de radiofrequência. O sistema é composto de cobre, aço inoxidável,
irídio, platina e materiais de isolamento de polímeros e cerâmica. Embalagem individual, estéril

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

068420010 Eletrodo medindo 2,0mm x 160mm que utiliza energia de radiofrequência com a finalidade de vaporizar e
modificar térmicamente tecido mole com simultâneo controle de sangramento, utilizado nas artroscopias
com sensor eletrônico, dispositivo e desligamento automático e corte da energia com a aproximação de
qualquer produto metálico,inclusive óticas, leitura automática de potencia concomitantemente com a
inserção do eletrodo no gerador de radiofrequência. O sistema é composto de cobre, aço inoxidável,
irídio, platina e materiais de isolamento de polímeros e cerâmica. Com ponta angulada 90 graus que
permitam dobras e moldes nas hastes. Embalagem individual, estéril. Registro no MS, embalagem
contendo lote e data de fabricação.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

068420011 Eletrodo medindo 3,5mm x 160mm que utiliza energia de radiofreguencia com a finalidade de vaporizar e
modificar térmicamente tecido mole com simultâneo controle de sangramento, utilizado nas artroscopias
com sensor eletrônico, dispositivo e desligamento automático e corte da energia com a aproximação de
qualquer produto metálico, inclusive óticas, leitura automática de potência concomitantemente com a
inserção do eletrodo no gerador de radiofreguencia. O sistema é composto de cobre, aço inoxidável, iridio,
platina e materiais de isolamento de polímeros e cerâmica.com ponta angulada 90º que permitam dobras
e moldes nas hastes. Embalagem individual, estéril. Registro no MS, embalagem contendo lote e data de
fabricação.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

068420012 Eletrodo medindo 3,5mm x 160 mm que utiliza energia de radiofreguencia com a finalidade de vaporizar e PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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modificar termicamente tecido mole com simultâneo controle de sangramento utilizado nas artroscopias
com sensor eletrônico, dispositivo e desligamento automático e corte da energia com a aproximação de
qualquer produto metálico, inclusive óticas, leitura automática de potência concomitantemente com a
inserção do eletrodo no gerador de radiofreguencia. O sistema é composto de cobre, aço inoxidável,
irídio, platina e materiais de isolamento de polímeros e cerâmica. Com ponta angulada 90¢ que permitam
dobras e moldes nas hastes. Embalagem individual, estéril apresentação de certificado de boas praticas
de fabricação e registro no MS embalagem contendo lote e data de fabricação.

Materiais de Uso Médico (67)

068420014 Eletrodo para eletrocirurgia tipo bola angulada,com diâmetro de 3mm, para uso com camisas de 24/26fr
compatível com sistema de video-laparoscopia compatível com a marca karl storz

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

068420015 Eletrodo para eletrocirurgia tipo faca angulada, para uso / com camisas de 24/26 fr, compatível com
sistema de video- laparoscopia compatível com a marca karl storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

068420016 Eletrodo para eletrocirurgia tipo alça angulada e para uso com camisas de 24/26 FR Karl Storz, para uso
com endoscópio.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

068420017 Eletrodo unipolar d=24 fr tipo faca, angulada, para eletrocirurgia Karl Storz uso em endoscópio. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

068420018 Eletrodo unipolar d=3mm, tipo bola angulada, para uso com camisas de 24/26 fr, para uso com
endoscópio.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

068420019 Eletrodo ativo com haste única, comprimento de haste de 10 a 25cm, rígida ou semi-flexível (curvatura até
90 graus em todas as direções) de ramificação única ou com até 9 ramificações de filamentos que
possibilitam o monitoramento de temperatura controlada. Comprimento de área ativa que possibilitam
ablações esféricas de 0,5mm a 70mm, aplicação em fígado, rins mama, osteoma osteoide, fibróides
uterinos, metástase óssea, pulmão. Dispositivo de ressecção bipolar para cirurgia aberta e laparoscópica,
com eletrodo de 6 cm, 10cm e 36cm com mecanismo de remoção com controle de profundidade com
aplicação em cirurgias hepáticas e renais. A empresa vencedora deverá fornecer em contrato de
comodato o equipamento para as unidades da SES.

Procedimento não padronizado pela SES, feito no HGCR apenas em pacientes encaminhados pelo
CEPON, devido manutenção na sala de cirurgia do CEPON.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

068420020 Eletrodo para microcirurgia de laringe 23 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

068420021 Eletrodo unipolar D=5 mm, tipo cilindro, angulado, para uso com camisas de 24/26 Fr, para uso com
endoscópio, compatível com a marca Karl Storz..

peca 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

068616001 Chassi para mamografia, tam. 18x24 cm, com janela para identificacao de mamografia, marca kodak
cassete kodak, model min-r2 ecran min-r, kodak

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

068616002 Chassi para mamografia Min-R2, tamanho 24 x 30cm, com janela para identificação PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

068624001 Placa para coluna,cervical + parafusos PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

068632001 Cabo de Kolle. Corpo fabricado em alumínio com ponteira para fixação da alça rosqueável e cabo
fabricado em isolante térmico, para proteção das mãos. Comprimento de 250mm.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

068705007 Cabo óptico externo. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

068705008 Cabo óptico interno. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

068748001 Suporte para retroprojetor com regulagem medindo 98 x 43 x 56cm PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo
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068802015 Freio oito, fabricado em alumínio de alta resistência, uso de cordas duplas de 8mm ou simples de 11mm,

para ancoragem debriavel.
PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

068810012 Repelente Exposis Extreme - 100 ml dermatologicamente testado, hipoalergênico. PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
068810014 Refil repelente de insetos para uso em aparelho elétrico.

Sem requisição desde 02/2014.

PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo (bloqueado)

068829001 Foco cirúrgico de teto com iluminação por LEDS
1. Generalidades
1.1 Foco cirúrgico fixo com duas cúpulas, para uso em sala cirúrgica
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Foco cirúrgico fixo com duas cúpulas com geração de luz através de tecnologia de diodos emissores
de luz (LED), iluminação isenta de infavermelhos e ultravioletas;
2.2. Cúpulas com diodos emissores de luz(LED);
2.3 Nível de iluminação mínima por cúpula de 100.000 lux a 01(um) metro de distancia;
2.4 Tamanho do campo a 1 metro de distancia: 20cm no mínimo;
2.5. Temperatura de cor entre 4.200 e 4.600 ¢ k, no mínimo;
2.6. Aumento Maximo de temperatura no campo operatório de14 ¢ c ;
2.7. Braços de estrutura metálica com tratamento anticorrosivo;
2.8. O braço deve permitir movimento de giro de 300¢,no minimo;
2.9 Cúpula metálica ou de material liso e anticorrosivo;
2.10 A cúpula deve apresentar empunhadeiras (pegadores) para movimentação;
2.11 A manopla deve ser autoclavavel;
2.12 Ajuste de iluminação dos LEDS de 40% a 100%, no mínimo;
2.13 Acionamento dos LED e potencia na própria cúpula;
2.14.Duração dos LED de no mínimo 20.000horas em uso continuo;
2.15 Deve possuir garantia total de no mínimo 05(cinco) anos
2.16.Garantia de reposição de peças no mercado por no mínimo 10(dez) anos;
2.17 Câmera filmadora acoplada ao foco principal.
3. Acessórios
3.1 06(seis) manoplas esterilizáveis e autoclavaveis.
4. Alimentação 220v/60hz
5. Instalação
5.1 O fornecer deverá se responsabilizar pela instalação dos equipamentos nas salas indicadas, sem
ônus para SES. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua
portuguesa.
O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários sem ônus para a administração.
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068829002 Foco cirúrgico móvel
1. Generalidades: foco cirúrgico móvel com bateria interna recarregável.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. cúpula única, com duas lâmpadas halógenas na cúpula (sendo um bulbo principal e um reserva) ou
conjunto de LED;
2.2. nível de iluminação mínima de 70.000 lux a 1 metro de distância da cúpula;
2.3. braços de estrutura metálica com tratamento anticorrosivo;
2.4. sistema de alimentação de emergência, com carregador automático de bateria;
2.5. móvel, com rodízios;
2.6. Temperatura de cor igual ou superior 3.200 kelvin;
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2.7. Sistema de focalização regulável através de manopla esterilizável, ou coluna fixa (campo fixo). No
caso de operar com campo fixo, diâmetro no mínimo 160 mm, em toda região da coluna de trabalho (ou
coluna focal);
2.8. cúpula metálica ou de material liso e anticorrosivo;
2.9. a manopla deve ser autoclavável;
2.10. filtros calóricos de raios infra-vermelhos (luz fria), se pertinente;
2.11. deve possuir braços articuláveis que permitam os seguintes movimentos mínimos:
2.11.1. torção;
2.11.2. flexão;
3. acessórios:
3.1. 01 (um) cabo (2p+t) conforme ABNT;
3.2. 05 (cinco) lâmpadas sobressalentes, se iluminação halogena;
3.3. 02 (duas) manoplas esterilizáveis extras;
4. alimentação:
4.1. Alimentação elétrica: 220v/60hz;
4.2. bateria interna recarregável com duração mínima de 1 hora
Garantia:
- Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo
fabricante, conforme manual do equipamento, ou no mínimo, inclusive com a substituição de peças
necessárias para a execução, sem ônus para a administração.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.
O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica,
sem ônus para a administração.

068829004 Foco cirúrgico móvel com bateria interna recarregável
Características técnicas mínimas
-lâmpada halógena ou LED
-nível de iluminação mínimo de 45.000 lux a 1 metro de distancia.
-filtro calórico
-sistema de alimentação de emergência, com carregador automática de bateria
-móvel com rodízios
-temperatura de cor igual ou superior 3.200 kelvin;
- Sistema de focalização regulável através de manopla esterilizável, ou coluna fixa (campo fixo). No caso
de operar com diâmetro de campo fixo, ser no mínimo 160 mm, em toda região da coluna de trabalho (ou
coluna focal);
Acessórios
- 01(um) cabo (2p+t) conforma ABNT,com no mínimo 2 metros
- 05(cinco) lâmpadas externas, se iluminação halogena;
- 01(uma) manopla esterilizável extra
Alimentação:
- Elétrica 220v/60hz
- Bateria interna recarregável com duração mínima de 1 hora.
Garantia:
- Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo
fabricante, conforme manual do equipamento, ou no mínimo, inclusive com a substituição de peças
necessárias para a execução, sem ônus para a administração.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.
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O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica,
sem ônus para a administração.

068829006 Objeto: Foco cirúrgico de teto com câmera Full HD
Generalidades
Foco cirúrgico de teto, com duas cúpulas com tecnologia LED, terceiro braço para futura ancoragem de
monitor e câmera Full HD para uso em salas cirúrgicas.
2. Especificações Técnicas Mínimas
2.1 Composto de 03 (três) braços destinados a fixação de: 02 (duas) cúpulas, 01 (um) monitor e 01 (uma)
câmera Full HD embutida em uma das cúpulas:
2.2 Composto de 03 (três) braços de no mínimo 04 (quatro) articulações cada, que permitam a realização
dos seguintes movimentos:
2.2.1  Giro de no mínimo 360 graus em torno do eixo do teto, para os 02 (dois) braços destinados a
fixação das cúpulas;
2.2.2  Giro de máximo 270 graus em torno do eixo do teto; para o braço destinado a fixação do monitor;
2.2.3  Giro de no mínimo 360 graus para cada braço articulado com cúpula em torno da 3ª (terceira)
articulação de cada braço;
2.2.4  Giro de no máximo 270 graus para o braço articulado do monitor em torno da 3ª (terceira)
articulação de cada braço;
2.2.5  Giro de no mínimo 360 graus da cúpula em torno das articulações de fixação dos mesmos;
2.2.6  Giro de no máximo 270 graus do monitor em torno da articulação de fixação do mesmo;
2.2.7  Cúpulas e monitor com movimento de no mínimo 90 graus e -90 graus ;
2.3 Terceiro braço com pré-cabeamento para conexão da câmera a sua unidade de controle e ao monitor,
bem como com a rede de internet; com no mínimo os seguintes cabos: 01 cabo de alimentação elétrica,
02 cabo de rede Cat6 com conectores RJ45 desde o ponto de rede da sala até o monitor, e cabeamento
necessário para conexão da câmera até a unidade de controle;
2.4 Terceiro braço com capacidade de carga de no mínimo 30 kg;
2.5 Terceiro braço com suporte de fixação padrão VESA, para monitor com no mínimo 24 polegadas;
2.6 Terceiro braço com suporte para fixação da unidade de controle da câmera junto ao monitor;
2.7 Duas (02) cúpulas com geração de luz através de tecnologia de diodos emissores de luz (LED);
2.8 Cada cúpula deve possuir tamanho mínimo de 450 mm diâmetro;
2.9 Iluminação isenta de infravermelhos e ultravioletas;
2.10 Nível de iluminação mínima por cúpula de no mínimo 160 000 lux a 1 (um) metro de distância;
2.11 Duração dos LED'S de no mínimo 40 000 horas em uso continuo;
2.12 Sistema de controle de sombras que compense automaticamente e dinamicamente a perda de
luz das partes obstruídas;
Sistema que compense automaticamente e dinamicamente a perda de luz, causada pela queima de
LED'S;
Ajuste de iluminação dos 40% a 100%;
2.15 Tamanho do campo a 1 (um) metro de distância variável de 23 a 29 cm no mínimo;
2.16 Temperatura de cor ajustável entre 3.500 e 5.000 graus K, no mínimo variações na amplitude
máxima de luminosidade sem comprometer a iluminação;
2.17 Índice de renderização de cor (IRC) de no mínimo 95%;
2.18 Aumento máximo de temperatura na cabeça do cirurgião de 2 graus C;
2.19 Acionamento dos LED'S, ajustes de potência e ajustes de temperatura de cor na própria cúpula,
com indicadores de nível;
2.20 Cada cúpula deve ter ajustes de iluminação independentes;
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2.21 Braços e cúpulas de material liso e anticorrosivo;
2.22 Baixo perfil da cúpula para compatibilidade com fluxo laminar conforme norma DIN 1946-4
(distúrbio no fluxo inferior a 37,5%)
2.23 As cúpulas devem apresentar empunhaduras para movimentação.
2.24 Braço para ancoragem do monitor deve apresentar empunhaduras para movimentação;
2.25 Seis (06) jogos de manoplas autoclaváveis, de fácil encaixe e limpeza
2.26 Alimentação a transformador isolado ou fonte chaveada;
2.20 Garantia de reposição de peças no mercado por no mínimo 10 (dez) anos
2.21 Deve possuir garantia total de no mínimo 5 (cinco) anos
3. Acessórios
3.1 Câmera de vídeo acoplada na cúpula, com as seguintes características:
3.1.1  Sistema de sinal Full HD;
3.1.2  Sistema de tomada de imagens com sensor CCD ou CMOS;
3.1.3  Resolução 1080i com 2.000.000 pixels;
3.1.4  Deve possuir autofoco, balanço automático de branco e controle de íris automático;
3.1.5  Relação sinal/ruído de 50db no mínimo;
3.1.6  Zoom de no mínimo 12x;
3.1.7  Distância de operação mínima: 700 mm;
3.1.8  Uso durante procedimentos laparoscópicos assim com em operações abertas;
3.1.9  Fonte de alimentação através do foco cirúrgico;
3.1.10  Controle da câmera no braço ou próximo dele;
1.1.1  Unidade de controle que permita a adequada funcionalidade da câmera;
1.1.2  Software da câmera para visualização e gerenciamento de imagens;
1.1.3  Saídas de sinal de vídeo: HDMI e/ou DVI;
1.1.4  04 jogos de manoplas esterilizáveis;
4. Alimentação
4.1 Alimentação 220 v/60HZ
5. Instalação
5.1 O fornecedor deverá se responsabilizar pela instalação do(s) equipamento(s) nas salas indicadas,
sem ônus para a SES.
5.2 Todo sistema de ancoragem deverá ser fornecido pela empresa vencedora;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e
serviço em língua portuguesa ou inglesa.
O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica,
sem ônus para a administração.

068829008 Foco cirúrgico fixo, para uso em sala cirúrgica
2.características técnicas mínimas
    2.1.foco cirúrgico fixo com 02(duas) cúpulas,com duas lâmpadas halógenas na cúpula  sendo 01(um)
bulbo principal e 01(um) reserva.
    2.2.nível de iluminação mínima de 70.000 lux a 01(um) metro de distância por cúpula.
    2.3.temperatura de cor entre 4.200 e 6.000 °k
    2.4.aumento máximo de temperatura no campo operatório de 14 oc;
    2.5.braços de estrutura metálica com tratamento anticorrosivo;
    2.6.deve possuir no mínimo 06 (seis) graus de libertade (movimentos);
    2.7.cúpula metálica ou de material liso e anticorrosivo;
    2.8.a cúpula deve apresentar empunhadeiras(pegadores) para movimentação;
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    2.9.ajuste do foco na manopla;
    2.10.diâmetro máximo da cúpula de 750 mm (sem empunhadeira);
    2.11.a manopla deve ser autoclavável;
    2.12.filtros calóricos com absorção de no mínimo 99% de raios infra vermelhos (luz fria).
    2.13.possuir sistema de acionamento automático de bulbo reserva, em caso de queima do bulbo
principal;
    2.14.alimentação a transformador isolado, ou fonte chaveada isenta de ventiladores  com baixo tdh
(taxa de distorção harmônica) e fator de potência acima de 0,92;
     2.15.ajuste de potência da lâmpada variável de 60% a 100%, através de taps no transformador, ou
eletrônica em caso de fonte chaveada;
     2.16.duração da lâmpada de no mínimo 1000 horas em uso contínuo;
     2.17.deve possuir garantia total de no mínimo 02(dois) anos;
     2.18.garantia de reposição de peças no mercado por no mínimo10(dez) anos;
3.acessórios
     3.1 5 (cinco) manoplas esterilizáveis extras
     3.2 10 (dez) lâmpadas extras;
4.alimentação
     4.1  alimentação 220v/60hz.
 5. instalação
O fornecedor deverá se responsabilizar pela instalação do(s) equipamento(s) nas salas indicadas,sem
ônus para a ses.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

068829009 Foco cirúrgico de teto com iluminação por LEDs.
1. Generalidades: Foco cirúrgico fixo, com duas cúpulas, para uso em sala cirúrgica.
2.  Características técnicas mínimas:
2.1 Foco cirúrgico fixo com duas cúpulas com geração de luz através de tecnologia de diodos emissores
de luz (LED), iluminação isenta de infravermelhos e ultravioletas;
2.2  Cúpulas com iluminação composta por conjunto com diodos emissores de luz (LED);
2.3 Acionamento da cúpula (lig/desl), e de ajuste de intensidade luminosa na própria cúpula com
indicador de nível de luminosidade;
2.4 Ajuste de iluminação dos LED de 40% a 100%, no mínimo;
2.5 Nível de iluminação mínima por cúpula de 100.000 lux a 01(um) metro de distância;
2.6 As cápsulas devem ter níveis ajustes de iluminação independentes;
2.7 Tamanho do campo a 1 metro de distância: 20cm no mínimo;
2.8 Temperatura de cor entre 3.800 e 4.900 °K, no mí nimo;
2.9 Índice de reprodução de cor (IRC) de no mínimo 95;
2.10 Braços de estrutura metálica com tratamento anticorrosivo;
2.11 O braço deve permitir movimento de giro de 300º, no mínimo;
2.12 Cúpula metálica ou de material liso e anticorrosivo;
2.13           A cúpula deve apresentar empunhadeira (ou pegador ou manopla) para movimentação pelo
circulante de sala;
2.14 A manopla deve ser a autoclavável:
2.15 Duração de LED de, no mínimo, 20.000h
2.15.1        O sistema LED deve possuir garantia de no mínimo 05 (cinco) anos;
2.16 Deve possuir preparação para instalação de sistema de captura de imagem em FullHD;
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2.16.1 Preparação em uma das cupulas com cabeamento de vídeo, alimentação, até o painel de controle
instalado na parede da sala cirúrgica.
3. Acessórios:
3.1 06 (seis) manoplas esterilizáveis e autoclaváveis.
4. Alimentação 220V/60Hz
5. Instalação
5.1 o fornecedor deverá se responsabilizar pela instalação do(s) equipamento(s) nas salas indicadas, sem
ônus para a SES.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço em língua
portuguesa (Brasil). O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração.

068829012 Foco cirúrgico móvel com bateria interna recarregável.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Cúpula única com duas lâmpadas halôgenas na cúpula (sendo 01 bulbo principal e 01 reserva);
2.2. Nível de iluminação mínimo de 70000 lux a 1 metro de distância;
2.3. Aumento máximo de temperatura no campo operatório de 14ºc;
2.4. Sistema de alimentação de emergência, com carregador automático de bateria;
2.6. Móvel, com rodízios;
2.7. Temperatura de cor entre 4200 a 6000 Kelvin;
2.8. Ajuste do campo de focalização na manopla, no caso de operar com diâmetro de campo fixo, ser no
mínimo 160mm, em toda região da coluna de trabalho (ou coluna focal);
2.9. Cúpula metálica ou de material liso anticorrosivo;
2.10. Diâmetro máximo da cúpula de 600mm;
2.11. A manopla deve ser autoclavável;
2.12. Filtros calóricos com absorção de no mínimo 99% de raios infra-vermelhos (luz fria);
2.13. Possuir sistema de acionamento automático de bulbo reserva, em caso de queima do bulbo
principal;
2.14. Alimentação e transformador isolado, ou fonte chaveada isenta de ventiladores com baixo TDH (taxa
de distorção harmônica) e fator de potencia acima de 0,92;
2.15. Ajuste de potência da lâmpada variável de 60% a 100%, através de Taps no transformador, ou
eletrônica em caso de fonte chaveada;
2.16. Duração da lâmpada de no mínimo 600 horas em uso continuo;
2.17. Deve possuir garantia total de no mínimo 02 (dois) anos;
2.18. Garantia de reposição de peças no mercado por no mínimo 10 (dez) anos;
2.19. Deve possuir braços articuláveis que permitam os seguintes movimentos mínimos:
2.19.1. Torção;
2.19.2. Flexão;
2.20. Refletor multifacetado para melhor gerenciamento de sombras;
3. Acessórios:
3.1. 01 (um) Cabo (2p + t) conforme ABNT;
3.2. 06 (seis) Lâmpadas sobressalentes;
3.3. 04 (quatro) Manopla esterilizável extra;
4. Alimentação elétrica: 220v/60hz;
4.1. Bateria interna recarregável com duração mínima de 1 hora.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.
O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.
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068829013 Foco cirúrgico móvel

1. Generalidades foco cirúrgico móvel com bateria interna recarregável
2. Características técnicas mínimas
2.1 Cúpula única,com duas lâmpadas halogenas na cúpula(sendo 01(um) bulbo principal e 01(um)
reserva;
2.2 Nível de iluminação de 70.000 lux a 1 metro de distancia da cúpula;
2.3 Aumento máximo de temperatura no campo operatório de 14 c;
2.4 Braços de estrutura metálica com tratamento anticorrosivo;
2.5 sistema de alimentação de emergência,com carregador automático de bateria;
2.6 Móvel, com rodízios;
2.7 Temperatura de cor entre 4.200 a 6.000  kelvin;
2.8 Sistema de focalização regulável através de manopla esterilizável;
2.9 Cúpula metálica ou de material liso e anticorrosivo;
2.10 Diâmetro Maximo da cúpula de 750mm(sem empunhadeira);
2.11 A manopla deve ser autoclavavel;
2.12 Filtros calóricos com absorção de no mínimo 99% de raios infra-vermelhos (luz-fria); 2.13 possuir
sistema de acionamento automático de bulbo reserva, em caso de queima do bulbo principal;
2.14 Alimentação a transformador isolado, ou fonte chaveada isenta de ventiladores com baixo tdh(taxa
de distorção harmônica) e fator de potencia acima de 0,92;
2.15 Ajuste de potencia da lâmpada variável de 60% a 100%, através de taps no transformador, ou
eletrônica em caso de fonte chaveada;
2.16 Duração da lâmpada de no mínimo 600 horas em uso continuo;
2.17 Deve possuir garantia total de no mínimo 02(dois) anos;
2.18 Garantia de reposição de peças no mercado por no mínimo 10(dez) anos;
2.19 Deve possuir braços articuláveis que permitam os seguintes movimentos mínimos; 2.19.1 Torção;
2.19.2 flexão; 3. acessórios 3.1 01(um) cabo (2p +t) conforme ABNT; 3.2 06(seis) lâmpadas
sobressalentes; 3.3 04(quatro) manopla esterilizável extra;
4. Alimentação;
4.1 Alimentação elétrica; 220v/60hz;
4.2 Bateria interna recarregável com duração mínima de 1 hora o equipamento deve ser acompanhado
pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.
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068829014 1 - Generalidades:
Foco cirúrgico fixo, para uso em sala cirúrgica.
2 - Características técnicas mínimas:
2.1 - Foco cirúrgico fixo com 2 (duas) cúpulas, com diâmetro máximo de 580mm, 2(duas) lâmpadas
halógenas na cúpula (sendo 01 bulbo principal e 1 reserva);
2.2 - Nível de iluminação mínima de 80.000 Lux e 01 (um) metro de distância para cúpula.
2.3 - Temperatura de cor entre 4.200 e 4.500 k;
2.4 - Aumento máximo de temperatura no campo operatório de 14º c;
2.5 - Braços de estrutura metálica com tratamento anti-corrosivo, que permita movimentos de 3600
(infinito);
2.6 - Cúpula metálica ou material liso e anticorrosivo;
2.7 - A cúpula deve apresentar empunhaduras (pegadores) para movimentação;
2.8 - Ajuste do campo de focalização na manopla, no caso de operar com diâmetro de campo fixo, ser no
mínimo 160mm, em toda região da coluna de trabalho (ou coluna focal);
2.9 - A manopla deve ser autoclavável;
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2.10 - Filtros calóricos com absorção de no mínimo 99% de raios infra vermelhos (luz fria);
2.11 - Possuir sistema de acionamento de bulbo reserva, em caso de queima do bulbo principal;
2.12 - Alimentação a transformador isolado, ou fonte chaveada isenta de ventiladores com baixo TDH
(taxa de distorção harmônica) e fator de potencia acima de 0,92;
2.13 - Ajuste da intensidade de luz 50% a 100% através de comando localizado na própria cúpula ou
parede da sala
2.14 - Coluna de trabalho (ou coluna focal), com profundidade mínima de 60cm;
2.15 - Duração da lâmpada de no mínimo 1000 horas em uso continuo;
2.16 - Refletor multifacetado para melhor gerenciamento de sombras;
3 - Acessórios:
3.1 - 05 (cinco) manoplas esterilizáveis extras;
3.2 - 10 (dez) lâmpadas extras;
4 - Alimentação:
4.1 - Alimentação 220v/60hz.
5 - Instalação:
O fornecedor devera se responsabilizar pela instalação completa dos equipamentos nas sala indicadas,
sem ônus para SES  administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e
serviço em língua portuguesa. 

068829015 1. Generalidades: foco cirúrgico móvel com bateria interna recarregável.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. cúpula única, com duas lâmpadas halógenas na cúpula (sendo 01 (um) bulbo principal e 01 (um)
reserva);
2.2. nível de iluminação mínima de 70.000 lux a 1 metro de distância da cúpula;
2.3. aumento máximo de temperatura no campo operatório de 14ºc;
2.4. braços de estrutura metálica com tratamento anticorrosivo;
2.5. sistema de alimentação de emergência, com carregador automático de bateria;
2.6. móvel, com rodízios;
2.7. temperatura de cor entre 4.200 a 6.000 kelvin;
2.8. sistema de focalização regulável através de manopla esterilizável;
2.9. cúpula metálica ou de material liso e anticorrosivo;
2.10. diâmetro máximo da cúpula de 750mm (sem empunhadeira);
2.11. a manopla deve ser autoclavável;
2.12. filtros calóricos com absorção de no mínimo 99% de raios infra-vermelhos (luz fria);
2.13. possuir sistema de acionamento automático de bulbo reserva, em caso de queima do bulbo
principal;
2.14. Alimentação a transformador isolado, ou fonte chaveada isenta de ventiladores com baixo tdh (taxa
de distorção harmônica) e fator de potência de 0,92;
2.15. ajuste de potência da lâmpada variável de 60% a 100%, através de taps no transformador, ou
eletrônica em caso de fonte chaveada;
2.16. duração da lâmpada de no mínimo 600 horas em uso contínuo;
2.17. deve possuir garantia total de no mínimo 02 (dois);
2.18. garantia de reposição de peças no mercado por no mínimo 10 (dez) anos;
2.19. deve possuir braços articuláveis que permitam os seguintes movimentos mínimos:
2.19.1. torção;
2.19.2. flexão;
3. acessórios:
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3.1. 01 (um) cabo (2p+t) conforme ABNT;
3.2. 05 (cinco) lâmpadas sobressalentes;
3.3. 04 (quatro) manoplas esterilizáveis extras;
4. alimentação:
4.1. Alimentação elétrica: 220v/60hz;
4.2. bateria interna recarregável com duração mínima de 1 hora

068829016 Foco cirúrgico móvel
Foco cirúrgico móvel com bateria interna recarregável
Características técnicas mínimas:
Cúpula única com no máximo (01) um bulbo;
Nível de iluminação mínimo de 40000 luz a 1 metro de distancia;
Filtro calórico;
Sistema de alimentação de emergência, com carregador automático de bateria;
Móvel com rodízios;
Temperatura de cor entre 3200 a 4300 kelvin;
Sistema de focalização regulável através de manopla esterilizável.
Deve possuir braços articuláveis que permitam os seguintes movimentos mínimos: torção e flexão;
Deve permitir limpeza e desinfecção com produtos e base de álcool
Pintura epóxi
Acessórios
01(um) cabo(2p +t) conforme ABNT;
05(cinco) lâmpadas sobressalentes ;
01(uma) manopla esterilizável extra
Alimentação elétrica: 220v/60hz;
Bateria interna recarregável com duração mínima de 1 hora.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço em língua
portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

068829018 Foco cirúrgico fixo LED.
          1. Generalidades: foco cirúrgico fixo, para uso em sala cirúrgica, com iluminação de LED.
          2. Características técnicas mínimas:
          2.1. Foco cirúrgico fixo com 02 (duas) cúpulas, com iluminação LED;
          2.2. Nível de iluminação mínima de 120.000 lux a 01 (um) metro de distância por cúpula;
          2.3. Temperatura de cor entre 4.200 a 4.500 k;
          2.4. Índice de reprodução de cor (CRI) máxima RA 95;
          2.5. Irradiação mínima a 100.000 lux, de 325w/m2;
          2.6. Aumento máximo de temperatura no campo operatório de 4ºc;
          2.7. Braços de estrutura metálica com tratamento anticorrosivo;
          2.8. Cúpula metálica ou material liso e anticorrosivo;
          2.9. A cúpula deve apresentar empunhadeiras (pegadores) para movimentação do circulante da
sala;
          2.10. Ajusto do foco na manopla;
          2.11. A manopla deve ser autoclavável;
          2.12. Possuir sistema de acionamento de bulbo reserva, em caso de queima do bulbo principal;
          2.13. Alimentação a transformador isolado, ou fonte chaveada isenta de ventiladores de baixo THD
(taxa de distorção harmônica) e fator de potência acima de 0,92;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
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ativo
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          2.14. Ajuste de potência da lâmpada variável de 30% a 100%, através de TAPS, no transformador,
ou eletrônica em caso de fonte chaveada;
          2.15. Duração da lâmpada de no mínimo 20.000 horas em uso contínuo;
          3. Acessórios:
          3.1. 05 (cinco) manoplas esterilizáveis extras;
          4. Alimentação:
          4.1. Alimentação 220v/60hz;
          5. Instalação:
O fornecedor deverá se responsabilizar pela instalação do(s) equipamento(s) nas salas indicadas, sem
ônus para a SES. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua
portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração

068829019 Foco cirúrgico móvel
1. Generalidades:
Foco cirúrgico móvel com cúpula única
2. Características técnicas mínimas:
2.1 Cúpula única, com duas lampadas halógenas na cúpula(sendo 01(huma) lâmpada principal e 01(uma)
lâmpada reserva);
2.2 Nível de iluminação mínima de 80 000lux a 1 metro de distância da cúpula;
2.3 Aumento máximo de temperatura no campo operatório de 14ºc
2.4 Braços de estrutura metálica com tratamento anticorrosivo;
2.5 Móvel, com rodízios;
2.6 Temperatura de cor entre 4.200 a 4.500 ºkelvin;
2.7 Diâmetro do campo de iluminação a 1 metro da cúpula de no mínimo 18 cm
2.8 Manoplas esterilizáveis por vapor saturado à 134ºc
2.9 Cúpula metálica ou de material liso e anticorrosivo;
2.10 Diâmetro máximo da cúpula de 780mm(sem empunhadeira);
2.11 Filtros calóricos com absorção de no mínimo 99% de raios infravermelhos;
2.12 Aumento máximo de temperatura na cabeça do cirurgião de 2ºc;
2.13 Possuir sistema de acionamento automático de bulbo reserva, em caso de queimado bulbo principal;
2.14 Alimentação a transformador isolado,ou fonte chaveada;
2.15 Ajuste de potência da lâmpada variavel de 60% a 100% através de comando na cúpula;
2.16 Duração da lâmpada de no mínimo 600 horas em uso continuo;
2.17 Troca de lâmpadas sem a necessidade de ferramentas;
2.18 Deve possuir braços articuláveis que permitam os seguintes movimentos mínimos;
2.18.1 Torção;

2.18.2 Flexão;
2.19 Isento de ventiladores(ventuinha);
3 Acessórios:
3.1 01(hum) cabo (2p+t) conforme abnt;
3.2 05(cinco) lâmpadas sobressalentes;
3.3 04(quatro) manopolas esterelizáveis extra;
4. Alimentação:
4.1 Alimentação elétrica: 220v/60hz
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos e serviço em língua portuguesa.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

068829020 Foco cirúrgico de teto com iluminação por leds. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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1. Generalidades:
Foco cirúrgico fixo, com duas cúpulas, para uso em sala cirúrgica.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 foco cirúrgico fixo com duas cúpulas com geração de luz através de tecnologia de diodos emissores
de luz (LED), iluminação isenta de infravermelhos e ultravioletas;
2.2 cúpulas com diodos emissores de luz (LED);
2.3 nível de iluminação mínima por cúpula de 100.000 lux a 01(hum) metro de distância;
2.4 tamanho do campo a 1 metro de distância: 20cm no mínimo
2.5 temperatura de cor entre 3.800 e 4.900 ºk, no mínimo, com ajuste através de botões na própria
cúpula;
2.6 ajuste de temperatura de cor na cúpula;
2.7 índice de reprodução de cor (IRC) de no mínimo 95;
2.8 aumento máximo de temperatura no campo operatório de 14¢
2.9 braços de estrutura metálica com tratamento anticorrosivo;
2.9 o braço deve permitir movimento de giro de 360º, no mínimo;
2.12 cúpula metálica ou de material liso e anticorrosivo;
2.13 a cúpula deve apresentar empunhadeiras (pegadores) para movimentação pelo circulante de sala;
2.14 a manopla deve ser autoclavável:
2.15 ajuste de iluminação dos LED de 40% a 100%, no mínimo
2.16 acionamento da cúpula (lig/desl), e de ajuste de intensidade luminosa na própria cúpula;
2.17 duração dos LED de, no mínimo, 20000horas em uso contínuo
2.18 garantia de reposição de peças no mercado por no mínimo 10(dez) anos;
2.19 sistema de captura de imagem digital:
2.19.1 câmera filmadora acoplada ao foco principal, ou em haste separada;
2.19.2 monitor LCD ou LED de 19", no mínimo, para visualização das imagens;
2.19.3 gravador de imagens digital em mídia DVD ou memória de estado sólido ou HD interno;
2.19.4 interligação da câmera ao sistema de gravação/monitor deverá ser realizado pelo fornecedor;
3. Acessórios:
3.1 06(seis) manoplas autoclaváveis.
4. Alimentação: 220v/60hz.
5. Instalação:
5.1 o fornecedor deverá se responsabilizar pela instalação do(s) equipamento(s) nas salas indicadas, sem
ônus para a SES.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa
(Brasil) e serviço em língua portuguesa (Brasil) ou inglesa.

Materiais de Uso Médico (67)

068829021 Equipamento para uso medico destinado a iluminação do campo sob visualização do médico.
Características:
1. Gabinete em aço com pintura eletrostática a pó;
2. Controle de luminosidade digital;
3. Painel digital universal;
4. Fácil utilização;
5. Pés de borracha antiderrapantes;
6. Micro processada;
7. Lâmpada LED de 9w(40.000 LUX)
8. Tensão 127/220v automática;
9. Peso liquido: 2kg;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)
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10. Dimensões em milimetros: 250 (largura) x 230 (profundidade) x 165 (altura).

068829022 Foco cirúrgico fixo com tecnologia de LED.
1. Generalidades:
Foco cirúrgico fixo, com duas cúpulas e sistema de captação de imagem para uso em salas cirúrgicas;
2. Características técnicas mínimas:
2.1. O sistema de ancoragem do foco cirurgico devera possuir 3 eixos, sendo dois para as cúpulas e um
para receber um monitor de vídeo.
2.2 foco cirúrgico fixo, com duas cúpulas, com geração de luz através de tecnologia de diodos emissores
de luz (LED);
2.3 cúpulas com diodos emissores de luz (LED's);
2.4 nível de iluminação mínima por cúpula de 100.000 lux a 0 a (01) um metro de distância;
2.4 temperatura de cor entre 3.800 e 4.900¢k, no mínimo;
2.5 vida útil mínima dos Leds: 30.000 horas;
2.6 braços de estrutura metálica com tratamento anticorrosivo;
2.7 o braço deve permitir movimento de giro de 360¢, mínimo;
2.8 cúpula metálica ou de material liso e anticorrosivo;
2.9 a cúpula deve apresentar empunhadeiras (pegadores) para movimentação;
2.10 a manopla deve ser autoclavável;
2.11 ajuste de iluminação dos LED's de 50% a 100%, no mínimo;
2.12 acionamento dos LED's e potência na própria cúpula ou braço da cúpula;
2.13 Foco deve ser pré-cabeado para vídeo câmera e ser compatível com sistema de multimídia;
2.14 Índice de reprodução de cor (IRC) de no mínimo 95;
3. Acessórios:
3.1 (06) seis manoplas esterilizáveis e autoclaváveis;
3.2 (01) um braço para suporte monitor de vídeo pré-cabeado ancorado na mesma ancoragem do foco
cirurgico;
4. Alimentação:
4.1 alimentação 220 v/60hz
5. Instalação por conta do licitante o equipamento deve ser acompanhado dos manuais de operação  em
língua portuguesa (Brasil) e serviços em língua inglesa ou portuguesa(Brasil). O licitante deve fornecer
treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

068829023 Foco cirúrgico móvel com bateria interna recarregável.
1. Características técnicas mínimas:
1.1. Cúpula única com LEDs na cúpula;
1.2. Nível de iluminação mínimo de 120.000 Lux a 1 metro de distância;
1.3. Sistema de alimentação de emergência, com carregador automático de bateria;
1.4. Móvel, com rodízios;
1.5. Temperatura de cor entre 4.200 a 6.000 Kelvin;
1.6. Ajuste do campo de focalização na manopla, no caso de operar com diâmetro de campo fixo, ser no
mínimo 160 mm, em toda região da coluna de trabalho (ou coluna focal);
1.7. Cúpula metálica ou de material liso anticorrosivo;
1.8. Diâmetro máximo da cúpula de 690 mm;
1.9. A manopla deve ser autoclavável;
1.10. Alimentação e transformador isolado, ou fonte chaveada isenta de ventiladores com baixo TDH (taxa
de distorção harmônica) e fator de potencia acima de 0,92;
1.11. Ajuste de potência da lâmpada variável de 60% a 100%, através de Taps no transformador, ou
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eletrônica em caso de fonte chaveada;
1.12. Duração da lâmpada de no mínimo 30.000 horas em uso continuo;
1.13. Deve possuir garantia total de no mínimo 02 (dois) anos;
1.14. Garantia de reposição de peças no mercado por no mínimo 10 (dez) anos;
1.15. Deve possuir braços articuláveis que permitam os seguintes movimentos mínimos:
1.15.1 Torção;
1.15.2 Flexão;
2. Acessórios:
2.1. 01 (um) Cabo (2p + t) conforme ABNT;
2.2. 04 (quatro) Manoplas esterilizáveis extra.
3. Alimentação elétrica: 220 V / 60 Hz;
3.1. Bateria interna recarregável com duração mínima de 3 horas.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em Língua portuguesa e serviço em
Língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus
para a Administração.

068829024 Objeto: Foco Cirúrgico Fixo com Tecnologia de Led
1. Generalidades
Foco Cirúrgico Fixo, com duas cúpulas, para uso em sala cirúrgica.
2. Características Técnicas Mínimas
2.1. Foco cirúrgico fixo com duas cúpulas com geração de luz através de tecnologia de diodos emissores
de luz (led´s), iluminação isenta de infravermelhos e ultravioletas;
2.2. Três braços articulados, sendo dois braços para as cúpulas e um braço para monitor;
2.3. Cúpulas com diodos emissores de luz (led´s);
2.4. Nível de iluminação por cúpula de 130.000 ± 10% lux a 160.000 -10% lux, a 01(um) metro de
distância;
2.5. Tamanho do campo a 1 metro de distância: 25 cm no mínimo;
2.6. Ajuste eletrônico e manual (através da manopla) do diâmetro do foco de luz;
2.7. Deve possuir ajuste da temperatura de cor entre 4.000 e 5.000 °K, no mínimo;
2.8. Sistema de gerenciamento automático da intensidade dos led´s para compensação de sombras;
2.9. Aumento máximo de temperatura no campo operatório de 2 oC;
2.10. Braços de estrutura metálica com tratamento anticorrosivo;
2.11. O braço deve permitir movimento de giro de 360º, no mínimo;
2.12. Cúpula metálica ou de material liso e anticorrosivo;
2.13. A cúpula deve apresentar empunhadeiras (pegadores) para movimentação;
2.14. A manopla deve ser autoclavável;
2.15. Ajuste de iluminação dos Led´s de 50% a 100%, no mínimo;
2.16. Modo para utilização em cirurgias minimamente invasivas e endoscópicas;
2.17. Acionamento dos led´s e potência na própria cúpula;
2.18. Índice de renderização de cor de no mínimo Ra 95;
2.19. Baixo perfil da cúpula para compatibilidade com fluxo laminar;
2.20. Duração dos LED´s de no mínimo 30.000 horas em uso contínuo;
2.21. Possibilidade de troca somente dos led´s queimados sem necessidade de substituição de placa
eletrônica;
2.22. Câmera com resolução full HD 16:9 acoplada à cúpula, resolução de no mínimo 2 Mpixel, com zoom
motorizado de no mínimo 20x, foco automático, distância mínima de foco de 20 a 600mm e controle
remoto;
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2.23. Monitor LCD ou Led colorido de no mínimo 23 polegadas acoplado a um braço;
2.24. Bateria interna recarregável para autonomia de no mínimo 120 minutos;
2.25. Deve possuir garantia total de no mínimo 05 (cinco) anos;
2.26. Garantia de reposição de peças no mercado por no mínimo 10 (dez) anos.
3. Acessórios
3.1 06 (seis) manoplas esterilizáveis e autoclaváveis para as cúpulas;
3.2 03 (três) manoplas esterilizáveis e autoclaváveis para a câmera;
3.2 03 (três) manoplas esterilizáveis e autoclaváveis para o monitor;
4. Alimentação
4.1  Alimentação 220V/60Hz.
5. Instalação O fornecedor deverá se responsabilizar pela instalação do(s) equipamento(s) nas salas
indicadas, sem ônus para a SES
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em
língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus
para a administração.

068853033 Jaleco curto com manga comprida, tam m, cor azul marinho PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

068853034 Jaleco curto com mangas compridas, tam G, cor azul marinho PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

068853036 Jaleco 3/4 com mangas curtas, tamanho G, na cor cinza claro a manga direita deve conter o logotipo da
maternidade e no bolso superior o nome do funcionário e sua categoria funcional

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

068853050 Jaleco manga curta azul para oficina PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

068853051 Jaleco tipo tricoline (67% poliester e 33% açgodão) 115gr/m2 PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

068853066 Jaleco manga curta, cor verde água, 7/8 com inscrição DIAF bordada no bolso superior esquerdo, cor
vermelho, tecido 67% poliéster, 33% algodão. Tamanho G.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

068853067 Jaleco manga curta, cor verde água, 7/8 com inscrição DIAF bordada no bolso superior esquerdo, cor
vermelho, tecido 67% poliéster, 33% algodão. Tamanho M.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

068900002 Fio guia hidrofílico curvo (ponta angular) 0,035 polegadas com 180cm, para atender o setor de angiografia
e hemodinâmica 0702050806.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

068900003 Micro cateter para ser introduzido sobre o fio guia com capacidade de direcionamento,possui duas
marcas radiopacas nas extremidades com 3cm de distância entre elas.e indicado para o uso de contraste
e agentes farmacológicos como: micro partículas de pva ,onyx e dmso(sem possibilidade de ocorrer
degradação do cateter durante seu manuseio) e para entrega de micro molas descartáveis.ponta reta
moldável a vapor possui 153cm de comprimento com diâmetro externo distal:1,9f,e diâmetro interno distal
0,017´´.fio guia compatível com 0,014´´ e 0,018´´.Embalagem individual, estéril que contem externamente
dados de identificação e procedência,lote e validade,registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade. SUS 0702050350.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

068900005 Partículas de pva entr 150-900 micrometros (frasco), descartável, embalagem unitária, com abertura
asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação procedência, tipo de
esterilização, data de validade, numero de lote, registro no ms. Prazo de validade de 75% do total / da
validade de 75% do total da validade.SUS 0702050423

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

068900006 Espirais de Platina descartáveis 0702010138 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

068900009 Fio guia teflonado, ponta em J, 3mm, 0,035 de espessura e comprimento de 140cm a no máximo 160cm, PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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heparinizado. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,
deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade,
número do lote, registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade: 75% do prazo de validade do produto.

cirurgia (66)

068900010 Fio guia hidrofílica 0,035 x 260 cm, Stiff, ponta angulada e reta, constituído em nitinol e corpo coberto com
poliuretano com tungstênio, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau
cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de
validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. SUS
0702050806.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

068900011 Fio guia hidrofílica 0,035 x 260 cm, half-stiff, ponta angulada e reta,  constituído em nitinol e corpo coberto
com poliuretano com tungstênio, descartável, embalagem   unitária,com abertura asséptica, papel grau
cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de
validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. SUS
0702050806.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

068900012 Fio guia hidrofílica 0,035 x 260 cm, regular, ponta angulada constituído em nitinol e corpo coberto com
poliuretano com tungstênio, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau
cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de  esterilização, data de
validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. SUS
0702050806.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

068900013 Fio guia hidrofílica 0,035 x 150 cm, Stiff e ponta angulada,constituído em nitinol, recoberto com jaqueta
plástica   em poliuretano e cobertura hidrofílica, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica,
papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade. SUS 0702050806.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

068900014 Fio guia hidrofílica 0,035 x 180 cm, Stiff e ponta angulada, constituído em nitinol, recoberto com jaqueta
plástica em poliuretano e cobertura hidrofílica, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica,
papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade. SUS 0702050806.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

068900015 Fio guia hidrofílica 0,035 x 150 cm, regular e ponta angulada, constituído em nitinol, recoberto com
jaqueta plástica em poliuretano e cobertura hidrofílica, descartável, embalagem unitária, com abertura
asséptica, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade. 0702050806. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

068900016 Fio guia hidrofílica 0,035 x 180 cm, regular e ponta angulada, constituído em nitinol, recoberto com
jaqueta plástica em poliuretano e cobertura hidrofílica, descartável, embalagem unitária, com abertura
asséptica, papel grau  cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade. SUS 0702050806.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

068900017 Fio guia hidrófilo 0,035inch/apresentar registro no ms. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

068900019 Guia para biópsia endocavitário, compatível com o transdutor endocavitário icp da marca sonosite PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

068900021 Fio guia para colangiopancreatografia, uso único, estéril, ponta reta 0,25 diametro, 400 cm de
comprimento, para uso em canal de biopsia de 3,2mm, com nitinol/ptfe, compatível com
video-duodenoscópio marca Olympus, modelo JV-V2. Embalagem unitária, contendo dados de
identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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068900022 Fio guia para colangiopancreatografia, uso único, estéril, ponta angulada 0.035 +/- 0.005 polegadas de

diâmetro, 450 +/- 50 cm de comprimento, para uso em canal de biópsia de 4,2mm, com nitinol/ptfe,
hidrofílico na ponta, embalagem unitária, contendo dados de identificação, procedência, data de
fabricação, validade, número do lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

068900023 Fio guia para colangiopancreatografia, uso único,estéril,ponta reta, 0.035 +/- 0.005 polegadas de
diâmetro, 450 +/- 50cm de comprimento, para uso em canal de biópsia de 4,2 mm, com nitinol/ptfe,
hidrofílico na ponta,embalagem unitária,contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação,
validade, número do lote e registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

068934001 Perneira para motoqueiro em couro PAR 115 Armas, munições, prod.
pirotécnicos e utens.p/uso policial

ativo

068985012 TÊNIS DE SEGURANÇA Nº 36 EM VAGUETA RELAX PRETA, COM CADARÇO, COLARINHO
ACOLCHOADO, PALMILHA FIBRA COURO, SEM BIQUEIRA, SOLADO POLIURETANO
MONODENSIDADE ANABEL

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

068985013 TÊNIS DE SEGURANÇA Nº 37 EM VAGUETA RELAX PRETA, COM CADARÇO, COLARINHO
ACOLCHOADO, PALMILHA FIBRA COURO, SEM BIQUEIRA, SOLADO POLIURETANO
MONODENSIDADE ANABEL

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

068985014 TÊNIS DE SEGURANÇA Nº 38 EM VAGUETA RELAX PRETA, COM CADARÇO, COLARINHO
ACOLCHOADO, PALMILHA FIBRA COURO, SEM BIQUEIRA, SOLADO POLIURETANO
MONODENSIDADE ANABEL

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

068985015 TÊNIS DE SEGURANÇA Nº 40 EM VAGUETA RELAX PRETA, COM CADARÇO, COLARINHO
ACOLCHOADO, PALMILHA FIBRA COURO, SEM BIQUEIRA, SOLADO POLIURETANO
MONODENSIDADE ANABEL

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

068985016 TÊNIS DE SEGURANÇA Nº 41 EM VAGUETA RELAX PRETA, COM CADARÇO, COLARINHO
ACOLCHOADO, PALMILHA FIBRA COURO, SEM BIQUEIRA, SOLADO POLIURETANO
MONODENSIDADE ANABEL

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

068985017 TÊNIS DE SEGURANÇA Nº 42 EM VAGUETA RELAX PRETA, COM CADARÇO, COLARINHO
ACOLCHOADO, PALMILHA FIBRA COURO, SEM BIQUEIRA, SOLADO POLIURETANO
MONODENSIDADE ANABEL

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

068985018 TÊNIS DE SEGURANÇA Nº 43 EM VAGUETA RELAX PRETA, COM CADARÇO, COLARINHO
ACOLCHOADO, PALMILHA FIBRA COURO, SEM BIQUEIRA, SOLADO POLIURETANO
MONODENSIDADE ANABEL

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

069078001 Micro parafuso de titânio, 1,0 x 04 mm 0702030619 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

069108002 Caneta escrita em roller-ball toda em aco inox sem detalhes em dourado. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

069108009 Caneta esferografica com marca texto colorido e apoio emborrachado PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

069108010 Caneta esferografica azul, corpo na cor azul, para gravacao PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

069108011 Caneta esferografica em plastico transparente, com clipe transparente e botao acionador em plastico
colorido na cor azul, com logomarca lacen impresso no corpo da caneta em 2 cores, ponta media e tinta
azul.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

069108016 Caneta plástica com pegador de borracha e desenho silkado em duas (02) cores, com logomarca: Saúde
do Trabalhador / CEREST / DIVS / SES.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

069116001 Introdutor 6f 0702010162 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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069124001 Micro guia hidrofílico em aço inoxidável. Desenvolvido para promover suporte na introdução e

direcionamento do micro-cateter. Ponta reta moldável. Diâmetro: 0,014". Comprimento: 200 cm.
Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e
validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de  validade de 75% do total da validade. 0702050369

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

069132001 Cateter guia 6F para uso em neurointervenção, de 90 a 100 cm de comprimento, ponta flexível multi
segmentada,  com pontas tipo STR, MP2, SIM, VTR e JB2. Embalagem individual, estéril, que contenha
externamente dados de  identificação e procedência, lote e validade, e registro no  Ministério da Saúde.
Prazo de validade de 75% do total da validade. 0702010049

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

069132002 Cateter diagnóstico, 4 e 5f, em polietileno 65cm de comprimento, 1000 a 1200psi, capacidade para guia
0,35 e 0,38 polegadas, flexível, ponta atraumática bom torque. embalagem individual, estéril, que
contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da
saúde. prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

069132003 Cateter diagnóstico, 4 e 5f, em polietileno 100cm de comprimento, 1000 a 1200psi, capacidade para guia
0,35 e 0,38 polegadas, flexível, ponta atraumática bom torque. embalagem individual, estéril, que
contenha externamente dados de  identificação e procedência, lote e validade, e registro no  Ministério da
Saúde. prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

069132004 Conjunto descartável contendo um catéter balão intra-aórtico de 7,5 f e balão de 40cc uma seringa
descartável bico luer / lock de 60cc, um kit de inserção com fio guia, agulha 18g, bainha introdutora com
válvula hemostatica, dilatadores, torneirinha, extensão para cateter e tubos para pressão, estéril
apirogênico, atóxico, para equipamentos de contrapulsação aórtica, estéril, descartável, embalagem
unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a
integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, numero do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade. Tabela SUS 0702050121.

CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

069132005 Conjunto descartável contendo um catéter balão intra-aórtico de 8,0 f e balão de 40cc uma seringa
descartável bico luer / lock de 60cc, um kit de inserção com fio guia, agulha 18g, bainha introdutora com
valvula hemostática, dilatadores, torneirinha, extensão para cateter e tubos para pressão, estéril,
apirogênico, atóxico, para equipamentos de contrapulsação aórtica, estéril, descartável, embalagem
unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em  recipiente que garanta a
integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade. Tabela SUS 0702050121

CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

069167001 Faixa elástica tipo "thera band" para fisioterapia.
Características técnicas mínimas:
Cor: roxo;
Comprimento mínimo de 150cm;
Largura mínima de 14cm.

PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

069183001 Azul patente 2,5% ampola 2ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
069248004 Mesa auxiliar, mesa reta, 600mmx450mmx650mm, tampo em mdf 25mm, em chapa laminado

melaminico cor cinza claro, formica ou similar, borda em fita pvc, painel frontal (saia) em mdf, 18mm,
medindo 36cm de altura . Pes com duas colunas 25x60x1,2mm, travessa superior em aco tubular
20x30x1,20mm e travessa inferior em aco tubular oblongo 40mmx77mmx1,2mm.

PECA 22 Mobiliário ativo

069248007 Mesa auxiliar para escritorio tipo reta medindo 135 x 75 x 74 PECA 22 Mobiliário ativo
069256001 Capa para chuva plástica transparente descartável PECA 105 Vestuários, Calçados e

Complementos
ativo

069515001 Materiais para vedação adesivos e colas (aplicação direta) PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais ativo
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para Vedação

069612002 Escala métrica de polietileno c/02 metros. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

069620012 Interface V24, Para Alcatel Omni Pcx Office, Modelo 4093 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

069620013 Interface de controle para radiocomunicação PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

069655001 Cooler para microcomputador PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

069655003 Cooler para processador  - socket 776 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

069655005 Box processador duo core: processador + cooler. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

069710001 Grosa para acabamento (tipo lima) em aço temperado, com 45 cm. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
069728031 Padrão analítico pendimetalina, cas n. 40487-42-1. MILIGRAMA 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

069728036 Padrão analítico propanil, cas n. 709-98-8. MILIGRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728037 Padrão analítico simazina, cas n. 122-34-9. MILIGRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728039 Alaclor, cas numero 15972-60-8, 250mg (padrão analítico para resíduo de pesticida). PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728041 Padrão analítico Sunset Yellow, pureza mínima 90% C.A.S n° 2783-94-0 (Amarelo Crepúsculo). GRA MA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728042 Padrão analítico Tartrazine, pureza mínima 90% C.A.S n° 1934-21-0. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728043 Padrão analítico Allura Red, pureza mínima 80%, C.A.S n° 25956-17-6 (vermelho 40). GRAMA 60 Prod utos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728044 Padrão analítico Amaranth, pureza mínima 90% CAS nº 915-67-3 (vermelho bordeaux s). GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728045 Padrão analítico índigo Carmine, pureza mínima 85% C.A.S n° 860-22-0 (azul indigotina / carmi n de
índigo).

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728046 Padrão analítico patent blue v, pureza mínima 50% c.a.s n° 3536-49-0 (azul de patente v) GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728047 Padrão analítico fast green, pureza mínima 60% c.a.s n° 2353-45-9(verde rápido) GRAMA 60 Produto s e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728048 Padrão analítico Ponceau 4r, pureza mínima 75% C.A.S n° 2611-82-7 (vermelho ponceau 4r/n coci ne). GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728049 Padrão analítico eritrozina, pureza mínima 90%, C.A.S n° 16423-68-0 (acid red). GRAMA 60 Produto s e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728050 Padrão analítico Carmoisine, pureza mínima 50%,C.A.S n° 3567-69-9 (Azorrubina). GRAMA 60 Produto s e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728051 Padrão analítico brilhante blue fcf, pureza mínima 65%, C.A.S n° 3844-45-9 (azul brilhante). G RAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728054 Padrão analítico Congo red, (vermelho Congo) P.A. sal sódico do ácido
Benzidinodiazo-bis-1-naftilamina-4-sulfônico. CAS número  573-58-0. Deve vir acompanhado da ficha de

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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informação de segurança do produto químico.

069728055 Padrão de metylparation (S 2445-ACN) em acetonitrila 1000 ng/mL.  Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1mL.

MILIGRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728056 Padrão analítico Sulfatiazol para determinação de drogas veterinárias por cromatografia, adequado para
US EPA. CAS 72-14-0. Fórmula molecular C9H9N3O2S2. Peso molecular 255,32 g/mol. Pureza mínima:
99,0%. Forma de apresentação: pó branco.

MILIGRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728057 Padrão de aldicarbe (S 190) em acetonitrila, 1000 ng/mL Com certificado de analise do lote, rastreável ao
NIST. Ampola com 1mL.

MILIGRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728058 Sulfadoxina, para determinação de drogas veterinárias. CAS 2447-57-6. Fórmula molecular
C12H14N4O4S. Peso molecular 310,33 g/mol. Pureza mínima: maior ou igual a 95,0%. Forma de
apresentação: Pó branco.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728059 Padrão analítico Sulfamerazina para determinação de drogas veterinárias por cromatografia, adequado
para US EPA. CAS 127-79-7. Fórmula molecular: C11H12N4O2S. Peso molecular  264,30 g/mol. Pureza
mínima: 99,0%. Forma de apresentação: pó branco.

MILIGRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728060 Padrão de Alachlor em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 15972-60-8. Ampola de 1 mL. Pureza
mínima: 98%.  Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728061 Padrão de Aldrin em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 309-00-2. Ampola com 1 mL. Pureza mínima:
98%.  Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728062 Padrão de Dieldrin em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 60-57-1. Ampola com 1 mL. Pureza mínima:
98%.  Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009. 

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728063 Padrão de Atrazine em metanol ou acetona 1.000 micrograma/mL. CAS: 1912-24-9. Ampola com 1 mL.
Pureza mínima: 98%.  Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728064 Padrão de Bentazona (S-395), 1.000 µg/mL, solvente Metil-tert-butil eter. Com certificado de analise do
lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728065 Padrão de clordano (s-780), 1000µg/ml, solvente hexano. com certificado de analise do lote, rastreavel ao
nist. ampola com 1ml.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728066 Padrão de cis-Chlordane (alpha) em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 5103-71-9. Ampola com 1 mL.
Pureza mínima: 98%.  Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728067 Padrão de trans-Chlordane (gamma) em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 5103-74-2 Ampola com 1
mL. Pureza mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728068 Padrão de 2,4-D (Ácido 2,4-diclorofenoxiacético) em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 94-75-7.
Ampola com 1 mL. Pureza mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide
34:2009.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728069 Padrão de p,p'-DDT em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 50-29-3. Ampola com 1mL.  Pureza
mínima: 98%.  Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009. 

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728070 Padrão de p,p'-DDE em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 72-55-9. Ampola com 1 mL. Pureza
mínima: 98%.  Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728071 Padrão de p,p'-DDD em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 72-54-8. Ampola com 1 mL. Pureza
mínima: 98%.  Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009. 

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728072 Padrão de beta-Endosulfan (Endosulfan II) em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 33213-65-9. Ampola
com 1 mL. Pureza mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009. 

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728073 Padrão de Endrin em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 72-20-8. Ampola com 1 mL. Pureza mínima:
98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009. 

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728074 Padra de glifosato (s-3092) em metanol:h2o, 1000µg/ml. com certificado de analise do lote, rastreavel ao
nist. ampola com 1ml.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728075 Padra de heptacloro (s-2100), 1000µg/ml solvente metanol.com certificado de analise do lote, rastreavel AMPOLA 60 Produtos e Componentes ativo
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ao nist. ampola com 1ml. Químicos e Biológicos

069728076 Padrão de heptacloro-epoxido isomero b, metanol (s-2105), 1000µg/ml com certificado de analise do lote,
rastreavel ao nist. ampola com 1ml.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728077 Padra de heptacloro-epoxido isomero a, metanol (s-2106), 1000µg/ml. com certificado de analise do lote,
rastreavel ao nist. ampola com 1ml.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728078 Padrão de Lindane (gamma HCH) em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 58-89-9. Ampola com 1mL.
Pureza mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728079 Padrão de hexaclorobenzeno em benzeno (s-2140), 1000µg/ml. Com certificado de analise do lote,
rastreavel ao nist. ampola com 1ml.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728080 Padrão de Metolachlor em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 330-54-1. Ampola com 1 mL. Pureza
mínima: 98%.  Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009. 

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728081 Padrão de metaxicloro (s-2397), 1000µg/ml. solvente metanol.
com certificado de analise do lote, rastreavel ao nost. ampola com 1ml.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728082 Padrão de Molinato em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 2212-67-1. Ampola com 1 mL. Pureza
mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728083 Padrão de Pendimethalin em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 40487-42-1. Ampola com 1 mL.
Pureza mínima: 98%.  Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728084 Padrão de pentaclorofenol em metanol (s-2950), 1000µg/ml. com certificado de analise do lote, rastreavel
ao nist. ampola com 1ml.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728085 Padrão de Permethrin em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 52645-53-1. Ampola com 1 mL. Pureza
mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728086 Padrão de Propanil (S-3155), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728087 Padrão de Simazine em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 122-34-9. Ampola com 1 mL. Pureza
mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009. 

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728088 Padrão de Trifluralin em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 1582-09-8. Ampola com 1 mL.  Pureza
mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728091 Padrao analítico Benomyl(S384) em acetonitrila 1000 ng/ml. Com certificado de analise do lote, rastreavel
ao NIST. Ampola com 1ml.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728092 Padrão analítico Carbofuran(s-740) em metanol 1000 ng/ml. Com certificado de analise do lote, rastreavel
ao NIST. Ampola com 1ml.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728093 Padrão de Chlorpyriphos-oxon em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 5598-15-2. Ampola com 1 mL.
Pureza mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728094 Padrão analítico aldicarbe sulfone (S 194) em acetona 1000 ng/ml. Com certificado de analise do lote,
rastreavel ao NIST. Ampola com 1ml.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728095 Padrão analítico aldicarbe sulfoxido (S 195) em acetonitrila 1000 ng/ml. Com certificado de analise do
lote, rastreavel ao NIST.  Ampola com 1ml.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728096 Padrão de Chlorpyriphos em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 2921-88-2. Ampola com 1 mL. Pureza
mínima: 98%.  Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728097 Padrão de Diuron em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 330-54-1. Ampola com 1 mL. Pureza mínima:
98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728098 Padrão de alpha-Endosulfan (Endosulfan I) em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 959-98-8. Ampola
com 1 mL. Pureza mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728099 Padrão de Endosulfan sulfate em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 1031-07-8. Ampola com 1 mL.
Pureza mínima: 98%.  Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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069728100  Padrão de Profenofos em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 41198-08-7. Ampola com 1 mL. Pureza

mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009. 
AMPOLA 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

069728101 Padrão de Terbufos em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 13071-79-9. Ampola com 1 mL. Pureza
mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009. 

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728102 Padrão analítico 2-Bromo-1-Cloropano (S580) em metanol P&T, 1000 ng/ml. Com certificado de analise
do lote, rastreavel ao NIST. Ampola com 1ml.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728103 Padrão analítico pentachloronitrobenzeno (S-2945) em metanol, 1000 ng/ml. Com certificado de analise
do lote, rastreavel ao NIST. Ampola com 1ml.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728104 Material de referencia certificado - água natural(natural water). Concentração dos elementos em µg/l com
incerteza associada: alumínio: 53,0 +/-1,8;antimônio:5,105+/-0,046; arsênio: 8,075 ± 0,070; cromo: 40,54
± 0,30; cobre: 85,75 ± 0,51;ferro: 36,8±1,8; manganês: 40,39±0,36; níquel:25,32 ±0,14;selênio:
20,13±0,17;prata: 8,081±0,046;zinco: 55,64±0,35.

MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728105 Material de referencia certificado - tecido de ostra (oyster tissue). Concentração dos elementos em mg/kg
   com incerteza associada: alumínio: 197,2 ± 6.0; arsênio: 7,65 ± 0,65; chumbo: 0,308 ± 0,009; cobre: 71,6

      ±1,6; ferro: 205,8±6,8; manganês: 18,5±0,2; prata:0,666±0,009; selênio: 2,06±0,15; zinco: 1424±46
Mercúrio: 0,037 ± 0,001; Cádmio: 2,48± 0,08.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728106 Material de referencia certificado - dieta típica (typical diet). Concentração dos elementos em mg/kg com
  incerteza associada: alumínio: 72,4±1,52; arsênio: 0,20±0,01; cálcio:

   1967±113;cobre:2,32±0,16;magnésio: 580±26,7;estanho:17,2 ±2,57;ferro:

35,3±3,77,manganês:5,75±0,17;potássio:6970±125; sódio:8132±942;zinco:24,6±1,79 Cádmio: 0,035 ±
0,001.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728107 Padrão analítico de acido linoléico.Ester metílico de mistura de isômero cis/trans em cloreto de
metila(10mg/ml) c18:2 cis e trans. Ampola de 1ml.

MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728108 Padrão analítico de acido linolênico. Ester metílico de mistura de isômero cis/trans em cloreto de
metila(10mg/ml) c18:3 cis e trans.ampola de 1ml.

MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728109 Padrão analítico mistura de ester metílico de ácidos graxos (FAME) - c4:0 - c24:0 - (cis e trans) (37 ácidos
graxos). Ampola de 100mg.

MILIGRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728110 Solução padrão de ester metílico undecanoico em hexano. Conc. Maior ou igual a 99,0% (CG) ampola de
1ml.

MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728111 Padrão analítico de nitrito de sódio (NaNO²), material de referencia certificado,pureza maior ou igual a
99,999%

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728112 Padrão analítico de nitrato de sódio(NaNO³), material de referencia certificado, pureza maior ou igual a
99,999%

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728113 Padrão secundário de cafeína, material de referencia certificado. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728114 Padrão analítico metabissulfito de sódio(Na2S2O5),material de referencia certificado. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728115 Padrão analítico de undecanoic acid methyl ester (éster metílico de ácido undecanóico) (C11) . CAS
1731-86-8. Grau de pureza maior ou igual a 99,0 % (CG). Com certificado do grau de pureza. Ampola
com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728116 Padrão de Parathion methyl em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 298-00-0.  Ampola com 1 mL.
Pureza mínima: 98%.  Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728117  Padrão de dibromoclorometano(CAS124-48-1)em metanol p&t, 1000 µg/ml.Com Certificado de análise do
lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1ml.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728118 Padrão de carbendazim (S-733-ACS), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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069728119 Padrão de thiram (S-3499), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote, rastreável

ao NIST. Ampola com 1 mL.
AMPOLA 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

069728120 Padrão de ethyl lactate (S-1973), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728121 Padrão de paraquate (S-2915), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728122   Padrão analítico de tridecanoic acid methyl ester (ester metílico de ácido tridecanóico) (C13). CAS
1731-88-0. Grau de pureza maior ou igual 99,5 % (CG). Com certificado do grau de pureza. Frasco de
5ml.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728123 Solução Pierce LTQ Velos ESI positivo íons de calibração –código 8832-3, para espectrômetro de
massas, Orbitrap Exactive Plus. Frasco de 10 mL.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728124 Solução Pierce LTQ Velos ESI negativo íons de calibração – código 8832-4, para espectrômetro de
massas, Orbitrap Exactive Plus. Frasco de 10 mL.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728125 Padrão de ÍTRIO para ICP, na concentração de 1000 ppm,em HNO3 2 a 3% e rastreável ao NIST
Y(NO3)3. Frasco com 100 ml.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728126 Padrão de Abamectina (LCS-6014), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728127 Padrão de sódio para ICP, na concentração de 1000 mg/L de sódio em ácido nítrico 2 a 3% rastreável ao
NIST NaNO3. Frasco com 100 mL

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728128 Padrão de Potássio para ICP, na concentração de 1000 mg/L de potássio, em HNO3  2 a 3% e rastreável
ao NIST KNO3. Frasco com 100 ml

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728129 Solução-padrão para ICP-OES multielementar (em ácido nítrico diluído) contendo os seguintes
elementos: Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn na
concentração de 100 mg/L de cada elemento. O produto deverá vir acompanhado de certificado de
analise, rastreável ao NIST e ficha de informação de segurança do produto(FISPQ). A validade mínima
não deverá ser menor que dois anos. Frasco com 125 mL

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728130  Padrão analítico de fenol maior ou igual a 99,5% de pureza para cromatografia. Frasco de 500mg. FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728131  Padrão analítico de 2,5 hexanodiona maior ou igual a 99,5% de pureza para cromatografia. Frasco de
5ml.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728132 Padrão analítico de metil etil cetona(2-butanona)em metanol:agua(9:1)5000µg/ml AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728148 Padrão de Cimoxanil (S-3926), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728149 Padrão de Ciprodinil (S4622), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728150 Padrão de Tiofanato-metílico (S-3494), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728151 Padrão de Propamocarbe (S-5468), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728152 Padrão de Captana (S-720), 1.000 µg/mL, solvente acetona. Com certificado de analise do lote, rastreável
ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728153 Padrão de Iprodiona (S-2272), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728154 Padrão de Procimidona (S-3871), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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069728155 Padrão de Benalaxyl (S-4262), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,

rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.
AMPOLA 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

069728156 Padrão de Metalaxil-M (S-5511), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728157 Padrão de Propinebe (S-4691), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728158 Padrão de Azoxistrobina (S-3984), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728159 Padrão de Piraclostrobina (S-4968), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728160 Padrão de Trifloxistrobina (S-4836AC), 1.000 µg/mL, solvente acetona. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728161 Padrão de Cresoxim-metílico (S-4833), 1.000 µg/mL, solvente acetona. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728162 Padrão de Mandipropamid (LCS-6031), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de analise do
lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728163 Padrão de Fluazinam (S-2021), 1.000 µg/mL, solvente acetona. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728164 Padrão de Fenamidona (S-4966), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728165 Padrão de Cloratalonil (S-915-ACN), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de analise do
lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728166 Padrão de Fempropimorfe (S-2003), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728167 Padrão de Thiobencarb (Benthiocarb) (S-400AC), 1.000 µg/mL, solvente acetona. Com certificado de
analise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728168 Padrão de Difenoconazol (S3995), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728169 Padrão de Epoxiconazol (S-4923), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728170 Padrão de Propiconazol (S-3186), 1.000 µg/mL, solvente acetona. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728171 Padrão de Triadimenol (Baytan) (S3996), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do
lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728172 Padrão de Clorfenapir (S-4961), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728173 Padrão de Clorantraniliprole (LCS-6127), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de analise do
lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728174 Padrão de Alfacipermetrina (S-5908), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728175 Padrão de Lufenuron (LCS-6181), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728176 Padrão de Triflumuron (S-5962ACN), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de analise do
lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728177 Padrão de Espinosade (S5672), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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069728178 Padrão de Metomil (S-2395MEOH), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,

rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.
AMPOLA 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

069728179 Padrão de Acetamiprido (S-4677), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728180 Padrão de Imidacloprido (S-2247), 1.000 µg/mL, solvente acetona. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728181 Padrão de Tiametoxam (S-5173), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728182  Padrão de Acephate em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 30560-19-1. Ampola com 1 mL. Pureza
mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728183 Padrão de Fenitrotiona (S-2001), 1.000 µg/mL, solvente acetona. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728184 Padrão de Malation (S-2355), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728185 Padrão de Fipronil  (S-4004), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728186 Padrão de Bifentrina (S-494), 1.000 µg/mL, solvente acetona. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728187 Padrão de Cipermetrina (S-1041), 1.000 µg/mL, solvente acetona. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728188 Padrão de Deltametrina (S-3977), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728189 Padrão de Esfenvalerato (S0351AC), 1.000 µg/mL, solvente acetona. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728190 Padrão de Lambda-cialotrina (S-1044AC), 1.000 µg/mL, solvente acetona. Com certificado de analise do
lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728191 Padrão de Zeta-cipermetrina (S-6401), 1.000 µg/mL, solvente etanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728192 Padrão de Acetaclor (S-135), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728193 Padrão de Tebuconazole em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 107534-96-3. Ampola com 1 mL.
Pureza mínima: 98%.  Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728194 Padrão de Fluroxipir (S-3954), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728195 Padrão de Picloram (S-3110), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728196 Padrão de Fluazifope-P-butílico (S-2015), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do
lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728197 Padrão de Octanoato de ioxynila (Ioxynil metil ester) (S1554A), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com
certificado de analise do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728198 Padrão de Flumioxazina (S-5193), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728199 Padrão de fomesafem (S-4975), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728200 Padrão de Imazetapir (S-2244), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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069728201 Padrão de Clomazine (S762), 1.000 µg/mL, solvente acetona. Com certificado de analise do lote,

rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.
AMPOLA 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

069728202 Padrão de Cletodim (S6083), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728203 Padrão de Setoxidim (S-3266), 1.000 µg/mL, solvente acetona. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728204 Padrão de metilsulfuron (S2621), 1.000 µg/mL, solvente acetona. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728205 Padrão de nicosulfuron (S-4993), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728206 Padrão de Carfentrazona etílica (S-5040), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de analise
do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728207 Padrão de metamitrona (S-3946), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728208 Padrão de metribuzim (S-2620), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728209 Padrão de sulfentrazona (LCS-6013ACN), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de analise
do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728210 Padrão de mesotriona (LCS-5044), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728211 Padrão de linuron (S-2350), 1.000 µg/mL, solvente acetona. Com certificado de analise do lote, rastreável
ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728212 Padrão de flumetralina (S-4180), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728213 Padrão de pirimetanil (S-5225), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728214 Padrão de protioconazol (LCS-4904), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728215 Padrão de metconazol (LCS-6010), 1.000 µg/mL, solvente acetona. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728216 Padrão de fludioxonil (S-2061), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728217 Padrão de hidróxido de fentina (S-2009), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do
lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728218 Padrão de ciproconazol (S-4863), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728219 Padrão de tetraconazol (LCS-6089), 1.000 µg/mL, solvente acetona. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728220 Padrão de etoxisulfurona (LCS-6231), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de analise do
lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728221 Padrão de tiodicarbe (S-3493), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728222 Padrão de dimetoato (S-1560), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728223 Padrão de Methamidophos em metanol 1.000 micrograma/mL. CAS: 10265-92-6. Ampola com 1 mL.
Pureza mínima: 98%. Com certificado de análise do lote, com certificação ISO Guide 34:2009.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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069728224 Padrão de pimetrozina (S-4967-ACN), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de analise do

lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.
AMPOLA 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

069728225 Padrão de ciromazina (S-4255), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728226 Padrão de quizalofope-p-etílico (S-5037), 1.000 µg/mL, solvente acetonitrila. Com certificado de analise
do lote, rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728227 Padrão de Imazapir (S-3966), 1.000 µg/mL, solvente metanol. Com certificado de analise do lote,
rastreável ao NIST. Ampola com 1 mL.

AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728228 Padrão de Cádmio para ICP, na concentração de 1000 mg/L de cádmio, em HNO3  2 a 3% e rastreável
ao NIST
Cd(NO3)2. Frasco com 100 mL.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728229 Padrão de Arsênio para ICP, na concentração de 1000 mg/L de arsênio, em HNO3  2 a 3% e rastreável
ao NIST H3AsO4. Frasco com 100 mL.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728230 Padrão de Chumbo para ICP, na concentração de 1000 mg/L de chumbo, em HNO3  2 a 3% e rastreável
ao NIST Pb(NO3)2. Frasco com 100 mL.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728231 Padrão de Mercúrio para ICP, na concentração de 1000 mg/L de merc, em HNO3  2 a 5% e rastreável ao
NIST Hg(NO3)2. Frasco com 100 mL.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069728234 Mix de padrões para Agrotóxicos: Ampola de pelo menos 1 mL do mix contendo no mínimo os seguintes
padrões: aldicarbe; aldicarbe sulfona; aldicarbe sulfóxido; atrazina; carbendazin; benomil; carbofurano;
clorpirifós; clorpirifós oxon; diuron; mancozebe; metamidofós; molinato; parationa metílica;
pendimentalina; permetrina; profenofós; simazina; terbufós; metolacloro; tebuconazol e trifluralina. A
concentração mínima para todos os padrões contidos no mix deverá ser de pelo menos 1000 µg/mL,
diluídos em metanol ou acetona. Deverá apresentar certificado de análise do lote, rastreável ao NIST.

MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069876002 Bromodiclorometano cas 75-27-4, padrao analitico para analise de trihalomethanos com pureza maior ou
igual 98,00, com certificado de rastreabilidade.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069884002 Bromoformio cas 75-25-2, padrao analitico para analise de trilhalomethanos com pureza maior ou igual
97,00, com certificado de rastreabilidade.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

069906002 Clorodibromometano cas 124-48-1, padrao analitico para analise de trihalomethanos com pureza maior ou
igual 97,00, com certificado de rastreabilidade.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

070025001 CARTUCHO PARA RESPIRADOR FACIAL, CARTUCHO QUIMICO 6001 3M P/ GASES E VAPORES
ORGANICOS
 

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

070033001 Capa em tecido com zíper ( para colchão de solteiro 78x188). PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

070084001 ROUPAO ADULTO, EM TECIDO DE FELPA ENCORPADO, 100% ALGODAO, COM MANGA
COMPRIDA, DEGOTE "V", CINTO, DOIS BOLSOS, COMPRIMENTO ABAIXO DOS JOELHOS, NA COR
BRANCA, TAMANHO M

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

070173004 Cuba de aço inox p/balcão térmico padrão gastronorm 1/2, com tampa e alças medindo 50x30x10cm. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
070173005 Cuba de aço inox para balcão térmico padrão gastronorm 1/2, com tampa e alças medindo 53x32x6cm. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
070181003 Coluna cromatográfica c/ as especificações - RP18 250mm x 4, 6mm x 5um, p/ HPLC. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo
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070181004 Coluna cromatográfica c/ as especif. - RP8 250mm x 4, 6mm x 5UM, para HPLC PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

070181007 Coluna cromatográfica CP SIL 8 CB DF = 0,25um 30m x 0,25mm, para equipamento CG, modelo 3800,
marca Varian.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

070181008 Coluna cromatográfica CP SIL 5CB DF = 0,25UM 30M X 0,25MM, para equipamento CG, modelo 3800,
marca Varian

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

070181009 Coluna cromatográfica CP SIL 5 CB DF= 0,5um 50m x 0,53mm, para equipamento CG, modelo 3800,
marca Varian.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

070181010 Coluna cromatográfica Factor For, VF-5ms, 30m x 0,25, DF = 0,25um, para equipamento CG-MS, modelo
3900-2100D, marca Varian.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

070181011 Placa pwa compativel com o equipamento cromatografo gasoso (cg), ref. Cp 3800, marca varian PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

070190001 Caixa plástica retangular atóxica, com 60cm comprimento X 40cm de profundidade. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

070211001 Lã de vidro PA. GRAMA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
070238001 Lowenstein medium base, com a seguinte composição: l-asparagina 3,60 g/600 ml; fosfato

monopotassico 2,40; sulfato de magnésio 0,24; citrato de magnésio 0,60; fécula de batata solúvel 30,0;
verde malaquita 0,40.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

070246001 Albumina bovina fração v GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

070254001 SULFOCIANATO DE AMÔNIO P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

070262001 Vial cap. 2ml tampa polipropileno c/ septo de ptee ou silicone. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
070262013 Vial claro 28x95mm,40ml. Tampa vazada, em polipropileno com rosca 24-400(24mm diâmetro e rosca

tipo 400) para uso em injetor automático (autosampler). Pacote com 100 unidades.
PACOTE 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

070262014 Vial claro 23x85mm, 22ml. Tampa aberta de polipropileno, septo ptfe/silicone, rosca 20-400. pacote com
100 unidades.

PACOTE 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

070262015 Vial claro 19x65mm, 12ml. tampa aberta de polipropileno, rosca 15-425. Pacote com 100 unidades. PACOTE 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

070262016 Vial claro 4ml (15 x 45) com tampa de polipropileno com furo central e septo de teflon/silicone. Pacote
com 100 unidades.

PACOTE 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

070270002 Caixa em acrilico transparente (com espessura de 4mm), medidas externas de 25cm de largura, 20cm de
profundidade e 7cm de altura. Fundo com inclinaçãoo de 2cm na parte de tras, para colocação de tubos
de cultura de tuberculose em incubadora.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

070270003 Caixa em acrílico transparente (com espessura de 3mm), medidas externas de 24cm de largura, 6cm de
profundidade e 8cm de altura.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

070343001 Peso padrão 1mg classes E2, em aço inoxidável, certificado de calibração. PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
070416001 Vaso/floreira para jardim, de barro PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
070491001 Lâmina de swaver

Descritivo incompleto.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

070491004 Lâmina de Shaver reta descartável com tamanho mínimo de 240mm, parte introdutória 180mm, diâmetro
4mm: parte interna denteada e parte externa lisa, com opção de engate para cânula metálica. Embalagem
individual, estéril, contendo lote e data de fabricação. Registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

070491005 Lâmina de Shaver curva descartável com angulação de 15 graus com tamanho mínimo de 240mm, parte
introdutória 180mm, diâmetro 4mm;parte interna denteada e parte externa lisa, com opção de engate para

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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cânula metálica. Embalagem individual, estéril, contendo lote e data de fabricação. Registro no MS.

070491006 Lâmina óssea tipo Barrel Burr, descartável, comprimento mínimo 190 mm, comprimento de introdução
mínimo 140mm, diâmetro 5,5mm; parte distal tipo cebolinha com 12 ranhuras. Opção de lâmina óssea
com 4mm, 5mm, 5,5mm. Embalagem individual, estéril, contendo lote e data de fabricação. Registro no
MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

070491007 Lâmina de corte e perfurante para Shaver com diâmetros de 4,5mm. Embalagem individual, estéril.
Registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

070491008 Lâmina de corte e perfurante para Shaver com diâmetros de 5,5 mm. Embalagem individual, estéril,
contendo lote e data de fabricação. Registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

070491009 Mini lâmina de corte e perfurante para Shaver com diâmetros de 2,5 mm. Embalagem individual, estéril.
Registro no MS. Embalagem contendo lote e data de fabricação.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

070491010 Lamina de corte e perfurante para shaver com diâmetros de 4,5mm. Embalagem individual, estéril.
Apresentação de certificado de boas práticas de fabricação e registro no MS, embalagem contendo lote e
data de fabricação.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

070491011 Lamina óssea oval burr,descartável, comprimento mínimo 130mm, opção de lamina óssea 4mm a 5mm.
Embalagem individual, estéril.apresentação de certificado de boas praticas de fabricação  e registro no
MS,embalagem contendo lote e data de fabricação.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

070505001 Parafuso de interferência para joelhos PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

070505002 Parafuso de interferência metálico 93398395 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

070513003 Âncora cirúrgica de titânio, engloba todos os tamanhos. Apresentação  registro no MS, contendo lote e
data de fabricação. 0702030023

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

070521002 PONTEIRA DE RADIOFREQUÊNCIA DESCARTÁVEL PARA VAPORIZAÇÃO POR
RADIOFREQUÊNCIA                                     

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

070521003 PONTEIRA PARA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA-PONTEIRA DE SHOWER DESCARTÁVEL PARA
ASPIRAÇÃO DE LIGAMENTO
                                           

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

070521004 Mini ponteira para radio freqüência bipolar, descartável, com opção de controle manual ou com pedal,
com opção de ponta para aspiração, com comprimento mínimo de 294mm, comprimento de introdução
150mm, diâmetro 3,5mm, flexível até 45 graus de 2,5 cm da parte distal.  Opção com 3 níveis de
coagulação e 10 níveis de corte. ponta com opção de 90° e 0°.o sistema é composto de cobre, aço
inoxidável, irídio, platina e materiais de isolamento de polímeros e cerâmica. Embalagem individual,
estéril. Registro no MS. Embalagem contendo lote e data de fabricação.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

070521005 Ponteira de shaver para seios paranasais, compatível com a marca Storz, reesterilizaveis 40201 kn
elemento para corte e aspiração com comprimento 12cm.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

070521006 Ponteira de shaver para seios paranasais compatível com a marca Storz, re-esterilizaveis 40201 kk
elemento para o cor- te e aspiração com comprimento 12 cm.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

070521007 Ponteira de shaver para seios paranormais compatível com a marca Storz, re-esterilizaveis kksa elemento
para corte e aspiração com comprimento 12 cm.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

070521008 Ponteira para radio frequência bipolar,descartável,com opção de controle manual ou com pedal,com
opção de ponta para aspiração,com comprimento mínimo de 294mm,comprimento de introdução
150mm,diâmetro 3,5mm,flexível até 45ºde2,5cm da parte distal.opção com 3 níveis de coagulação e 10
níveis de corte.ponta com opção de 90º e 0º.o sistema é composto de cobre,aço inoxidável,irídio,platina e
materiais de isolamento de polímeros e cerâmica.embalagem individual, estéril,registro no
MS,embalagem contendo lote e data de fabricação.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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070521009 Ponteira de shaver para seios paranasais, re-esterelizaveis, com o elemento de corte retangular e

aspiração com comprimento de 12 cm e d=4mm, compatíveis com equipamentos da marca Karl Storz.
PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

070521010  Ponteira de shaver para seios paranasais, re-esterelizaveis, com o elemento de corte de ponta dupla
serrilhada, corte retangular,elemento de aspiração com comprimento de 12cm e d=4mm, compatíveis
com equipamentos da marca Karl Storz.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

070521011 Ponteira de shaver para seios paranasais, re-esterelizaveis, com elemento de corte de ponta dupla
serrilhada,corte retangular,elemento de aspiração com comprimento de 12cm e d=3mm, compatíveis com
equipamentos da marca Karl Storz.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

070564002 Cabine acústica para audiometria. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

070599003 Papel para exames de monitoramento fetal, termosensível, quadriculado com dobra em z escala da
freqüência cardíaca 30  a 240 BPM e escala de atividade uterina de 0 a 100mmhg dimensões 152 mm x
90 mm. tamanho mínimo do bloco. 160 folhas. compatível com marca GE, modelo corometrics série 170
ref. 4305 aao/cao. (Bloco co m160 folhas)

BLOCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

070700001 Teclado de comando programacao p/t/z PECA 42 Telecomunicações ativo
070769001 Capa para cd em acrílico. PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e

fonografia
ativo

070769002 Capa de papel para cd PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

070793002 HEXANOSSULFONATO DE SÓDIO GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

070807002 1-HEPTANOSULFONATO DE SÓDIO GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

070823002 Tetraborato de sódio decahidratado P.A., grau ACS GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

070831002 Placa cromatográfica de sílica gel 60 F254 de 20 x 20cm caixa com. 20 unidades. PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

070831003 Placa cromatográfica sílica-gel G em camada delgada de 10 x 20 cm. Caixa com 20 unidades CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

070831004 Placa cromatográfica de sílica-gel GF254 em camada delgada de 10 x 20 cm. Caixa com 20 unidades. CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

070831005 Placa cromatográfica de celulose F254 em camada delgada de 10 x 20 cm. Caixa com 20 unidades. CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

070866001 OTOSCÓPIO INFANTIL.
1.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
1.1 CABO MÉDIO (METÁLICO) PARA PILHAS
1.2 LUPA REDONDA
1.3 ILUMINAÇÃO HALOGENA COM LÂMPADA DE 2,5V + OU - 1V
1.4 CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ
2. ACESSÓRIOS:
2.1 ESTOJO
2.2 CONJUNTO COM 05 ESPÉCULOS PERMANENTES NOS DIÂMETROS DE 2,3,4,5,9 MM
2.3 01 (UMA) LÂMPADA DE RESERVA

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

070866002 OTOSCÓPIO
1 - Características técnicas mínimas:
1.1 Cabo médio (metálico) para pilhas;

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo
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1.2 Lupa redonda;
1.3 Iluminação halogena;
1.4 Controle de intensidade de luz;
2 - Acessórios:
2.1 Estojo;
2.2 Conjunto de 03 (três) espéculos permanentes de diferentes diâmetros para uso adulto;
2.3 01 lâmpada de reserva

070866003 Otoscópio
1 - Características técnicas mínimas:
1.1 Cabo médio (metálico) para pilhas;
1.2 Lupa redonda;
1.3 Iluminação halogena;
1.4 Controle de intensidade de luz;
2 - Acessórios:
2.1 Estojo;
2.2 Conjunto de 03 (três) espéculos permanentes de diferentes diâmetros para uso adulto;
2.3 01 lâmpada de reserva

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

070866004 Otoscópio cirurgico 3,5V (fornecido com cabo recarregável)
Especificação otoscópio:
-Iluminação halógena HPX de 3,5V
-Fibra óptica para transmissão da luz fria garantindo um campo de trabalho sem reflexo, aquecimento ou
obstrução do campo visual quando utilizado instrumental para visualização superior da membrana
timpânica
-Sistema aberto para maior comodidade durante os procedimentos; lentes e espéculos giratórios para
maior comodidade
-Fornecido com 05 espéculos auriculares, nos tamanhos 2,3,4,5 e 9 mm
Especificação cabo recarregável de lítio 220V:
Compatível com todos os instrumentos(cabeças: oftalmoscópios, otoscópios,retinoscópios,
dermatoscópios) de 3,5V
-Bateria com tecnologia Íon Lítio sem efeito memória
-Cabo ergonômico
-Autonomia de 120 minutos de operação
-Reostato para controle da intensidade da iluminação
-Indicador luminoso de bateria com carga baixa
-Carregador removível 220V
-Padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT
-Todo equipamento elétrico, a sua voltagem deverá ser 220V ou 110/220V automático.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

070866007 Otoscópio com estojo (autoclavavel)
1 - Características técnicas mínimas
1.1 - Cabo médio (metálico) para pilhas médias
1.2 Lupa redonda
1.3 Iluminação halógena com lâmpada de 2,5v
1.4 Controle de intensidade de luz
Acessórios
2.1 Estojo
2.2 Conjunto de 05(cinco) espéculo permanentes, (autoclaváveis em diferentes diâmetros)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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2.3 (02) duas lâmpadas de reserva.

070874002 Conjunto oto-oftalmoscópio composto por cabeça de oftalmoscópio, cabeça de otoscópio, lâmpada
halógena, cabo convertível para ambas as cabeças e caixa para acomodamento do kit.
2. Caracteristicas técnicas minimas:
2.1 Cabeça de oftalmoscópio;
2.1.1 Lentes de focalização com uma faixa de -25 a +40 dioptrias, no mínimo;
2.1.2 Filtro red-free, filtro de polarização para eliminação de reflexao corneal e filtro azul cobalto para
exames de córnea;
2.2 Cabeça de otoscópio;
2.2.1 Condução de luz por fibra ótica;
2.3 Cabo para acoplar com a cabeça de oftalmoscopio e a cabeça de otoscópio;
3. Alimentação:
3.1 Alimentação elétrica: baterias recarregáveis ou pilhas;
4. Acessórios:
4.1 02 (duas) lâmpadas reservas;
4.2 01 (um) carregador de baterias, alimentação elétrica 220v/6-hz, se necessário;
4.3 04 (quatro) espéculas de otoscópio reutilizáveis;
OBS: O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua
portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração.

CONJUNTO 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

070874003 Oto-oftalmoscópio, composto de duas cabeças (uma para otoscópio e outra para oftalmoscópio) e um
cabo de metal leve.
1. Otoscópio com iluminação em fibra ótica de 2,5 volts, embutida em policarbonato de alto impacto;
2. Oftalmoscópio com ótica esférica de precisão;
3. Iluminação halôgena de 2,5 volts e formato ergonômico;
4. Lentes de -35 à + 20d;
5. Acompanha jogo com (04) quatro espéculos reusáveis;
6. (02) duas pilhas e estojo para acondicionamento do produto

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

070882001 Carro maca de transferência.
Generalidades:
Conjunto de carros maca para transferência de paciente (dois carros e um leito);
Especificações técnicas mínimas:
1. Conjunto de dois carros com estrutura em tubos de aço inoxidável;
2. Leito:
2.1 em aço inoxidável;
2.2 com pára-choques em toda a volta;
2.3 com grades laterais em tubo de aço inoxidável;
2.4 com travas
3. Rodízios dos carros;
3.1 rodas giratórias de 5 polegadas de diâmetro;
3.2 com aros de borracha;
3.3 com freio na diagonal;
4. Sistema de engate que permita 0,10m+- acoplagem dos carros entre si, nos dois lados;
5. Altura do carro: 0,80m/1,10m (+-0,10m)
6.largura do carro:0,60(+-6)
7.comprimento do carro:2,0m

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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Acessórios:
01(um) suporte de soro adaptável ao leito,em aço inoxidável;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação.

070882002 Carro maca de transferência
Generalidades:
Conjunto de carros maca para transferência de paciente em centro cirúrgico (dois carros e um leito).
Especificações técnicas mínimas:
- Conjunto de dois carros com estrutura em tubos de aço inoxidável
- Leito:
- Em aço inoxidável
- Com pára-choques em toda a volta
- Com grades laterais em tubo de aço inoxidável
- Com trava
Rodízios dos carros:
- Rodas giratórias de 5 a 6'' de diâmetro
- Com aro de borracha
- Com freio na diagonal
- Sistema de engate que permita acoplagem dos carros entre si nos dois lados
- Altura do carro: 0,80 m +/-  0,10 m
- Comprimento do carro: 2,0 m +/-  0,10 m
- Largura do carro: 0,60  +/-  0,10 m
Acessórios:
- 01 (um) suporte de soro adaptável ao leito em aço inoxidável
O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários e o aparelho deve ser colocado a disposição
do hospital, sem ônus para a administração.

CONJUNTO 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

070882003 Carro maca com altura regulável, dotado de leito com cama regulável, o qual possui proteção contra
choques lateráis e frontais, sendo removível. Sistema de elevação do leito através de manivela retrátil,
localizada junto a peseira. Modelo totalmente confeccionado em aço inoxidável,acabamento polido, com
estrutura tubular, grades laterais; manivela retrátil . Dotado de 04 rodizios , sendo 02 com freios; comp.:
1.820mm, largura.: 520mm, altura: 800mm ; com colchonete ajuste mínimo de 800mm a 1,10m +/-10cm.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

070890001 Balança
1.generalidades: balança eletrônica com régua antropométrica para uso neonatal
2. características técnicas  mínimas:
2.1 capacidade mínima de pesagem: 0 a 20 kilogramas:
2.2 divisões de no máximo 50g;
2.3 leitura digital
2.4 antrpômetro;
3. alimentação;
3.1 elétrica :220v/60hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

070890002 Balança eletrônica
1. Generalidades:
Balança eletrônica com régua antropométrica para uso adulto.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 Capacidade mínima de pesagem: 0 a 150 Kilogramas;
2.2 Divisões de no máximo 100g;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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2.3 Leitura digital;
2.4 Tapete e pés em borrachas sintéticas;
2.5 Antropômetro;
3. Alimentação:
3.1 Elétrica: 220V/ 60Hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.

070890003 Balança eletrônica tipo plataforma
2.características técnicas mínimas:
2.1 capacidade que permita a possibilidade de medição de 50g até 200 kg
2.2 tapete em borracha sintética
2.3 leitura eletrônica
2.4 rodízios
2.5 alimentação 220v/ 60hz                      

PECA 140 Balanças (60) ativo

070890004 BALANÇA ELETRÔNICA TIPO PLATAFORMA PARA PESAGEM DE PACIENTES OBESOS
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
2.1 CAPACIDADE PARA ATE 250 KG
2.2 DIVISÕES MÁXIMAS 100 G
2.3 TAPETES E PÉS EM BORRACHAS SINTÉTICAS
2.4 LEITURA ELETRÔNICA
2.5 ALIMENTAÇÃO 220V/ 60HZ                                 

PECA 140 Balanças (60) ativo

070890006 BALANCA ELETRONICA
BALANCA PARA LEITO DE UTI

1.GENERALIDADES:
              BALANCA PARA PESAGEM DE PACIENTES SEM REMOCAO DO LEITO.

2.CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS:
          2.1.DEVE PERMITIR A PESAGEM DO PACIENTE NA PROPRIA CAMA;
          2.2.CAPACIDADE TOTAL DE NO MINIMO 500 KILOS;
          2.3.CAPACIDADE PARA PESAGEM DE PACIENTE DE NO MINIMO 250 KI-
          LOS;
          2.4.DIVISOES PARA ATE 200KILOS:100G NO MAXIMO;
          2.5.CARRO PARA ACOMODACAO DO SISTEMA DE MEDICAO;
          2.6.SISTEMA DE ELEVACAO DA CAMA PARA COLOCACAO DOS SENSORES;
          2.7.LEITURA DIGITAL
          2.8.ALIMENTACAO ELETRICA: 220 VOLTS E BATERIA RECARREGAVEL
          PARA FALTA DE ENERGIA;

O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE OPERACAO E SERVICO EM
LINGUA PORTUGUESA. O LICITANTE DEVE FORNECER TREINAMENTO ADEQUADO AOS
USUARIOS, SEM ONUS PARA A ADMINISTRACAO.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

070890009 Balança eletrônica para cadeirante, com rampa de acesso a plataforma de pesagem, capacidade 500 kg,
com divisões de no maximo 100 gramas, estrutura em aço carbono com reforço estrutural sob a
plataforma, indicador digital, com cabo de no mínimo 2 metros, visor com mostrador luminoso de facil
calibração, com no minimo 4 dígitos, bivolt ou 220 volts.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

070890010 Balança eletrônica para uso em pacientes obesos. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Características técnicas mínimas:
Capacidade mínima de pesagem: 300kg;
Display digital;
Display com no mínimo 05 dígitos;
Divisão mínima de 100g;
Estrutura em aço inox ou aço carbono com tratamento anti-ferrugem;
Plataforma com tapete antiderrapante com as seguintes dimensões mínimas: 40 x 50cm;
Deve possuir coluna.
Régua antropométrica com escala mínima entre 1 e 2m;
Função tara;
Certificado de calibração;
O equipamento deve ser acompanhado pelo manual impresso de operação em língua portuguesa (Brasil).

Materiais de Uso Médico (67)

070904001 Objeto: Colchão Térmico para uso em paciente adulto e pediátrico.
Generalidade:
1. Sistema de hipotermia e hipertermia para paciente adulto, dotado de sensor para monitorização de
temperatura do líquido circulante e do paciente.
2. Característica Técnicas Mínimas:
Microprocessado;
Faixa de temperatura: 6?C a 41?C, no mínimo;
Bomba para circulação do fluido;
Alarme visual e sonoro para o sensor de temperatura, fluxo e nível de água;
3. Acessórios:
Dois (02) Colchões reusáveis tamanho adulto;
Dois (02) Colchões reusáveis tamanho pediátrico.
4. Alimentação:
Elétrica 220V/60Hz

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

070904002 Objeto: colchão térmico para uso em paciente adulto.
Generalidade: sistema de hipotermia e hipertermia para paciente adulto, dotado de sensor para
monitorização de temperatura do líquido circulante e do paciente.
2. Característica técnicas mínimas:
2.1 microprocessado;
2.2 faixa de temperatura: 6°c a 41°c, no mínimo;
2.3 bomba para circulação do fluido;
2.4 alarme visual e sonoro para o sensor de temperatura, fluxo e nível de água;
3. Acessórios:
3.1 dois (02) colchão tamanho adulto;
4. Alimentação:
4.1 elétrica 220v/60hz
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

070904003 Conjunto de colchão de espuma, com densidade de 10cm, revestido em courvin na cor azul Royal, para
uso em cama PPP, da marca Fanem - modelo M.V.6090. Composto por 03 (três) partes:
- Cabeceira: 80cm x 80cm
- Dorsal superior: 80cm x 60cm
- Dorsal inferior com recorte meia-lua: 80cm x 40cm
**UTILIZAR CÓDIGO: 122459004**

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)
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070904006 Colchão de espuma para cama retrateis, tipo hospitalar, densidade 28 revestido de Courvim na cor azul

Royal medida 1.40 x 0,65 m de largura e 15 cm espessura.
**UTILIZAR CÓDIGO: 122459003**

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

070904007 Colchão em espuma para cama retrateis, tipo hospitalar, densidade 28 revestido de Courvim na cor azul
Royal, medida 0,50 x 0,65 de largura e 15 cm espessura.
**UTILIZAR CÓDIGO: 122459002**

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

070904008 Colchão para uso em camas marca Stryker modelos gobed fl28c e epic ii,largura de
89+/-2cm,comprimento de 213 +/-2cm, altura de 16+/-2cm,especifico para redução e prevenção de
ulceras de pressão, com tecnologia para redistribuição de pressão, capa do colchão em nylon a prova de
penetração de água,isento de látex.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

071048002 TAPETE DE BORRACHA (VULCANIZADO) TAPETE PARA BANHEIRO PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
071099009 Software licenca de uso,do soft de gerenciamento de ponto PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

071099035 Software corel draw-adobe PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

071099060 Software Aplicativo PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

071099081 Soft Boandmaker para Windows V.5 - Ventosa PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

071099151 Licença antivírus para computador. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

071099159 SOFTWARE PARA CERTIFICADO DIGITAL PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

071099176 Call Por Device PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

071099177 Windows Server 2012 R2 Standard. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

071110002 Conjunto de borracha Viton (selos) de vedação, entre o condensador de vidro e os vasos de extração,
compatível com o equipamento extração de gordura, marca VelpScientífica, modelo SER 148 / 6.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

071137002 Frasco de extracao de gordura, compativel com equipamento extrator de gordura marca velp scientifica,
modelo ser-148/6

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

071137003 Copo cogumelo de plástico flexível permite um aperto mais forte que ajuda minimizar o traumatismo
infantil do escalpe a haste flexível dobra-se em um angulo de 90 graus para a facilidade da inserção.
Dimensão do copo com 50 milímetros de diâmetro e mangueira com de 1,20 comprimentos para acoplar
a bomba vácuo-extratora MityvaC 22 litros. Apresentar registro no MS.
Embalagem estéril com 01 unidade.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

071137004 Copo cogumelo modelo 10020 m-soft compatível com bomba vácuo-extratora Mityvac 22 litros
Características
O copo sino de plástico flexível, de boca alargada na borda com silicone que ajuda a minimizar o
traumatismo e danos infantis do escalpe ao tecido materno.
Dimensão: copo com 64 milímetros de diâmetro e mangueira com filtro de 1,20 comprimento.
Embalagem estéril com 01 unidade.
Apresentar registro no MS.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

071196001 Refil para carimbo multi usuários, auto entintado (tipo Trodat). PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

071196002 Refil para carimbo 14mm x 38mm, multi usuários, auto entintado (tipo Trodat). PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e ativo
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de Treinamento (10)

071218001 Escorredor de louça em plástico PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
071323009 Filtro de Polipropileno 10", 5 micra / Filtro de autoclave PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

071323010 Filtro de carvão Block 10", 5 micra / Filtro para autoclave PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

071323011 Elemento filtrante de polipropileno com: 4,5” (diâmetro externo) x 1,1 (diâmetro interno) x 9.875”
(comprimento), com grau de retenção de 5 micras

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

071323012 Elemento filtrante de carvão block com: 4,5” (diâmetro externo) x 1,1 (diâmetro interno) x 9.875”
(comprimento), com grau de retenção de 5 micras.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

071340001 Termo- higrômetro relógio p/medir temp. de ar e umidade do ar
Instrumento para medições de temperatura e umidade relativa do ar:
1. características técnicas mínimas:
1.1. termômetro:
1.1.1. O instrumento deverá apresentar leitura nas escalas:
1.1.2. Grau celsius (ºc) e fahrenheit (f).
1.1.2. escala interna:- 10ºc a +50ºc, no mínimo;
1.1.3. escala externa:- 50ºc a +70ºc, no mínimo;
1.1.4. resolução: 0,1ºc;
1.1.5. precisão: +/-1ºc;
1.2. higrômetro:
1.2.1. escala: 20 a 99% ur, no mínimo;
1.2.2. resolução: 1% ur, no mínimo;
1.2.3. precisão: 5% ur, no mínimo;
1.3. alimentação: 01 pilha aa (1,5v);
1.4. o instrumento deverá possuir display de lcd de 2 linhas com temperatura e umidade;
1.5. deverá possuir tecla com função "zerar" a memória;
1.6. deverá apresentar a leitura em faixa de temperatura em dupla escala;
1.7. deverá possuir sensor de temperatura com cabo de 2 metros de comprimento, no mínimo;
1.8. deverá vir acompanhado de pilha para o seu funcionamento.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

071382001 Cânula para circulação extracorpórea aórtica, construída em vinil biocompatível, aramada, moldadas
manualmente, tamanho de 20FR, embalagem individual, em papel grau cirúrgico, linha radiopaca, estéril,
contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote,
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

071382002 Cânula para circulação extracorpórea aórtica, construída em vinil biocompatível, aramada, moldadas
manualmente, tamanho de 22FR, embalagem individual, em papel grau cirúrgico, linha radiopaca, estéril,
contendo dados de identificação,procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote,
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

071382003 Cânula aórtica em vinil com lúmem simples, ponta reta, com luer, número 18, para circulacao
extracorpórea, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo
e data de esterilização, data fabricação, validade e número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

071382004 Cânula aórtica em vinil com Lúmen simples, ponta reta, com Luer, número 20, para circulação
extracorpórea, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo
e data de esterilização, data fabricação, validade e número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

071382005 Cânula aórtica em vinil com lúmen simples, ponta reta, com Luer, número 22, para circulação
extracorpórea, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.

071382006 Cânula aórtica em vinil com lúmen simples, ponta reta, com Luer, número 24, para circulação
extracorpórea, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo
e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.

Sem requisição desde 12/2013.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

071382007 Cânula aórtica femural em vinil, aramada, com sistema de punção percutânea, com guias, número 18,
estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de
esterilização, data fabricação, validade e número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

071382008 Cânula aórtica femural em vinil, aramada, com sistema de punção percutânea, com guias, número 20,
estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de
esterilização, data fabricação,validade e número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

071382009 Canula de cardioplegia em vinil biocompativel, com agulha de puncao para infusao e aspiracao de raiz de
aorta, reta, calibre 7fr, esteril, embalagem unitaria, contendo dados de identificacao do produto,
procedencia, tipo e data de esterilizacao, data fabricacao, validade e numero do lote, registro no ms

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

071382010 Cânula de cardioplegia em vinil biocompativel, com agulha de punção para infusão e aspiração de raiz de
aorta, em y, calibre 7fr, esteril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto,
procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade e número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

071382011 cânula de retroplegia em vinil biocompatível, aramada, com balão e seringa p/ insuflação do balão, estéril,
embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de
esterilização, data fabricação,validade e nº do lote, registro no ms.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

071382012 Canula femoral arterial em poliuretano, aramada, com conector t 3/8 - 16 fr (5.3mm) x 15,0cm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

071382013 Canula femoral arterial em poliuretano, aramada, com  conector t 3/8 - 18 fr (6.0mm) x 15,0cm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

071382014 Canula femoral arterial em poliuretano, aramada, com  conector t 3/8 - 20 fr (6.7mm) x 15,0cm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

071382015 Canula femoral venosa em poliuretano, aramada, com conector  3/8 - 24 fr (8.0mm) x 52cm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

071382016 Canula femoral venosa em poliuretano, aramada, com conector  3/8 - 28 fr (9.3mm) x 52cm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

071382017 Canula venosa reta  em poliuretano, aramada, para conector  3/8 - 26 fr (8.6mm) x 35.0cm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

071382018 Canula venosa reta em poliuretano, aramada, dupla drenagem achatada para conector  1/2 - 29/37 fr
(9.6/12.3mm) x 37.5cm aproximadamente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

071382019 Cânula venosa reta em poliuretano, aramada, dupla drenagem achatada para conector  1/2 - 36/46 fr
(12.0/15.3mm) x 37.5cm

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

071382020 Canula venosa angulada a 120 graus, dupla drenagem,poliureta no,aramada p/conector  1/2 - 36/46 fr
(12.0/15.3mm)x 37.5cm

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

071382021 Canula femoral arterial com dilatador interno,em poliuretano aramada, com conector t 3/8 22 fr (7.3mm) x
25.0cm

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

071382022 Canula femoral arterial com dilatador interno,em poliuretano aramada, com conector t 3/8 24 fr (8.0mm) x
25.0cm

Sem requisição desde 12/2009.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

071382024 Canula venosa reta em poliuretano, aramada, para conector 3/8 28 fr (9.3mm) x 35.0cm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo (bloqueado)
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Sem requisição desde 06/2009.
cirurgia (66)

071382026 Canula venosa reta em poliuretano, aramada, para conector 3/8 34 fr (11.3mm) x 40.0cm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

071382027 Canula venosa reta em poliuretano, aramada, para conector 3/8 36 fr (12.0mm) x 40.0cm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

071382028 Cânula venosa reta em poliuretano, aramada, dupla drenagem para conector 1/2 29/37fr (9.6/12.3mm) x
35.0cm

Sem aquisição desde 07/2008.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

071382029 Cânula venosa reta em poliuretano, aramada, dupla drenagem para conector 3/8 33/43fr (11.0/14.3mm) x
35.0cm

Sem aquisição desde 07/2008.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

071382030 Cânula arterial aramada para circulação extracorpórea 8fr, estéril, embalagem unitária, contendo dados
de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e n° do
lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

071382031 Cânula arterial aramada para circulação extracorpórea 10fr, estéril, embalagem unitária, contendo dados
de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e n° do
lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

071382032 Cânula arterial aramada para circulação extracorpórea 12fr, estéril, embalagem unitária, contendo dados
de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e n° do
lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

071382033 Cânula arterial aramada para circulação extracorpórea 14fr, estéril, embalagem unitária, contendo dados
de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e n° do
lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

071382034 Cânula arterial aramada para circulação extracorpórea 16fr, estéril, embalagem unitária, contendo dados
de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e n° do
lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

071382035 Cânula venosa em vinil biocompatível, aramada n°. 30, estéril, embalagem unitária, contendo d ados de
identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade, nº do lote e
registro no MS.

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

071382036 Cânula venosa em vinil biocompatível, aramada n°. 32, estéril, embalagem unitária, contendo d ados de
identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade, nº do lote e
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

071382037 Cânula venosa em vinil biocompatível, aramada n°. 34, estéril, embalagem unitária, contendo d ados de
identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade, nº do lote e
registro no MS.

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

071382038 Cânula venosa em vinil biocompatível, aramada n°. 36, estéril, embalagem unitária, contendo d ados de
identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data fabricação, validade, nº do lote e
registro no MS.

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

071390001 Perfurador de aorta descartável, com sistema de corte que resulte em incisões precisas para as
anastomoses realizadas na revascularização do miocárdio ou em outros procedimentos cirúrgicos de
precisão, como transplante de órgãos, haste com comprimento de 19 cm e corte redondo diâmetro de
4,00mm, radiopaco, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto,
procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação,  validade e número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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071390002 Perfurador de aorta descartável, com sistema de corte que resulte em incisões precisas para as

anastomoses realizadas na revascularização do miocárdio ou em outros procedimentos cirúrgicos de
precisão, como transplante de órgãos, haste com comprimento de 19 cm, corte redondo diâmetro de
4,5mm, radiopaco, embalagem individual, em papel grau cirúrgico, estéril , contendo dados de
identificação procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote, registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

071390003 Perfurador de aorta descartável, com sistema de corte que resulte em incisões precisas para as
anastomoses realizadas na revascularizacao do miocárdio ou em outros procedimentos cirúrgicos de
precisão, como transplante de orgãos, haste com comprimento de 19cm e corte redondo de diâmetro 3,50
mm,  radiopaco, estéril, descartavel, embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto,
procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade, nº do lote e registro no MS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

071412001 PINÇA DE BIÓPSIA PARA ENDOMIOCÁRDIO, RADIOPACA, EM ACO INÓX, FLEXÍVEL, COMPOSTA
POR UMA GARRA QUE SE ABRE ATRAVÉS DE UM MECANISMO DE MOLAS QUE EXERCEM
TRAÇÃO NO PULGAR DA ARGOLA, MEDINDO 51 CM, COM ESPESSURA DE 2,2 MM DE TAMANHO
7 FR, EMBA-
LADA INDIVIDUALMENTE E ESTÉRIL.

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

071412002 FILTRO DESCARTÁVEL PARA CONTEINER COMPATÍVEL COM MARCA AESCULAP PACOTE 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

071412003 ETIQUETA IDENTIFIFICADORA PARA CONTEINER COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP PACOTE 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

071412004  PINÇA DE BIÓPSIA FENESTRADA, PARA CANAL DE BIÓPSIA DE 2.8MM, COMPRIMENTO 230 CM.

Sem requisição desde 11/2008.

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo (bloqueado)

071412005  PINÇA DE CORPO ESTRANHO TIPO TRIPÓIDE, PARA CANAL DE BIÓPSIA DE 2.8MM,
COMPRIMENTO 230CM

Sem requisição desde 06/2011.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

071412006  PINÇA DE BIÓPSIA ELETROCOAGULANTE REUSÁVEL, COM ISOLAMENTO PARA USO EM
ELETROCAUTÉRIO, PARA CANAL DE BIÓPSIA DE 2.8MM, COMPRIMENTO 230CM. CONJUNTO
COM MANOPLA, CABO PARA ELETROCAUTÉRIO E PINÇA.

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

071412008 Pinça para biópsia em broncoscopia, fenestrada standard, comprimento de 105cm, para canal de biopsia
de 2,0mm, compativel com equipamento olympus, modelo evis exera, reusável, autoclavavel, embalagem
que garanta a integridade do produto, contendo dados do produto, procedência, fabricação, lote e registro
no MS.

Sem requisição desde 03/2013.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

071412009 Pinca para biopsia em broncoscopia, fenestrada standart com estilete, comprimento de 105cm, para canal
de biopsia de 2,0mm, compativel com equipamento olympus, modelo evis exera, reusavel, autoclavavel,
embalagem que garanta a integridade do produto, contendo dados do produto, procedencia, fabricacao,
lote e registro no ms

Sem requisição desde 11/2008.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

071439002 Porta toalha de metal para banheiro PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

071463002 Rede de Neblina, Modelo Mist Net, para captura de morcego ou pássaro, confeccionada em fios de
seda/nylon, na cor preta INVISÍVEL, 04 prateleiras,
MEDIDA: 3,0m comp. 2,5m altura, malha 20mm.

PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
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071463003 Rede de Neblina, Modelo Mist Net, para captura de morcego ou pássaro, confeccionada em fios de

seda/nylon, na cor preta INVISÍVEL, 04 prateleiras,
MEDIDA: 7,0m comp. 2,5m altura, malha 20mm.

PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo

071463004 Rede de Neblina, Modelo Mist Net, para captura de morcego ou pássaro, confeccionada em fios de
seda/nylon, na cor preta INVISÍVEL, 04 prateleiras, DENIER 110/2.
MEDIDA: 9,0m comp. 2,5m altura, malha 20mm.

PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo

071463005 Saco para contenção e transporte de morcegos, dimensões largura 30cm x 50cm comprimento,
confeccionado em tecido e sistema de fechamento por cordões.

PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo

071463006 Puçá de alumínio reforçado para captura de morcego, diâmetro 45cm, cabo com 01 metro comprimento,
saco com 80cm de profundidade, malha 10mm. Peso: 590g.

PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo

071463007 Laço cambão para captura de animais,Confeccionado em alumínio de alta resistência com cabo em aço
plastificado. Comprimento de 150 cm, peso 1125g.

PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo

071676001 COPO ISOTERMICO (ISOPOR) CAPACIDADE P/180 ML PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
071722005   Forno de microondas para digestão de amostras:

- controle de temperatura programável;
- monitoramento e registro de pressão e temperatura de cada frasco individualmente.
- rotor com capacidade de pelo menos 12 frascos por corrida.
- sensores não devem entrar em contato com a amostra ou com os reagentes. Cavidade de digestão
protegida por material que garanta a segurança no manuseio e durabilidade.
- o sistema deve permitir documentar todo o processo de digestão.
- unidade para colocar os frascos no digestor deverá ser feita de forma rápida e produtiva sem a
necessidade da montagem de pesados rotores ou utilização de torquímetros.
- software operacional,com recursos de conexão a uma rede sem necessidade de software especial,com
recursos de conexão a uma rede sem necessidade de software especial, com parâmetros de aplicação
para diferentes matrizes(biblioteca de métodos).
- voltagem 200/250volts.
- materiais que deve acompanhar o equipamento:
- 24 frasco ptfe robustos e duráveis para digestão sob pressão em sistemas assistidos por micro-ondas;
- 24 barquinhas para pesagem de amestras sólidas confeccionadas no mesmo material dos frascos
digestores.
- condições de fornecimento: o equipamento devera ser entregue pelo fornecedor no local de instalação.
- o fornecedor deverá ter equipe técnica treinada para atender as chamadas,no período de garantia, em
até 15 dias.
- garantia:36mese a partir da data de instalação do equipamento ou 48 meses após o recebimento, o que
ocorrer primeiro, incluindo os frascos de digestão e as barquinhas.
- manual: o fornecedor do equipamento deverá disponibilizar manuais de instalação,operação e
manutenção,detalhados em português e/ou inglês.
- aplicação técnica: atender os programas de monitoramento de sódio e contaminantes em alimentos.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

071811001 regulador de válvula para veículos utilizado em oficina mecânica PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
071900004 Serra copo 065mm ou 2.9/16" PECA 34 Ferramentas ativo
071900005 Serra copo 029mm ou 1.1/8" PECA 34 Ferramentas ativo
071900006 Serra copo 035mm ou 1.3/8" PECA 34 Ferramentas ativo
071900007 Serra copo 041 mm 1.5/8" PECA 61 Medicamentos ativo
071900008 Serra copo 048 mm 1.7/8" PECA 34 Ferramentas ativo
071951001 Bandor para cortina - material para teatro PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
071951002   Bando em PVC, revestido em tecido,cor Bege. METRO 2 99 Artigos de uso doméstico ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1551 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
071951003 Bando em alumínio, revestido com tecido. METRO 99 Artigos de uso doméstico ativo
071978001 Acendedor de fogão a gás (peça) material de consumo PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
072036001 Escada tática dobrável 12 pés, em alumínio PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
072192001 Sensor para impressora do papel PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

072311001 Multiprocessador de alimentos, tipo industrial com 6 discos para fatiar, filetar, desfiar, ralar,etc, em aço
inox,de fácil higienizacao. Alimentação elétrica: 220 volts. Capacidade mínima de produção: 3kg/minuto.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

072346002 Prisma para tonometro compatível com modelo Haag Streit PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

072478001 Fulga de plástico para colocação de pisos cerâmico ou azulejo tipo cruz de vários tamanhos PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
072524002 Analizador de rede de energia trifásico PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

072591001 TERMOMETRO PARA AUTOCLAVE PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
072591003 Termometro digital para freezer com indicador de temperaturas externas e interna e umidade interna, com

display individual em cristal líquido com máxima e mínima e reset independente, memória de máxima e
mínima, tanto para temperatura como para umidade, com as seguintes características:
Escala% UR= 20 a 100% UR, precisão Cº= +/- 1ºC (-20 ~+70ºC). Precisão% UR=+/-3%UR (30~70% UR),
Resolução C=0,1ºC, resolução % UR=0,1% UR, memória=min/max, comutação para temperatura
ambiente/externa (in/out), sensor externo cabo com....MM e haste em aço inoxidável, semi-emborrachado
com 45mm, alimentação a pilha, fornecimento com pilha.

PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

072591004 Termômetro para banho-maria e estufas, faixa de temperatura  de mais 24 graus Celsius a 78 graus
Celsius, comprimento de  395mm, subdivisão de 0,2 graus Celsius.

PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo

072648002 Fundo metálico para peneira em aço inox com 21 cm de diâmetro e 6 cm de altura. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

072729002 Mesa antivibratória constituída de 3 blocos inertes de concreto, envolvido em compensado naval e
revestido com laminado melaminico, sendo dois blocos verticais formando as colunas e um horizontal
formando o tampo. Dispondo de 02 núcleos de granito de 35 x 45cm, sobre tampos com quatro
amortecedores internos com ajuste do nível de cada núcleo. 04 coxins (amortecedores) para eliminar as
vibrações entre tampo e colunas, uma haste tubular de ferro revestido com pintura para fixar as colunas,
um fechamento inferior de  acabamento. Dimensões: 130 cm de comprimento x 70 cm de largura x 90 cm
de altura.

PECA 94 Estruturas e Edificações ativo

072753001 Mochila de nylon PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

072761009 Bancada para escritório em MDF PECA 22 Mobiliário ativo
072842001  VÁLVULA VAGINAL DE DOYAN MÉDIA PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso

Médico
ativo

072842002 Válvula vaginal de Doyan pequena PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

072842003 VALVULAS VAGINAS BALFOUR - SUPRA PÚBLICA ( 50 X 60 MM) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

072850013 Kit de manutenção da impresorra xerox da gama câmara, phaser 8550dp, ref.108r00676, alta capacidade. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

072915001 Afastador bruenings 19cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

072915002 ABAIXADOR BRUNNINGS, EM AÇO INOXIDÁVEL. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo
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072915003 Abaixador de língua Wieder/Tobold PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

072923008  EXPELO DE LARINGE COM CABO MÓVEL, CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, EXPELO Nº 6 PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

072931002 Espéculo nasal de Killian, longo, em aço inoxidável PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

072931003 Espéculo nasal de Killian médio, aço inoxidável PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

072931004 ESPÉCULO NASAL DE KILLIAN NÚMERO 1 - AUTOESTÁTICO PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

072931005 ESPÉCULO NASAL DE KILLIAN NÚMERO 2 AUTOESTÁTICO PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

072931006 ESPÉCULO NASAL DE KILLIAN NUMERO 3 - AUTOESTÁTICO PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

072931008 ESPECULO NASAL KILLIAN  70 MM AUTOSTATICO PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

072931009 ESPECULO NASAL KILLIAN  80 MM AUTOSTATICO PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

072931010 ESPECULO NASAL KILLIAN  90 MM AUTOSTATICO PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

072931014 Espéculos nasais de Killian 90mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

072931018 Espéculo nasal de Killian 55mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

072931019 Espéculo nasal de Killian 65 mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

072931020 Espéculo nasal de Killian 75 mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

072940001 Porta algodão em aço inoxidável. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

072958001 Ponta cautério para nariz com isolamento até a ponta. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

072958002 Ponta de aspirador de ouvido número 10. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

072958003 PONTA DE ASPIRADOR DE OUVIDO Nº 12 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

072958004 Ponta de aspirador de ouvido número 18. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

072958005 Ponta de aspirador de ouvido número 8. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

072958006 PONTA DE ASPIRADOR NASAL PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

072958007  PONTA DE ASPIRADOR Nº 15 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

072958008 Ponta de aspirador Nº 30 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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072958011 Cauterizador com ponta romba angular PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso

Médico
ativo

072958012 Ponta de aspirador tipo bola. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

072958013 Ponta aspirador frazier 19 cm nº 12/ 4 x 1, 2 mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

072958014 Ponta aspirador frazier 19 cm nº 10/ 4x1, 2 mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

072958015 Ponta aspirador frazier 19 cm nº 8/ 3 mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

072958016 Ponta de aspirador tipo poole curvo de 24,5cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

072958028 Ponta de aspiração de ouvido diâmetro 0,7mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

072958029 Ponta de aspiração de ouvido diâmetro 1mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

072958030 Ponta de aspiração de ouvido diâmetro 1,5mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

072958031 Ponta de aspiração de ouvido diâmetro 2mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

072958032 Ponta fina wulstein PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

072958033 Aspiradores de ouvido nº 15 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

072958034 Aspiradores de ouvido nº20 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

072958035 Aspiradores de ouvido nº25 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

072958036 Ponta de aspirador nº7 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

072958037 Ponta de aspirador nº5 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

072958038 Guias de aspiradores PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

072958039  PONTA DE ASPIRADOR Nº 10 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

072958040 Ponteira padrão curva de 36 KHz, compatível com o aspirador ultrassônico CUSA EXCEL PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

072966001 TAMBOR PARA ALGODÃO EM AÇO INOXIDÁVEL PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

072974001 Descolador de Freer, em aço inoxidável. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

072982009 Peças e componentes para equipamento UBV pesado PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
072982010 Elemento do filtro de ar compressor soprador 12021 PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
072982011 Cartucho do filtro de ar 394018 PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
072982012 Vela de ignicao 491055 PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
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072982013 Filtro de combustivel 691035 PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
072982014 Filtro de oleo 492932 PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
072982015 Filtro De Linha Mangueira 1/2 M500 PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
072982016 Refil de linha malha 100 m501/1 PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
072982017 Refil de linha malha 80 M501/1 PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
072982018 Porca 1 fechada 8040251 PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
072982019 Espiga 1/2 para filtro de linha m500/2 PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
072982020 Kit aneis filtro de linha m505 PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
073008002 Bateria de panelas basculantes a vapor

Especificações técnicas:
Construído em aço inoxidável AISI 304, liga 18,9:
Conjunto com 03 panelas com camisa de vapor em aço inoxidável com capacidade para 50 litros cada:
Tampa em aço inoxidável com puxador esférico em braquelite:
Aquecimento a vapor direto através de caldeira geradora de vapor com funcionamento em baixa pressão:
0,3 a 0,5 kg/cm2 (71bs PSI):
Válvula de aeração quebra vácuo nas camisas de vapor;
Válvula de globo in suporte tubular superior em aço inoxidável para tampas;
Torneira giratória para abastecimento de água nas panelas:
Sistema basculante de panelas com manípulos e limitadores em aço inoxidável:
Gabinete inferior totalmente revestido em aço inoxidável extra reforçado:
Pés tubulares em aço inoxidável diâmetro 1 1/2" com niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon):
Consumo de vapor kg/h: 50;
Dimensões aproximadas (mm): 3000 x 700 x 1800:
Capacidade: 50 litros
Vapor: baixa pressão: 0,3 a 0,5 kg/cm2

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

073040002 Fita tubular de 25mm. 1", de 4m, fabricada em poliamida com resistência de 1800kgf, para ancoragens. PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
073113002 Anel de vedação o-ring fluorocarbono (ag5190-2269). Pacote com 100 unidades. PACOTE 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

073148001 Kit para faco fragmentação via pars plana, descartável, a embalagem deve permitir a retirada fácil do
produto, apresentando dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS.
Acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. o produto devera vir com
informações técnicas em português.

KIT 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

073296001 Indocianina verde - ampola com 5 mg, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS,
acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com
informações técnicas em português.

AMPOLA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

073296002 Produtos químicos para TPA - frasco de 25mg, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto,
estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de  identificação, lote, datade esterilização,
procedência, validade,  acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto
devera vir com informações técnicas em português.

FRASCO 72 Condecorações, Bandeiras,
Galhardetes, Brindes

ativo

073296003 Azul de trypan, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, apresentando na embalagem dados
de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.

FRASCO/A
MPOLA

60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

073296004 Difenil para complementação de meio de cultura. GRAMA 72 Condecorações, Bandeiras,
Galhardetes, Brindes

ativo

073300001 Ponteira de fibra optica para endolaser compatível com fotocoagulador do equipamento a laser da marca PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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OPTO, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, apresentando na embalagem dados de
identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.

cirurgia (66)

073318001 Tubo cirúrgico em silicone calibre 0,05 mm, com 12,5 cm de comprimento,  para cirurgias de plástica
ocular. Embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando dados de
identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados
em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em
português.

peca 72 Condecorações, Bandeiras,
Galhardetes, Brindes

ativo

073326001 Implante de molteno, com zona ótica externa de 9,8 mm diâmetro interno com 10,7 mm, com canículo de
4cm de comprimento e diâmetro de 0,07mm, com 4 furos de fixação, esterilizado a óxido etileno. A
embalagem deve permitir a retirada fÁcil do produto, estéril, apresentando na embalagem dados de
identificação, lote, datade esterilização, procedência, validade, apresetar registro ms, acondicionados em
recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em
português.

PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

073326002 Lente grande angular para vitrectomia posterior - não auto-clavável, a embalagem deve permitir a retirada
fácil do produto, estéril, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

073326003 Válvula antiglaucomatosa modelo s2 para uso hospitalar composto por: corpo de silicone 13 x 16 mm de
comprimento e tubo de silicone de 25 mm de comprimento, válvula silicone e membrana de elastômero
embalagem em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, estéril, individual.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

073326004 Placa com final esp. orbital med por 18mm porex PECA 72 Condecorações, Bandeiras,
Galhardetes, Brindes

ativo

073334001 Anel expansor intracapsular, com abertura de 12 mm de cor transparente. a embalagem deve permitir a
retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote,
data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que
garanta a integridade do produto, o produto devera vir com informações técnicas em português.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

073415001 MOTOR PARA MASTOIDECTOMIA  COM CANETA RETA E ANGULADA PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

073423001 Brocas para mastoidectomia: 3 tamanhos de cortantes, 3 de semi-cortantes, 3 de polidoras e 3 diamante. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo (bloqueado)

073423002 Brocas esféricas de mastóide diamantada diâmetro 6 mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

073423003 Brocas esféricas de mastóide diamantada diâmetro 5 mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

073423004 Brocas esféricas de mastóide diamantada diâmetro 4 mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

073423005 Brocas esféricas de mastóide diamantada diâmetro 3 mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

073423006 Brocas esféricas de mastóide diamantada diâmetro 1 mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

073423007 Brocas esféricas de mastóide cortante diâmetro 7 mm,16 lâmina PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

073423008 Brocas esféricas de mastóide cortante diâmetro 6 mm,14 lâmina PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

073423009 Brocas esféricas de mastóide cortante diâmetro 5 mm,6 lâminas PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1556 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
Materiais de Uso Médico (67)

073423010 Brocas esféricas de mastóide cortante diâmetro 4,5 mm,8 lâminas PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

073423011 Brocas esféricas de mastóide cortante diâmetro 4,5 mm,4 lâminas PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

073423012 Brocas esféricas de mastóide cortante diâmetro 2,7 mm, 10 lâminas PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

073458002 Sistema de espectometria de emissão por plasma acoplado indutivamente ( icp-oes)
especificação técnica: espectrômetro de emissão por plasma acoplado indutivamente,com a seguinte
configuração:
- visualização axial e radial ;
- gerador em estado sólido;
- sistema óptico com faixa espectral compreendida no intervalo mínimo de comprimento de onda entre
166 a 782nm.
- sistema óptico purgado com nitrogênio ou argônio com detectores refrigerados.
- potência variável no intervalo mínimo compreendido entre 750 e 1350 w.
 - utilizar ar comprimido ou o gás da purga para remoção da região fria do plasma para a eliminação da
pluma do plasma onde ocorrem processos de recombinação.
- consumo de argônio no máximo de 10 l/min,para alcançar os limites de detecção iguais ou menores aos
seguintes valores em ug/l:as:1,al:1,pb:1,cd:0,1,hg:1 e cr:0,2;
- bomba peristáltica com pelo menos 03 canais, resistente a corrosão e capaz de permitir a adição de
padrão interno on-line e empregar sistema para geração de hidretos com fluxo contínuo.
- O sofware com funcionalidade que permitam realizar cálculos de limites de detecção,construção de
cartas de controle,mensagem de amostras que ficaram fora da curva,exportação dos dados
automaticamente e remotamente, alinhamento da ótica realizada automaticamente pelo software.
          - trabalhar com algoritmos de adição de padrão,padrão interno utilização de qc (controle de
qualidade)para monitoramento do sistema de possibilidade de ações como:parar sistema, recalibrar,
reslope, alertas,continuar.
         - o equipamento deve possuir sistema de introdução de amostras de fácil acesso e
manutenção,câmara do tipo scott ou ciclônica com restrição,com nebulizador gem tip, incluindo também
câmara ciclônica com nebulizador concêntrico, para alto teor
de sólidos,resistentes à corrosão,para leituras em altas e baixas concentrações e com adaptadores para
instalação.
- sistema de introdução para óleos.estação de trabalho composto de; PC com sistema operacional
compatível com software de gerenciamento do equipamento,monitor de 18,5" e impressora laser.
tensão:220v,50/60hz(+- 1%).
- sistema controlado por computador externo com software especifico para o equipamento em ambiente
Windows,para controle total do equipamento como:controle automático de todos os parâmetros
instrumentais via software;sistema de proteção
que monitora constantemente os fluxos de água de refrigeração, pressão de todos os gases,porta de
acesso ao plasma.
-o sistema desliga automaticamente quando uma das condições não forem atendidas;
- possibilidade de acompanhamento gráfico, contínuo e em tempo real dos dados obtidos;
 - sistema de geração de vapor de fluxo contínuo com bomba peristática,com canais de estabilidade de
linha de metais que formam hidretos em concentração de ug/l.deve possibilitar a separação e
pré-concentração do analito em linha, possuir sarador de gás-líquido e permitir a adição de reagentes

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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online, permitindo a autorização do processo. Amostrador automático com capacidade para,no mínimo,
149 amostras, incluindo 03 bandejas para tubos de 51 e 50ml.O amostrador automático deverá realizar a
lavagem automática da sonda de amostragem .deve ser incluso o sistema de resfriamento tipo
chiller.
- materiais que deve acompanhar o equipamento:
- 02tochas de quartzo , 2 injetores de alumina, 01 kit de o'rings do injetor, 01 kit de o'rings da rocha
- 10 pacotes de tubos com 12 unidades para bomba peristáltica para amostra, 10 pacotes de tubos com
12 unidades da bomba peristáltica para amostra.
- 10 pacotes de tubos com 12 unidades da bomba peristáltica para dreno; 01 kit de adição on-line de
padrão interno para icpoes que permite através do terceiro canal da bomba peristáltica adicionar
automaticamente um padrão interno para padrão, branco e amostra.incluir 5 pacotes de tubos da bomba
peristáltica para cada canal da bomba(amostra,reagente,dreno e adaptadores para o sistema de injeção
em fluxo.
- um frasco(com volume mínimo de 100ml)de cada padrão monoelementar de 1000mg/l de
:(as,ni,ba,zn,mg,ti,se,cd,hg e pb-acrescentar sódio, cálcuio, potássio, cromo, e outros de acordo com os
programas estabelecidos pela ANVISA, deverão atender aos requisitos da ISO guide 34/ABNT/ ISO/IEC
17025.
- dois frascos de cada solução(com rastreabilidade) usada para para o teste de desempenho do
equipamento.
- sistema de exaustão completo(coifa, dutos, etc).
- rede de gases para pleno funcionamento do sistema.
- compressor de ar com as características necessárias para o funcionamento adequado do equipamento,
se aplicável.
- no-break de 15 kva  ; uma bancada com rodízios
- 02(duas) bobinas de radio frequência, se aplicável.
condições de fornecimento:
- O equipamento deverá ser entregue pelo fornecedor no local de de instalação.
- Treinamento operacional: a contratada deverá dar inicio ao funcionamento do equipamento e o
treinamento operacional para os técnicos da contratante.
- O fornecedor deve apresentar no mínimo três atestados de capacidade técnica, emitidos por órgãos
públicos ou privados do equipamento ofertado ou similar.
- O fornecedor deverá ter equipe técnica treinada para atender as chamadas, no período de garantia, em
até 15 dias.
- garantia de 36 meses a partir da data de instalação do equipamento ou 48 meses após a entrega, o que
ocorrer primeiro.
- acessório/consumíveis:
- sistema ininterrupto de energia "no break".
- sistema "no break" com capacidade em kva suficiente para todo o sistema com banco de baterias
seladas internas para autonomia mínima de 15 minutos.tensão de entrada:220voltz.
- tensão de saída.
- frequência de 60hertz.
- computador compatível com sistema ofertado(a definir)
- monitor com tela de 19" a 23".
- impressora a laser capaz de atingir 1.000dpi
- o "software"para operar o sistema deve permitir o gerenciamento de daos ou permitir a exportação dos
dados para planilhas eletrônicas, ser compatível com as especificações do computador e o sistema
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operacional instalado.
-garantia
- fornecimento de todo sistema com garantia no local de no mínimo de 03(três) anos a partir da
finalização do processo de instalação ou 04(quatro) anos após a entrega,o que ocorrer primeiro, pelo
contratante sem limite de visitas,e já incluidas as despesas de viagem,peças e mão-de-obra,além dos
consumíveis utilizados no reparos.deve incluir durante 3 anos serviços de qualificação e manutenção
preventiva (1 qualificação e manutenção preventiva por ano),além de uma qualificacação durante a
instalação.
- O fornecedor será responsável pela instalação do equipamento sua calibração/qualificação durante o
período de garantia contratual e pelo treinamento da equipe de servidores.
- o fornecedor deve fornecer os certificados de qualificação de instalação (iq) certificados de qualificação
de operação  (oq)certificados de qualificação de performace (eficiência)  (pq).
- o fornecedor deve dispor de equipe técnica treinada para suporte pós-venda e assistência técnica no
brasil.
- treinamento: deve incluir treinamento de no total 72horas com
instrutor qualificado após a finalização da qualificação do sistema, distribuídos conforme
segue:familiarização e operação básica do instrumento e do software:carga horária:16hora
- treinamento, operação avançada e manutenção básica:  carga horária:16horas. implantação e
desenvolvimento de métodos de análise:carga horária:40 horas.manual:o fornecedor do equipamento
deverá disponibilizar manuais de instalação,operação e
manutenção, detalhados em versão em português e/ou inglês.
- aplicação técnica:atender os programas de monitoramento de sódio e contaminantes em alimentos.
- performace: consumo de argônio no máximo de 10l/min,para
- performace: consumo de argônio no máximo de 10l/min,para
-  alcançar os limites de detecção iguais ou menores aos seguintes valores em ug/l:as:1,al:1,cd:0,1,hg:1 e
cr:0,2;
- duas vistas para observação do plasma (axial e radial);
- coleta de dados na região do visível e oltravioleta (entre 166 e 782nm) de forma simultânea.

073466001 Sensor de presença para iluminação PECA 104 Sinalização, controle e alarme ativo
073466002 Sensor infravermelho passivo (para detecção de presença) PECA 104 Sinalização, controle e alarme ativo
073482001 KIT PARTO OBSTÉTRICO DESCARTÁVEL composto de: 01 absorvente hospitalar, 01 avental

descartável com manga longa, 01 bisturi descartável, 01 bracelete de identificação, 02 clamps, 01
compressa cirúrgica, 02 gaze estéril 7,5 x 7,5, 01 lençol descartável 2,00 x 0,90m, 01 luva cirúrgica estéril,
02 pacotes saches de alcool, 02 pares de luvas de procedimento e 01 plástico.

PACOTE 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

073539001 Afastador de armacao secundaria p/ poste de energia elétrica 250x700mm galvanizado PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

073644002 Rack com tampa e com ponteiras, com as seguintes especificações: com capacidade para
aproximadamente 96 ponteiras autoclaváveis de 5000 ul tipo universal ou original para micropipetas
marca labmate. Deve apresentar certificado de calibração e qualidade.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

073644005 Rack tipo grade em pp, para 100 microtubos tipo eppendorf com capacidade de 1 a 2 ml, com tampa
fechada ou sem tampa, polipropileno, numerado de 1 a 25 na parte superior e com letras de a a h na
lateral esquerda, cor cinza.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

073644006 Rack com 96 cavidades para tubo pcr de 0,2ml ou 0,5ml, tipo eppendorf pcr-cooler ou similar, com as
seguintes caracteristicas: uso para conservacao de amostra a temperatura de 0c por mais de uma hora;
possibilidade de analise da temperatura do rack pela colocacao quando ultrapassar 7c; livre  de
contaminacao; embalagem com 02 unidades.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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073644007 Rack em polipropileno autoclavavel para armazenar 4 tubos de 50ml, 12 tubos de 15ml, 32 microtubos de

1,5ml ou 2,0ml e 32 microtubos de 0,5ml ou 0,6ml, nas seguintes dimensoes: 174x95x52mm.
PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

073644008 Caixa em papelão, com tampa e grade divisória tipo colméia desmontável para armazenamento de
microtubos (Tipo Eppendorf) e tubos criogênicos, resistente a temperatura de até -100°c, para tubos de
1,5ml a 2ml, capacidade 100 tubos.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

073644009 Caixa (rack) plástica em PP durável para armazenamento em freezer -86ºc, tampa descartável,
identificação alfa-numerica, capacidade para 81 microtubos Eppendorf ou criogenicos de 1,5ml a 2ml.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

073644010 Caixa (rack) plástica em pp rígido, autoclavável, para armazenamento em freezer -86ºc, tampa com fecho
de segurança e dobradiça, identificação alfa-numerica, capacidade para 50 microtubos criogênicos de
1,5ml a 2ml.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

073644011 Rack - grade de arame plastificado com 15 compartimentos para transportar e armazenar bolsas de
coleta com água para análise. 

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

073644012 Rack autoclavável com 30 ponteiras, capacidade de 1ml a 10ml compatível com micropipeta Pipetman
Gilson. Pacote com 8 racks.

PACOTE 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

073644013 Rack autoclavável com 50 ponteiras, capacidade de 1000 a 5000 microlitros, compatível com micropipeta
Pipetman Gilson. Pacote com 12 racks.

PACOTE 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

073652002 BANDEJA PARA ESTERILIZAÇÃO EM POLIPROPILENO,CAPACIDADE PARA 2
LITROS,AUTOCLAVAVEL

PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo

073652003 BANDEJA PARA ESTERILIZAÇÃO, EM POLIPROPILENO,CAPACIDADE PARA 2
LITROS,AUTOCLAVAVEL

PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo

073652018 Bandeja em polietileno na cor branca 6x20x30 cm PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

073652019 Bandeja em polietileno na cor branca 7x28x42 cm PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

073660001 Degazeificador para cromatografo liq. Prostar 210, com 3 canais PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

073709001 UNIDADE DE BACKUP CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 100 GB PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

073768001 Inseticida em pó - Diversos. PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
073776001 Leitora automática de placas de Elisa, com filtros ópticos de referência de 405, 450, 492 e 630 nm, com

possibilidade de cálculo em absorbância, cut off, % de absorbância, emissão de relatórios com
identificação de cada resultado, controles, padrões, com capacidade de diferentes programações, bivolt.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

073857001 Desempenadeira de aço para construção PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
073857002 Desempenadeira em madeira lisa, 15 x 26 cm PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
073890002 Trena de aço esmaltada com 05 metros PECA 34 Ferramentas ativo
073911004 Bandeira do Brasil com 02 panos em tecido sintético. PECA 72 Condecorações, Bandeiras,

Galhardetes, Brindes
ativo

073911005 Bandeira do estado de santa catarina PECA 72 Condecorações, Bandeiras,
Galhardetes, Brindes

ativo

073911009 Bandeira municipal 2 panos PECA 72 Condecorações, Bandeiras,
Galhardetes, Brindes

ativo

073911021 Bandeira do municipio de florianopolis,com 04 panos PECA 72 Condecorações, Bandeiras,
Galhardetes, Brindes

ativo

073946002 Carregador inteligente (executa descarga completa antes de iniciar o ciclo de carga) de bateria com
capacidade mínima para 02 baterias simultâneas. Acompanhado de todos os componentes para sua
perfeita utilização (cabos de força, fontes bivolts) compatível e aprovado pelo fabricante do coletor de

PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo
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dados apresentado.

073946003 Carregador de baterias tracionária, 48V/80A PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo
073962002 Kit localizador de cabos PECA 34 Ferramentas ativo
074110001 Fita para senha em papel, numerada ROLO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

074136001 Storage PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

074136003 Discos para storage PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

074136004 Storage tipo 1 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

074136005 Storage tipo 2 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

074195001 AUTOMATICO PARA ACENDER LAMPADAS AO ESCURECER TIPO FOTOCELULA PECA 33 Iluminação ativo
074233006 Analisador Genético com 8 capilares para análise simultânea de 8 amostras por corrida e capacidade de

leitura de até 6 fluorescências por amostra. Com laser de fase sólida. Com aparato automatizado de
eletroforese capilar que possua um sistema de preenchimento de polímero do capilar, capacidade de
automação, operando até 24 horas sem intervenção do usuário. Com possibilidade de várias aplicações
no estudo do DNA: sequenciamento, estudo de polimorfismos, análise de fragmentos, entre outras, de
acordo com os programas de análise adquiridos. Programa de coleta, análise e controle de qualidade dos
dados. Características principais:
- Tecnologia de identificação por radio frequência (RFID) que possibilita o rastreamento de consumíveis
(validade, lote e tempo de uso);
 - Capacidade de reações múltiplas em análise de fragmentos com detecção de até 6 fluorescências;
- Flexibilidade: realização de várias aplicações com o mesmo arranjo capilar e polímero;
- Fácil programação, operação e manutenção;
Composto por:
- Software de coleta de dados;
- Cabos de força;
- Computador com sistema operacional Windows 7, monitor teclado e mouse;
- Serviço de instalação;
- Treinamento em aplicação;
- Suporte técnico;
- Estabilizador de voltagem/ "nobreak";
- Programas de análise de sequenciamento, que possua como recurso a possibilidade de construção de
uma biblioteca de sequências conhecidas para comparação e análise;
- CDs/DVDs de instalação dos programas e licença de uso.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

074349001 Fita elástica para agrupar volume de processo med.4 x 25 cm. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

074381002 Bomba de vácuo e pressão para operações gerais e de filtração com membranas micro porosas em
laboratórios. Portátil, operada por diafragma isento de óleo, construção em alumínio com cabeçote
revestido de PTFE, diafragma com PTFE, válvulas  de aço inox, anéis de viton, pés de borracha com
sistema de sucção anti-deslizante, filtro hidrofóbico de 50mm para proteção contra líquidos, mangueira de
silicone especial para vácuo, dispositivo de proteção para  desligamento automático em caso de sobre
aquecimento. Vácuo máximo 24 polegadas de hg, nível de ruído (DBA)<60, peso 4,0kg, potencia do
motor 1/15hp.115 Voltz, 60hz.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1561 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
074454002 ARMADILHA PARA INSETOS TIPO ASPIRADOR, TAMANHO PEQUENO COM CORPO DE PVC COM

DIÂMETRO 3 POL.
PECA 66 Prestação de Serviços de: ativo

074462002 GABINETE PARA REFRIGERACAO TERMOPLASTICO INJETADO,C/DISPLAY DE LCD C/MINIMO
2X16 CARACT
 

PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

074519001 PÁ PARA JARDIM USO EM JARDINAGEM PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
074608001 Ima para geladeira            PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
074640001 Mobiliário de cozinha completo PECA 22 Mobiliário ativo
074640003  Conjunto de cozinha com balcão de pia com quatro gavetas à direita e três portas tudo em mdf branco

18mm, tampo em pedra são gabriel e pia em aço inox. dimensões: 1,12x0,80x0,55 m (lxaxp). americano
mdf 18mm com quatro portas com,67x0,90x0,35 m (lxaxp). americano com 1,25x0,55x0,35 m (lxaxp) em
mdf branco e puxadores tipo alça em alumínio acetinado. americano com 1,60x0,75x0,35 m (lxaxp) e
nicho com       1,60x0,15x0,35 m (lxaxp) e balcão aéreo em pedra são gabriel com 2,85x0,50 m (lxp).

CONJUNTO 22 Mobiliário ativo

074640004 Conjunto de cozinha com armários em madeira suspenso com portas de abrir e prateleira interna, com
armário em madeira com portas de abrir (debaixo da pia)e tampopara pia (completo e com rodapia) em
granito preto são gabriel. dimensões: 121 x 70 x 55 cm    móvel em mdf 18 mm na cor branca.puxador
tipo alça em aluminio acetinado. móvel será usado na consultoria juridica

CONJUNTO 22 Mobiliário ativo

074640005 Conjunto de cozinha com armários em madeira suspenso com portas de abrir e prateleiras internas, em
mdf 18mm, com armário em madeira fixo com portas de abrir (debaixo da pia) e tampo para pia (completo
com rodapia) em granito pedra são gabriel. Dimensões: americano com 1,07x0,90x0,35 m (lxaxp) e
0,60x0,70x0,35 m (lxaxp), ainda balcão com 1,19x0,80m (lxa) suspenso com pedra são gabriel. Pia em
aço inox, sendo duas portas e quatro gavetas à direita embaixo e igual número de portas em cima, corpo
todo branco com puxadores tipo alça em alumínio acetinado. Possuindo ainda no projeto um nicho para
microondas 0,60x0,35 m também em mdf 18mm branco. Balcão        aéreo em pedra são gabriel tipo "l"
com 1,20 m no fundo e 1,60 m na parte maior e profundidade de 0,40 m e armário americano de
1,40x0,75 (lxa) com quatro portas também em mdf  branco.

CONJUNTO 22 Mobiliário ativo

074659003 Triptona GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

074659005 Peptona de soja GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

074659006 Digesto cristais de creatinina GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

074659007 Proteose peptona GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

074659008 Peptona bacteriológica. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

074748002 Cantoneira de pvc PECA 121 Materiais metálicos para
transformacão

ativo

074748007 Cantoneira de aço galvanizado 2" x 1/4" METRO 121 Materiais metálicos para
transformacão

ativo

074802001 Testeira de borracha (acabamento p/quinas, degraus...) Modelo em "v",med.7cm de larg., cores diversas METRO 46 Materiais para Construção Civil ativo
074950001 Tomada de sobrepor trifásica 2P+T PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos

e Eletrônicos
ativo

074950002 Tomada de sobrepor trifásica 3p PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

074950003 TOMADA DE SOBREPOR PARA AR CONDICIONADO PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos ativo
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e Eletrônicos

074969003 Bandeja fixa para rack PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

075175002 Padiola projetada para o transporte manual de vitimas
Estrutura em duro alumínio tubular.
1.equipamento composto por:
1.1 duas dobradiças resistentes que permitem a dobra a padiola ao meio.
1.2 dois cintos de segurança com sistema de engate rápido.
1.3 duas rodas com 100 mm de diâmetro (+/-10mm).
1.4 duas sapatas de borracha para apoio ao solo.
1.5 base em vinil reforçado com tela de nylon.
1.6 altura máxima do equipamento 100 mm (+/-10mm)
1.7 capacidade de carga 160 kg (no mínimo)
1.8 comprimento dobrada (fechada) 970 mm (máximo)
1.9 comprimento total (aberta) 1900 mm

PECA 98 Movimentação de cargas ativo

075183001 Broca para cocreto jogo de 5,6,8,10 e 12 polegadas JOGO 26 Conservação e limpeza (18) ativo
075183009 Broca chata 3/4 PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
075205001 Balde para concreto em ferro com alça, capacidade para 5 litros   PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
075248003 Agulha de veress, para pneumoperitônio, comprimento de 130mm confeccionada em aço inoxidável,

autoclavável, compatível  / com sistema de vídeo-laparoscopia compatível com a marca   / Karl Storz
PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

075388001 Prednisona padrão de referencia USP do ultimo lote vigente com certificado de autenticidade nº do
catálogo usp 55900-6

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

075400001 Sistema de osmose reversa sistema de purificação de água compatível com autoclave da marca Baumer PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

075400002 1. Generalidades: sistema de tratamento de água por osmose reserva para uso em termodesinfectora.
2. Características mínimas:
2.1 vazão mínima de 70 litros/hora;
2.2 deve dispor de bomba de alta pressão, com potência correspondente e necessária a atender a vazão
mínima prevista;
2.3. Sistema de proteção da bomba de alta pressão com chave para desligamento automático da osmose
reversa em caso de falta de água;
2.4. Deve possuir membrana(s) de osmose reversa de tft (thin film composite) e de alto fluxo;
2.5. Dispor no mínimo de manômetro para medida da pressão de entrada dos pré-filtros, manômetro para
medida da pressão de entrada da membrana da osmose reversa e condutímetro digital para visualização
da condutividade da água em µs/cm;
2.6. No mínimo três filtros do pré-tratamento ligados em série:
2.6.1. Um elemento filtrante de polipropileno, carcaça em polipropilene transparente, 10 micra, 10
polegadas;
2.6.2. Um elemento filtrante de carvão ativado, 5 micra, 10 polegadas;
2.6.3. Um elemento filtrante abrandador, para eliminar a dureza da água;
2.7. Reservatório de água tratada em material plástico, no mínimo 100 litros, com sensor de nível para o
acionamento automático da osmose;
2.8. Bomba de água, tipo centrífuga, deve fornecer uma pressão entre 1,5 a 3 bar e vazão de 30
litros/min, responsável pela transferência da água tratada do tanque do permeado para o equipamento de
destino. Deve permitir seu funcionamento integrado (acionado) pelo equipamento que receberá a água
tratada;

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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2.9. Gabinete fechado para redução de ruído, fabricado em material resistente ou metálico resistente a
corrosão ou pintura anti-corrosiva. Deve permitir ser fixado à parede (suspenso) para melhor acomodação
no ambiente a ser instalado;
2.10. O sistema de tratamento deve possuir uma chave geral, liga/desliga;
2.11. Duas tomadas de amostra de água: na entrada e na saída das membranas;
2.12. Deve ser acompanhado de demais itens, acessórios, sistema de controle e monitoramento que
permitam seu pleno funcionamento, atendendo aos requisitos mínimos previstos para qualidade da água
conforme a norma NBR ISO 11.134 (2001);
2.13. a água após tratamento deve atender as especificações previstas para qualidade de água, conforme
a norma nbr isso 11.134 (2001), anexo a - tabela a1 - valores limites típicos de contaminantes de vapor
e/ou água em contato com produto;
2.14 a empresa deverá realizar a instalação completa do equipamento, apresentando posteriormente
laudo técnico com análise de água, antes e após o sistema de tratamento de água comprovando assim
atender ao prescrito na norma NBR ISO 11.134 (2001);
2.15. Garantia de 02 anos para o equipamento, e 01 ano para a bomba;
2.16. O equipamento deverá ser acompanhado de:
2.16.1. 30 elementos filtrantes de carváo ativado, 5 micra, 10 polegadas;
2.16.2. 30 elementos filtrantes de polipropileno, 10 micra, 10 polegadas;
2.16.3. 05 elementos filtrantes abrandadores;
2.16.4. Chaves para permitir a troca dos elementos filtrantes;
2.16.5. Kit de testes quantitativos para ph, cloro e dureza da água;
2.17. Tensão de alimentação elétrica de 220v, 60hz;
2.18. Deverá ser acompanhado de manual do usuário e técnicos em língua portuguesa;
2.19. A empresa deverá apresentar na proposta, o relatório de inspeção no local da unidade solicitante
para avaliar as condições de instalação.

075400004 Sistema de osmose reversa para purificação da água compatível com autoclave da marca ortosíntese PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

075400005 Sistema de tratamento de água por osmose reversa construído em estrutura metálica e painel em pvc.
Com capacidade de eliminação de no mínimo 95 % dos íons dissolvidos na água de alimentação,
produzindo água reagente tipo ii com condutividade menor que 1,30 µs/cm e contagem de bactérias
heterotróficas menor ou igual a 100 ufc/ml. Composto por quatro estágios: pré-filtro de carvão ativado (01
filtro em cartucho 10"x2,5" com elemento filtrante para tripla filtração em polipropileno, carvão ati e
polipropileno para decloração), membrana de osmose reversa de alto desempenho,  leito misto polidor
(01 filtro em cartucho 10"x2,5" com elemento filtrante de resinas de troca iônica dispostas em leito misto
para polimento da água osmolizada) e filtro bacteriológico de 0,2 micras (01 filtro em cartucho 10"x2,5"
com elemento filtrante de polipropileno para retenção de partículas com até 0,2 micras, densidade
graduada plissado. capacidade de produção de 10 litros/hora.provida de condutivímetro digital
microprocessado com compensação automática de temperatura e set point ajustável. tensão de
alimentação: 220v. manual do equipamento em português. instalada no local pelo fornecedor. assistência
técnica no sul do brasil.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

075400006 Sistema compacto para produção de água tipo ii grau analítico (ISO 3696 - astm), alimentado com água
pré-tratada, com capacidade mínima de produção 10 litros hora, com as seguintes características módulo
de pré-tratamento único com etiqueta de radio freqüência (rfid), composto por filtro de 1 micron, carvão
ativado  impregnado  com  prata e agente anti-incrustante; módulo de osmose reversa com remoção de
95 a 99% dos íons inorgânicos e 99% de todas as substâncias orgânicas dissolvidas (pm maior que 200
daltons), com ciclos automáticos de enxágüe e programação de sanitização, monitoramento automático

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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da qualidade da água permeada eliminando a mesma ate que atinja o valor adequado para alimentar o
modulo de eletrodeionização. A bomba de alimentação deve ter compensação de vazão; módulo de
eletrodeionização com carvão ativado para a dispersão de íons hidroxilas capacidade de produção de 10
litros/hora; qualidade monitorada por duas células de condutividade, uma antes e outra apos o modulo de
osmose reversa e uma célula de resistividade (com constante 0,01 cm-1), uma após o modulo de
eletrodeionização; recirculação parcial da água rejeitada pela membrana de osmose reversa
direcionando-a novamente para a alimentação desta. Permite a recuperação de água acima de 50%,
dependendo da qualidade da água de alimentação; controle automático do nível de água purificada no
reservatório, acionando o sistema de purificação quando há demanda de água e interrompendo a
purificação quando o reservatório está cheio. Display digital em português indicando: qualidade da água,
mensagens de alertas e erros, vida útil dos consumíveis, alerta de troca de consumíveis ate 15 dias antes
do vencimen to, e histórico de coletas; relógio em tempo real e função para armazenamento de dados;
deve ser entregue com certificado de calibração, rastreado pela nist, manual de operações em português
e possuir protocolo estabelecido para validação do sistema; reservatório de 100 litros, em polietileno para
a água purificada: formato cilíndrico e fundo cônico, alimentação pela parte inferior, 3 (três) válvulas  de
fundo para alimentação de  equipamentos, válvula  frontal  para  coleta tampa hermetica, sensor
automático de nível interligado com o equipamento, dreno sanitário com filtro de ar; filtro  respiro,
montagem em  bancada  e  possibilidade de fixação em parede; devera acompanhar: 1 (um) cabo de
energia; 1 (um) conjunto de mangueiras e conexões para instalação; manual de operação em português;
12 (doze)  pastilhas  de cloro  para  sanificação da osmose reversa; 1 (um) filtro hidrofóbico  para  respiro
do tanque reservatório, com absorvente de co2 e membrana microporosa; características da água
produzida: tipo ii (coletada na saída do modulo de eletrodeionização): produção: 10 litros/hora;
resistividade a 25°c:>5 megaohm.cm / condutividade a 25°c < 0,2 µs/cm; nível  de toc, valor típico: < 30
ppb, o sistema deverá ser entregue e instalado no laboratório pelo fornecedor.

075400007 Sistema de distribuição de água tipo ii para com as seguintes características mínimas:
Bomba para distribuição da água purificada, sob pressão pré-determinada, por meio de um sistema de
recirculação com o reservatório. Operação silenciosa com o mínimo ruído para operação em período de
10 horas contínuas; 25 (vinte e cinco) metros de tubulação flexível em PP de 10" de diâmetro, preto; 5
(cinco) pontos de coleta de água tipo II com conexão em rosca de ½" nos pontos de uso (não incluso
ponto de uso).
O sistema deverá ser entregue e instalado no laboratório pelo fornecedor.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

075400008 Sistema de distribuição de água tipo ii com as seguintes características mínimas:
Bomba para distribuição da água purificada, sob pressão pré-determinada, por meio de um sistema de
recirculação com o reservatório. Operação silenciosa com o mínimo ruído para operação em período de
10 horas contínuas; 60 (sessenta) metros de tubulação flexível em pp de 10" de diâmetro preto; 4 (quatro)
pontos de coleta de água tipo II com conexão em rosca de ½" nos pontos de uso (não incluso ponto de
uso).
O sistema deverá ser entregue e instalado no laboratório pelo fornecedor.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

075400009 Kit de componentes consumíveis para sistemas de purificação de água, MILLI-Q, ELIX 5, e ELIX 10,
(MILLIPORE), contendo os seguintes itens: 12 (doze) unidades de  cartuchos Q-PAK TEX (catálogo
Q-PAK 00TEX); 12 (doze) unidades de cartuchos PROGARD (catálogo PROG 000T3); 06 (seis) unidades
de cartuchos poliamida para Osmose Reversa 60 GPD para os sistemas RIOS e ELIX 1UN (exclusivo
para água MILLIPORE); 04 (quatro) unidades cartucho tipo CT Osmose Reversa código FLAT; 04 (quatro)
unidades de PROGARD 2 (catálogo PROG 00002); 04 (quatro) unidades de Q-GARD 1 (catálogo
Q-GARD 00R1);  04 (quatro) unidades de QUANTUM EX (catálogo QTUM 000EX); 08 (oito) unidades de
PROGARD TS2 (catálogo PROGOTO S2); 04 (quatro) unidades de cartucho poliamida para Osmose

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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Reversa 60 GPD para sistema RIOS 16 ELIX 10; 06 (seis) frascos de tabletes de hipoclorito de sódio para
sanificação de membrana de Osmose reversa, embalagem com 24 tabletes.

075400010 Sistema de tratamento de água para equipamentos de hemodiálise por osmose reversa portátil. Todos os
materiais empregados nestes sistemas devem ser em aço inoxidável ou resistentes a corrosão.
1. Características técnicas mínimas:
1.1 sistemas de osmose reversa portátil
1.1.1 pressão de saída (entrada da máquina de hemodiálise): acima de 20 psi;
1.1.2 fluxo de alimentação (entrada da máquina de hemodiálise: mínimo de 1000 ml/minutos;
1.1.3 deve apresentar bomba de alta pressão em aço inoxidável;
1.1.4 filtro para remover o cloro residual da água de alimentação do sistema;
1.1.5 rejeição de bactérias e pirogênios maior que 99%;
1.1.6 rejeição e sais dissolvidos, entre 90 a 98%, no mínimo;
1.2 condutivímetro:
1.2.1 membrana(s) de osmose reversa;
1.2.2 alarme de baixa pressão da água;
1.2.3 deve apresentar baixa emissão de ruído (funcionamento silencioso);
2. Alimentação:
2.1 Alimentação elétrica: 220 v/60hz
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e de serviços em língua portuguesa
(Brasil). O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

075434002 Pinça end grasping forceps 23 gauge, para remoção de corpo estranho. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

075434004 Pinça autoclavável para retirada de corpo estranho
1. Generalidades: Pinça autoclavável para retirada de corpo estranho, utilizada em oftalmologia.
2. Características mínimas:
2.1 Para retirada de corpo estranho intra-ocular;
2.2 Três garras;
2.3 Material titânio.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

075434011 Kit completo para vitrectomia 25 ou 27  Gauge, descartável. Deverá conter no mínimo:
Cassete com saco coletor de 0,5l
Tubulação descartável dupla de ar/fluido
Drapes descartável
Sistema descartável VGPC
Plugs dos trocaters
Ponteira de vitrectomia com no mínimo 5000 cortes (probe)
Endoiluminador
Linha de aspiração
Conjunto de trocateres e cânulas correpondentes (3):
- Conector luer macho macho
- Conector luer fêmea fêmea
Linha de infusão de 4mm de alto fluxo para cânulas correspondentes. Embalagem deve permitir a retirada
fácil do produto, apresentar dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS,
acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. o produto deverá vir com
informações técnicas em português.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

075434012 LINHA DE INFUSÃO FORÇADA (VGFI), compatível com vitreófago em cedência, descartável, a
embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, apresentando na embalagem dados de identificação,

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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lote, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a
integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.

075434013 Linha para injeção de óleo de silicone a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto,
apresentando dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados
em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto devera vir com informações técnicas em
português.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

075434014 Kit para faco fragmentação pars plana compatível com vitreófago em cedência, descartável, a embalagem
deve permitir a retirada fácil do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote,
procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto, o produto deverá vir com informações em português.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

075434015 Sonda de endolaser reta tipo fino 23g a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto,
apresentando dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados
em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto devera vir com informações técnicas em
português.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

075434016 PONTEIRA PARA ENDODIATERMIA 23 G, para cauterização intra-celular, compatível com vitreofago em
cedência, descartável ou reutilizável, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, apresentando
na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade,apresentar registro MS, acondicionados
em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em
português..    

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

075434017 Cabo Bipolar Termoplástico 12 pés, vitreófago em cedência, a embalagem deve permitir a retirada fácil do
produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar
registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com
informações técnicas em português.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

075434018 ÓLEO DE SILICONE 100 (SILIKON) 10ml, compatível c/ vitreófago, descartável, a embalagem deve
permitir a retirada fácil do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência,
validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o
produto deverá vir com informações técnicas em português. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

075434025 Bisturi 15 graus, descartável,para realização de paracentese com laminas inoxidável, elaborado com
tecnologia não reflexiva, apresentando afiação consistente e cabo plástico, descartável, estéril,
embalagem com berço de proteção para manter a integridade do corte, apresentando dados de
identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionado em recipiente que
garanta a integridade do produto. O produto deverá vir com informações técnicas em português.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

075434027 Campo Cirúrgico para cirurgia oftálmica. Com BAG, tamanho aproximado de 1,40 m por 1m,  a
embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem
dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro
MS,Apresentar laudos que sejam produzidos conforme a determinação da gerencia geral de laboratórios
de saúde - GGLAS/ANVISA para determinar resistência a tração e alongamento, permeabilidade ao ar,
resistência a propagação rasgo e resistência a pressão hidrostática, determinação da eficiência de
filtração bacteriológica e viral, conforme a norma da ABNT NBR 14 990 - 6.  acondicionados em recipiente
que garanta a integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

075434030 Pneu de silicone para cirurgia de retina 276, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril,
descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência,
validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o
produto deverá vir com informações técnicas em português.
***UTILIZAR 75434032***

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

075434032 Pneu de silicone para cirurgia de retina 276, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, estéril, PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência,
validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o
produto deverá vir com informações técnicas em português.. 

cirurgia (66)

075434035 Fibra ótica endo-iluminador grande angular, descartável, a embalagem deve permitir a retirada fácil do
produto, apresentando dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS,
acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. o produto deverá vir com
informações técnicas em português.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

075434041 Lente para vitrectomia
1.Generalidades: Lente cirúrgica para vitrectomia posterior utilizada para cirúrgica de descolamento de
retina, reparo de roturas retinais gigantes, diagnóstico e tratamento de vítreo-retinopatia e exame de retina
periférica em uma cavidade de vítreo preenchida com ar.
2. O conjunto deve ser composto por:

2.1 Uma (01) lente cirúrgica de cristal;
2.1.1. Campo de visão de 112º/134º
2.1.2. Magnificação de 0,39X;

2.2 Um (01) cabo de infusão para proporcionar uma interface isenta de resíduos com a córnea do
paciente em aço inoxidável.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

075434050 Pinça de diatermia (cautério), compatível com vitreófago em cedência, descartável, a embalagem deve
permitir a retirada fácil do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência,
validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o
produto deverá vir com informações técnicas em português.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

075434056 Kit para facoemulsificação descartável, com sistema de gerenciamento fluídico que contemple sensor de
pressão de infusão de aspiração ou controle de pressão equivalente, que mantenha isolado o
equipamento de qualquer contato de líquido da cirurgia, devendo acompanhar ponteira de
facoemulsificação 0,9mm, no mínimo duas luvas de irrigação 0,9mm, chave e câmera de teste.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

075434057 Sonda para vitrectomia anterior 800 cortes por minuto. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

075434062 Kit completo para vitrectomia 23 Gauge, descartável. Deverá conter no mínimo:
Cassete com saco coletor de 0,5l
Tubulação descartável dupla de ar/fluido
Drapes descartável
Sistema descartável VGPC
Plugs dos trocaters
Ponteira de vitrectomia com no mínimo 5000 cortes (probe)
Endoiluminador
Linha de aspiração
Conjunto de trocateres e cânulas correpondentes (3):
- Conector luer macho macho
- Conector luer fêmea fêmea
Linha de infusão de 4mm de alto fluxo para cânulas correspondentes. Embalagem deve permitir a retirada
fácil do produto, apresentar dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS,
acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. o produto deverá vir com
informações técnicas em português..

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

075434063 Lentes intraoculares de PMMA, não dobráveis, com 5,5mm de zona óptica, constantes a entre 118,4 e
118,9 e com Dioptria de +10.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

075434064 Lentes intraoculares de PMMA, não dobráveis, com 6,5mm de zona óptica, constante a entre 118,4 e PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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118,9 e com Dioptria entre +14. cirurgia (66)

075434065 Lentes intraoculares flexivel, dobrável, em acrilico hidrofóbico, zona óptica 5,5mm, e comprimento de alça
a alça de 12,5mm em três peças, com alças em PMMA azul, índice de refração 1,55, constante a entre
118,4 e 118,9 e com Dioptria de +10.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

075434066 Lentes Volk Super Macula PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

075434069 Lentes intraoculares flexível, dobrável em acrílico hidrofóbico, zonz óptica 5.5mm e comprimento da alça
a alça de 12,5 mm em três pecas, com alças em pmma azul, índice de refração 1.55mm, constante a
entre 118,4 e 118,9 e com dioptrias entre + 30.50 a + 50.00.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

075434202 Cirurgia de retina e vitrectomia lente intra-ocultar, dioptria - 1,50 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

075434258 Lente intraocular, flexível,com características mínimas:5,5 a 6,0mm de zona ótica e de 12,5 a 13mm de
alça-alça, entre +6 a + 34 dioptrias, três peças, índice de refração entre 1,50 e 1,60'', constante a entre
118,4 e 118,9. Deverá acompanhar o respectivo cartucho para implante da lente intraocular.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

075434265 Lente intraocular, flexível, dobrável, com características mínimas: 5,5 a 6,0mm de zona ótica e de 12,5 a
13mm de alça-alça, entre -5 a +5 dioptrias, três peças. Índice de refração entre 1,50 e 1,60", constante
"A" entre 118,4 e 118,9. Deverá acompanhar o respectivo cartucho para implante da lente intraocular.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

075434300 Lente intraocular PMMA não dobrável com características mínimas: 6,0 a 7,0 mm de zona ótica e de 12,5
a 13,5 mm de alça-alça, entre -10 a + 34 dioptrias,constante ''A'';  entre 118,3 e 118,9..

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

075434302 Bisturi de 2,40mm incisão principal possibilitando a entrada da ponteira do faco, com lâmina em aço
inoxidável, elaborado com tecnologia não reflexiva,apresentando afiação consistente e cabo plástico,
descartável, embalagem estéril com berço de proteção para manter a integridade do corte, apresentando
dados de identificação,lote, procedência,validade,apresentar registro MS, acondicionado em recipiente
que garanta a integridade do produto. O produto devera vir com informações técnicas em português.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

075434303 Kit combinado de vitrectomia 23 Gauge, e facoemulsificação,descartável. Deverá conter no mínimo:
Cassete para Faco e Vitrectomia com saco coletor de 0,5L
Tubulação descartável dupla de ar/fluido
Drapes descartável
Sistema descartável VGPC
Ponteira de vitrectomia com no mínimo 5000 cortes
Endoiluminador
Linha de aspiração
Conjunto de trocateres e canulas correpondentes (3):
- Conector luer macho macho
- Conector luer fêmea fêmea
Linha de infusão de 4mm de alto fluxo para cânulas correspondentes A embalagem deve permitir retirada
fácil do produto, apresentando dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro
MS,acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto deve vir com informações
técnicas em português. Compatível com equipamento em cedência.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

075450001 T elétrico comum. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

075515001 Anisaldeído ou Aldeído anísico ou p-metoxibenzaldeído, CAS nº: 123-11-5. Pureza: 98,0%. MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

075523001 Glicose substancia química de referencia, farmacopéia brasileira, americana (USP) ou européia. MILIGRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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075566001 Kit kavo turbina extra torque c/ micromotor para gabinete odontologico. PECA 124 Medicamentos e produtos

químicos de uso em odontologia.
ativo

075647001 Pasta mult mek para limpeza de microcomputadores PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
075710001 Kit estabilizador contendo assento,blusa adulto tela,blusa infantil tela (det). KIT 124 Medicamentos e produtos

químicos de uso em odontologia.
ativo

075833001 Bisturi harmonico
1. generalidades:
Bisturi por ultrapara o corte e a coagulacao de tecidos sem o uso de corrente eletrica atraves do paciente.
2. caracteristicas tecnicas:
    2.1 modos de operacao: corte e coagulacao
    2.2 frequencia de oscilacao de saida: 47khz, no mínimo;
    2.3 local de acionamento: pedal e peça de mão;
    2.4 deve possuir cinco niveis de potencia selecionaveis
    2.5 indicadores de potencia selecionada
    2.6 indicacao sonora diferenciada para corte e coagulacao
    2.7 indicacao visual do modo em que esta operando
    2.8 painel a prova de agua.
 3. acessorios basicos
     3.1 pedal com cabo
     3.2 aplicador de mao
     3.3 caminho para suporte com rodizio
     3.4 cabo de alimentacao
     3.5 (01) uma chave de teste ou chave para aperto da pinça;
     3.6 (06) seis tesouras coaguladoras de 5mm para laparo, ponta romba
     3.7 (06) seis tesouras coaguladoras de 5mm para laparo, ponta faca
     3.8 (06) seis tesouras de 10mm para cirurgia aberta
     3.9 (06) seis dissectores em gancho de 5mm.
     3.10 (06) seis bisturis em gancho de 5mm
4. alimentacao:
     4.1 220 mais ou menos 10%, 60 hz.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

075833002 BISTURI HARMÔNICO PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

075833003 Bisturi de septo de Freer, redondo 16,5 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

075833005 Bisturi redondo de plester, vertical PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

075833006 Bisturi falciforme (em foice) de plester PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

075833007 Bisturi para base do estribo(perfurador) de kley PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

075841001 RÉGUA DE USO MÉDICO DE ESTAPEDECTOMIA PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

075850001 Batedeira planetário industrial, modelo de balcão, capacidade 12 litros, 220v, fabricada em aço com
pintura epóxi, sis- tema de engrenagens helicoidais (que apresente funcionamento perfeito e silencioso)
com grade de segurança que ao ser levantada desligue a máquina automaticamente, controle de velo
cidade específico para cada tipo de mistura, tacho em aço inox para cada função (globo, raquete e

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
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espiral), potência mínima 1000w, garantia mínima de 1 ano.

075868001 Buffet conjugado em 3 módulos com distribuição para quente e frio e apoio para pratos e talheres, sendo:
módulo térmico totalmente em aço inox 30416 liga 18.8,com capacidade para 10 cubas de 1/2gns,
aparador para pratos em dois lados, vidro curvo salivador incolor em dois lados com montantes tubulares
o2" com canopla de fixação em alço inoxidável; calha superior de sustentação em aço inoxidável,
alimentação elétrica 220volts, 5kv,monofásico.sistema de aquecimento por resistências elétrica de
imersão,controlado através de termostato através de até 120ºc,painel de comando com interruptor
alavanca liga/desliga,válvula de entrada para abastecimento de água; válvula de drenagem para remoção
de água;medindo aproximadamente: 250mm de profundidade x 1900mm de comprimento x 1440mm de
altura (buffet + protetor salivar)e 1300 mm de largura.incluindo 10gns 1/2, com 150mm de
profundidade,alças e tampas.módulo refrigerador- pista refrigerada totalmente em aço inox 30416 liga
18.8, com capacidade para 6 cubas de 1/2gns, aparador para pratos em 2 lados, alimentação elétrica
220volts, 1,4hp, com controle de temperatura eletrônico e isolamento térmico. Medindo aproximadamente
160mm de profundidade x 1000mm de comprimento x 1440 mm de altura (buffet + protetor salivar e
1300mm de largura.incluindo 6 gns 1/2,com 150mm de profundidade,alças e tampas. Módulo talheres:
módulo talheres/pratos para apoio, totalmente em aço inox 30416 liga 18.8. possuindo 3 cubas para
talheres. medindo aproximadamente 800mm de comprimento x 840 mm de altura e 700 mm de largura.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

075884002 Colchão pneumático
1. Generalidades: colchão anti-escaras (composto de câmaras de ar que se enchem e esvaziam
alternadamente ativando a circulação sanguinea e prevenindo a formacao de escaras) com ciclo de ar
alternado com compressor.
2. Especificações técnicas mínimas:
- colchão: confeccionado em polivinil, composto de células uniformes (mínimo de 130 células), volume de
ar ajustável, possuir ciclo de ar alternado, com ate 60 graus de possibilidade de inclinação.
- dimensões: 90 x 190cm
- unidade de controle: ganchos para fixação ao leito do paciente, luz indicadora de funcionamento,
mangueira de conexão com o colchão.
Deve possuir peso (colchão + unidade de controle) de no máximo 6 kg.
- acessórios: alimentação elétrica: 220 v / 60hz.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

075973001 Casa de boneca em madeira. PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
076015004 Gaiola de arame galvanizado articulado, tipo botijão, com tampa superior com mola, 40cm profundidade,

boca diâmetro 30cm. Peso: 350g.
PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo

076031001 ADAPTADOR PARA TECLADO DE COMPUTADOR PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

076090001 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE ELETRÓLITOS (SÓDIO - POTÁSSIO), CLORO, CÁLCIO E
LÍTIO

KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

076090002 Acetato de amila MILILITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

076104001 Fita de borda 22mm, em PVC para acabamento de móveis cor marfim METRO 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

076104002 Fita de Borda 35 mm, em PVC para acabamento em móveis cor marfim METRO 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

076104003 Fita Bord para acabamento, medindo 2,2cm. Cor marfim PECA 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo

076104004 Fita Bord para acabamento, medindo 3,5cm. Cor marfim PECA 139 Materiais nao-metalicos para
transformação (52)

ativo
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076147002  VIDEOCOLOSCÓPIO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
CAPATAÇÃO DA IMAGEM ATRAVÉS DE CCD COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO;
TOTALMENTE IMERSÍVEL;
ESTERELIZAVEL COM ÓXIDO DE ETILENO OU GLUTARALDEIDO;
CAMPO DE VISÃO DE 140 GRAUS NO MÍNIMO;
VISÃO FRONTAL;
FAIXA MÍNIMA DE FOCO DE 5MM A 100MM;
DIÂMETRO EXTERNO DO TUBO DE INSERÇÃO DE 12,9MM MAIS OU MENOS 1,0MM;
COMPRIMENTO MINIMO DO CANAL DE TRABALHO DE 1680MM;
DIÂMETRO DO CANAL DE TRABALHO DE 3,2MM MAIS OU MENOS 0,5MM;
COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE INSERÇÃO DE NO MÍNIMO 1970MM;
FLEXIBILIDADE MÍNIMA DE 180 GRAUS PARA CIMA E 180 GRAUS PARA BAIXO;
FLEXIBILIDADE MÍNIMA DE 160 GRAUS PARA A ESQUERDA E 160 GRAUS PARA DIREITA;
UMA PINÇA DE BIÓPSIA;
UM ESCOVA E LIMPEZA DO CANAL;
UM ADAPTADOR  PARA LIMPEZA DO CANALAR/ÁGUA;
UMA TAMPA DE VEDAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO;
DUAS VÁLVULA DE BIÓPSIA SEMI DESCARTÁVEL;
UM ADAPTADOR PARA LIMPEZA DO CANALUM IRRIGADOR PARA LIMPEZA DOS CANAIS;
UMA ESCOVA PARA LIMPEZA DA ABERTURA DO CANAL;
UM ÓLEO LUBRIFICANTE;
UMA MALETA PARA ACONDICIONAMENTO DO ENDOSCOPIO COM CHAVE.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

076147003 Videogastroscópio
1.    generalidades:
equipamento,que será anexado à central de vídeo já existente no hospital, para observação,biópsia e
registro de pacientes adultos e pediátricos.
2.    características técnicas mínimas:
       2.1    deve ser compatível com fonte de luz e processador de imagem cve, ambos da marca olympus;
       2.2    captação da imagem através de ccd acoplado;
       2.3    totalmente imersível;
       2.4    esterilizável por óxido de etileno ou glutaraldeido;
       2.5    campo de visão de 100 ° no mínimo;
       2.6    direção de observação: 0° (frontal);
       2.7    faixa mínima de foco de 5 mm a 100 mm;
       2.8    diâmetro do tubo de inserção de 9,8 mm ± 1,0 mm;
       2.9 diâmetro mínimo do canal de trabalho de 2,8 mm ± 0,2mm;
       2.10    comprimento tubo de inserção de no mínimo 1050 mm;
       2.11    flexibilidade mínima de 210° ± 10° p ara cima e 90° ± 10° para baixo;
       2.12    flexibilidade mínima  de 100° ± 10° para esquerda e 100° ± 10° para direita;
       2.13    acessórios:
       2.13.1    duas (02) pinças de biopsia reutilizáveis e autoclavaveis;
       2.13.2    uma escova de limpeza do canal reutilizável;
       2.13.3    um (01) kit completo para limpeza;
       2.13.4    um (01) reservatório de água;
       2.13.5    02 pinças dente de rato para corpo estranho reutilizaveis e autoclavaveis;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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       2.13.6   02 pinças tipo tripé reutilizáveis e autoclavaveis;
       2.13.7    02 agulhas para esclerose de varizes de esôfago;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração.

076147004 Objeto: Videogastroscópio
1. Generalidades
Videogastroscópio para observação, biópsia e registro de pacientes adultos e pediátricos compatível com
sistema de vídeo endoscopia da marca fujinon.
2. Especificações Técnicas Mínimas
2.1 Deve ser compatível com fonte de luz, modelo XL 4400 e processador de imagem, modelo VP-4400,
ambos da marca fujinon;
2.2 Captações da imagem através de ccd colorido de alta resolução acoplado;
2.3 Totalmente imersível;
2.4 Esterilizável por óxido de etileno, glutaraldeído ou ácido peracético ou outro principio ativo aprovado
pela vigilância sanitária estadual ou ANVISA;
2.5 Campo de visão de 140o no mínimo;
2.6 Direção de observação: 0o (frontal);
2.7 Faixa mínima de foco de 5 mm a 100mm;
2.8 Diâmetro do tubo de inserção de 9,3mm + ou - 1,0mm;
2.9 Diâmetro mínimo do canal de trabalho de 2,8mm +ou-0,2mm;
2.10 Comprimento tubo de inserção de no mínimo 1050 mm;
2.11 Flexibilidade mínima de 210o +ou - 10o para cima e 90o + ou - 10o para baixo;
2.12 Flexibilidade mínima de 100o + ou - 10o para esquerda e 100o + ou - 10o para direita;
2.13 Acessórios:
2.13.1 Duas (02) pinças de biopsia reutilizáveis e autoclaváveis;
2.13.2 Uma escova de limpeza do canal reutilizável;
2.13.3 Um (01) kit completo para limpeza;
2.13.4 Um (01) reservatório de água;
2.13.5 02 Pinças dente de rato para corpos estranhos reutilizáveis e autoclaváveis;
2.13.6 02 Pinças tipo tripé reutilizáveis e autoclaváveis;
2.13.7 02 Agulhas para esclerose de varizes de esôfago;
2.13.8 Quatro (04) bocais;
2.13.9 Duas (02) válvulas de canal de ar/água sobressalentes
2.13.10 Uma (01) válvula de aspiração sobressalente;
2.13.11 Cinqüenta (50) válvulas de canal de biópsia;
2.13.12 Maleta de acondicionamento para transporte;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e de
serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos
usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076180003 Ervilha seca partida, embalagem 500 gr KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
076244001 MANIPULADO: Creme hidratante com uréia 10% + Ácido Salicílico 2% pote 50g. POTE 61 Medicamentos ativo
076252001 Decoração de natal PECA 118 Materiais metálicos para

transformação
ativo

076260001 Porta divisória em Eucatex PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
076260004 Porta completa divilux em eucatex 80cm x 2,11m PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
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076309001 Gaveterio de plástico para acondicionamento de materiais PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
076368001 Cortina de ar, aparelho, controla entrada e saída de ar do ambiente. cortinas de ar 120cm com vazão de

1380mú/h com controle remoto e 3 velocidades deverá ser instalada com toda / rede elétrica para
alimentação da mesma.

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

076384003  UNIDADE DE GRAVAÇÃO -  GRAVADOR DE DVD

     ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

1 - GRAVAÇÃO DE VHS P/ DVD;
2 - GRAVAÇÃO DE DVD P/ DVD;
3 - GRAVAÇÃO DE TV P/ DVD;
4 - GRAVAÇÃO DE FILMADORA DIGITAL  P/ DVD ( DV Input);
5 - GRAVAÇÃO COM DIVERSOS MODOS E QUALIDADE DE FORMATO;

CONFORME ANEXO A SEGUIR:

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

076384008 Unidade de gravação (drive de CD/DVD) gravador de DVD externo PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

076392001 Disco rígido (winchester) capacidade de 40 GB, 7200 rpm PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

076392009 Disco rígido sata 3 7200rpm com capacidade de 2tb (dois terabytes). PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

076392027  DISCO RIGIDO(WINCHESTER) HD DE 80 GB,7200 RPM PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

076392034 Disco rígido (winchester) HD capacidade para 500 Gb PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

076392039 Disco rígido (winchester) HD externo 500 Gb , USB digital PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

076392043 Disco rígido (Winchester) capacidade de 3TB PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

076414001 Cortador de frios elétrico com estrutura em alumínio fundido, pés antiderrapantes, controle de espessura
das fatias, lâminas em aço carbono, de facil higienização, plataformas em aço inox, 22 volts.
Potência mínima de 1/3 Cv. Espessura máxima dos discos de 300 mm.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

076422001 MATADOR DE INSETOS ELETRICO MODELO BL-60 PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
076473001 JOGO DE BROCAS PARA MADEIRA,BROCAS DE 1 A 12,9 MM,EM ACO RAPIDO

 
JOGO 61 Medicamentos ativo

076538004 Ressuscitador manual de silicone para pacientes infantis.
2.caracteristicas tecnica minimas
2.1 construção em silicone transparente, com volume de 500ml
2.2 autoclavável;
2.3 valvula que impeça o refluxo de ar(valvula unidirecional
2.4 valvula inspiratoria;
2.5 valvula limitante de pressão, não removivel e com opção de acionamento ou não da valvula;
2.6 três (03) reservatórios fechados;
2.7 mascaras transparentes:
2.7.1 duas (02) máscaras em silicone, bojo arredondado, tamanho nº 0 ou prematuro
2.7.2 duas (02) máscaras em silicone, bojo arredondado, tamanho nº 1 ou neonatal

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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076538005 Ressuscitador manual de silicone para uso em pacientes neonatos.

caracteristicas tecnicas minimas
2.1 construção em silicone transparente,com volume de 250ml;
2.2 autoclavável (balão, válvulas superior e inferior);
2.3 válvula que impeça o refluxo de ar (válvula unidirecional);
2.4 válvula inspiratória;
2.5 válvula limitante de pressão, não removível e com opção de acionamento ou não da válvula;
2.6 (três) 03 reservatórios fechados;
2.7 máscaras compatíveis com o ressuscitador manual a ser fornecido:
2.7.1 duas (02) máscaras em silicone,bojo arredondado tamanho nº0 ou prematuro;
2.7.2 duas (02) máscaras em silicone,bojo arredondado tamanho nº 1 ou neonatal;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076538006 Ressuscitador manual de silicone adulto.
2. Características técnicas mínimas
2.1. Construção em silicone transparente, com volume de 1600 ml;
2.2. Autoclavável;
2.3. Válvula que impeça o refluxo de ar (válvula unidirecional);
2.4. Válvula inspiratória;
2.5. Válvula limitante de pressão, não removivel e com opção de acionamento ou não da válvula;
2.6. Máscara transparente com bojo inflável tamanho pediátrico;
2.7 Máscara transparente com bojo inflável tamanho adulto;
2.8 Deve possuir 05 reservatórios fechado de 2.500ml

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076538007 Ressuscitador manual de silicone para pacientes adultos.
2. Características técnicas mínimas
2.1. Construção em silicone transparente, com volume de 1500 ml +- 100ml;
2.2. Autoclavável;
2.3. Válvula que impeça o refluxo de ar (válvula unidireccional);
2.4. Válvula inspiratória;
2.5. Válvula limitante de pressão, não removível e com opção de acionamento ou não da válvula;
2.6. Com reservatório fechado;
2.7. Máscaras transparentes;
2.7.1. Uma (01) máscara siliconada com bojo inflável tamanho médio;
2.7.2. Uma (01) máscara siliconada com bojo inflável tamanho adulto;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076538008 1. Ressuscitador manual em silicone para uso pediátrico
2.caracteristicas técnica mínimas
2.1 construção em silicone transparente, com volume de 500ml +-100ml;
2.2 válvula que impeca o refluxo de ar (valvula unidirecional
2.3 válvula inspiratória;
2.4 válvula limitante de pressão, não removível e com opção de acionamento ou não da válvula;
2.5 máscaras
2.5.1 uma (01) máscara infantil tamanho M, totalmente transparente, com bojo inflável.
2.5.2 uma (01) máscara infantil tamanho G, totalmente transparente, com bojo inflável.
2.5.3 uma (01) máscara infantil tamanho P, totalmente transparente, com bojo inflável.
2.6 (04) quatro reservatorios fechados de oxigênio, em material siliconado, com intermediários para cada
um dos reservatórios;
2.7 autoclavavel (balão, válvulas superior e inferior).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076554003 Escada de canto em rampa para fisioterapia PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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076562001 CONJUNTO DE RADIOTERAPIA ODONTOLOGICA
1.GENERALIDADES:
CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOTERAPIA PARA USO ODONTOLÓGICO.
O CONJUNTO DE APRESENTAR NO MÍNIMO:
UM (01) AVENTAL ADULTO;
UM (01) AVENTAL INFANTIL;
2.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DOS AVENTAIS
TIPO: PLUMBÍFERO PADRÃO
EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE NO MÍNIMO 0,5 MMPB.
OBS: O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO
EM LÍNGUA PORTUGUESA. O LICITANTE DEVE FORNECER TREINAMENTO ADEQUADO AOS
USUÁRIOS, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO.

PECA 64 Odontológicos ativo

076570001 Conjunto de radioprotecao
1.generalidades:
Conjunto de equipamentos de radioproteção para uso adulto em sala de tomografia e radiologia com
certificado da aprovação (ca) junto ao sinmetro.
2. o conjunto deve apresentar no minimo:
    2.1 um (01) avental;
    2.2 um (01) proteror de tireoide;
    2.3 uma (01) luva plumbifera;
    2.4 um (01) oculos plumbifero;
3.avental
    3.1 tipo padrão para proteção do torax, abdome e pelve;
    3.2 o avental não devera ter proteção nas costas;
    3.3 fechamento atraves de tiras em nylon;
    3.4 equivalencia em chumbo de no minimo 0,5 mmpb;
4.protetor de tireoide:
    4.1 tipo: viseira
    4.2 equivalencia em chumbo de no minimo 0,5 mmpb;
    4.3 fecho em velcro;
5. luva plumbifera:
    5.1 equivalencia em chumbo de no minimo 0,5 mmpb;
6. oculos plumbifero:
    6.1 equivalencia em chumbo de no minimo 0,5 mmpb.

PECA 74 Produtos Usados em Medicina
Nuclear

ativo

076589001 Cabo de diatermia de alta frequência para uso em procedimento de laparoscopia
1.generalidades:
Cabo de diatermia de alta freqüência para uso em procedimentos de laparoscopia.
2.características técnicas mínimas:
2.1 compatível  com equipamento de videolaparoscopia da marca karl storz;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076589002 Cabo de diatermia de alta freqüência para pinça/tesoura, tesoura eletrocirúrgica, compatível com plug tipo
hf de 4 mm para equipamentos antigos, comprimento de 300 cm compatível com o sistema da marca Karl
Storz, já existente na unidade solicitante.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076589003 Cabo de diatemia c/conector de 4mm,p/uso c/unidade eletrocirurgica tipo t, comprimento de 300 cm,
compatível com equipamento de videhisteroscopia Karl Storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076589004 Cabo de diatermia, com conector de 4mm, para uso com a unida de eletrocirurgica para uso com PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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endoscópio Karl Storz e Erbe. Materiais de Uso Médico (67)

076597001 KIT CPAP NASAL PARA USO EM VENTILAÇÃO PULMONAR PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076597002 Conjunto cpap nasal mais umidificador aquecido para uso em pacientes adultos. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076635001 Cabo de monitoração de ECG
1. Generalidades: cabo de monitoração de eletrocardiograma compatível com a marca Dixtal.
2. Características técnicas mínimas
2.1 compatível com equipamento marca Dixtal
2.2 cinco vias
2.3 completo com pré-cabo compatível.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076635002 Cabo de monitoração para eletrocardiograma compatível com monitores marca Datascope
1. Características técnicas mínimas
1.1. Compatível com equipamento marca Datascope;
1.2. Cinco vias;
1.3. Completo, com pré-cabo compatível;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076635003 Cabo de monitoração de ECG com 5 vias compatÍvel com cardioversor Lifepak 12. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076635004 Cabo de ECG compatível com monitor multiparâmetro da marca Datex-Ohmeda modelo Cardiocap5, com
cabo tronco e cinco vias

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076635005 Kit 5 vias de ECG compatível com cabo tronco compatível com monitor multiparâmetro da marca
Datex-Ohmeda, modelo Cardiocap5.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076643001 Circuito de paciente neonatal, compatível com aparelho de anestesia da marca Takaoka, composto por:
um conector y sem furo com saída 90º; duas traquéias de 140cm, todas confeccionadas em silicone, lisas
e corrugadas externamente; uma linha proximal com sensor de fluxo/pressão. Todas as peças devem ser
compatíveis entre si.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076651001 Circuito de paciente adulto para uso em ventilador pulmonar, composto por: um conector Y reto sem furo,
duas traquéias confeccionadas em silicone, lisas internamente e corrugadas externamente, com
comprimento mínimo de 1,40m. Todas as peças devem ser autoclaváveis e compatíveis entre si.

Usar código consumo: 034045016

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

076651002 CIRCUITO VENTILATORIO NEONATAL COMPATIVEL C/VENTILADOR PULMONAR INTERMED/INTER
3

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076651003 Circuito respiratório adulto completo, em silicone, compatível com aparelho de anestesia modelo Shogun,
marca K. Takaoka totalmente autoclavável. O circuito deve ser composto por no mínimo: duas traquéias
de 120cm, 01 conector y em 90 graus e 1 linha de amostra dupla com conectores e marcação. Deve ser
incluso 1 sensor de fluxo em material resistente e autoclavável.
UTILIZAR 034045003

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

076651004 Circuito rígido compatível com ventilador pulmonar da marca Sensor Medics 3100 - caixa com 4 unidades. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076660001 MESA AUXILIAR DE CIRURGIA

1. GENERALIDADES
    MESA AUXILIAR DE CIRURGIA COM PRATELEIRA E RODíZIOS.

2. CARACTERíSTICAS TéCNICAS MíNIMAS:

PECA 22 Mobiliário ativo
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2.1 CONSTRUíDA TOTALMENTE EM AçO INOXIDÁVEL;
2.2 TAMPO E PRATELEIRA EM AçO INOXIDÁVEL SEM ARESTAS;
2.3 PÉS COM RODíZIOS;
2.4 ALTURA: 0,80M ± 0,10M;
2.5 COMPRIMENTO: 1,1M ± 0,10 M;
2.6 LARGURA: 0,50  ± 0,10M.

076678001 Retinógrafo
1 - Generalidades
       1.1 Retinógrafo computadorizado com sistema  digitalizador para captura, processamento e
armazenamento dos exames realizados.
       1.2 Deve realizar angiografia com fluoresceína e contrastados com indocianina verde.
2 Características Técnicas Mínimas:
    2.1   Retinógrafo:
     2.1.1. Três aumentos no mínimo;
     2.1.2. Angulação e inclinação variável
     2.1.3. Movimento da base longitudinal e lateral;
     2.1.4. Filtros: verde e vermelho para fluoresceina;
     2.1.5. Filtros para indocianina verde;
     2.1.6. Fonte de luz com controle de intensidade;
     2 .1.7.Compensação de dioptrias;
2.2 . Sistema digital:
        2 .2.1 Captação:
               2.2.1.1.Camera digital  de resolução mínima de 1.5 Mega Pixels;
               2.2.1.2.Camera de vídeo CCD resolução mínima de 1.5 Mega Pixels
2.2.2. Computador:
2.2.2.1 Processador de no mínimo 1.2 GHz;
2.2.2.2 HD de no mínimo 40 GB;
2.2.2.3 Memória RAM de no mínimo 128 MB;
2.2.2.4 Leitor e gravador de CD tipo CDRW;
2.2.2.5 Placa de vídeo com captura , de no mínimo 64 MB;
2.2.2.6 placa de rede;
2.2.2.7 Windows XP;
2.2.2.8 Monitor super VGA de no mínimo 17";
2.2.2.9 Teclado compatível com língua portuguesa;
2.2.3 Software:
2.2.3.1 Compatível com Windows XP;
2.2.3.2 Tratamento de imagens com mapeamento;
2.2.3.3 Banco de dados para arquivamento dos exames realizados.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

076686001 Refletor parabolico
1.generalidades
lampada parabolica movel
2. caracteristicas tecnicas minimas:
    2.1 deve ter reflexao tipo parabolica;
    2.2 refletor com bulbo halogeno unico;
    2.3 base em material metaico esmaltado ou cromado ou inox;
    2.4 haste com altura regulavel;

PECA 64 Odontológicos ativo
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    2.5 pes com rodizios giratorios com freio;
    2.6 nivel de iluminacao minimo de 7.000 lux a 1 metro de distancia;
3.1 alimentacao eletrica: 220v 60hz.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operacao e servico em lingua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuarios, sem onus para a
administracao.

076694008 Perfurador pneumático para cirurgia ortopédica.
1. generalidades:
Conjunto pneumático para cirurgia ortopédica no tratamento de fraturas, colocação de próteses de quadril,
tratamento de deformidades ósseas e próteses de joelho.
2. características técnicas mínimas:
2.1 perfurador pneumático alto torque, com velocidade de até 900rpm, com trava, canulado, velocidade
regulável através de gatilho, função anti-horária obtida através de segundo gatilho, autoclavável, engate
rápido;
2.2 mangueira pneumática dupla pressão, com até 3 metros, autoclavável, engate rápido, com difusor;
3. acessórios:
3.1 manômetro para cilindro de nitrogênio;
3.2 dez (10) brocas inox de 2,5 mm de diâmetro;
3.3 dez (10) brocas inox de 3,2 mm de diâmetro;
3.4 quatro (4) brocas inox de 4,5 mm de diâmetro;
3.5 três (3) brocas inox de 1,5 mm de diâmetro;
3.6 três (3) brocas inox de 2.0 mm de diâmetro;
3.7 mandril passa fio até 2,5mm de diâmetro, autoclavável, engate rápido;
3.8 mandril universal autoclavável com engate rápido para no mínimo 6,5mm;
3.9 bandeja para acomodação/esterilização do equipamento, autoclavável;
3.10 três (03) frascos de óleo apropriado para lubrificação do material, se necessário.
4. alimentação:
4.1 alimentação pneumática: nitrogênio.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração. A
especificação do perfurador pneumático para cirurgia ortopédica foi realizada pelos profissionais do
instituto de engenharia biomédica da ufsc, e ratificada pelo representante da unidade solicitante.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076694009 Conjunto à bateria para cirurgia ortopédica no tratamento de fraturas, colocação de próteses de quadril,
joelho e fêmur e tratamento de deformidades ósseas.
2. características técnicas mínimas:
2.1. uma (01) peça de mão tipo pistola com potência mínima de 110w, para drill e reamer;
2.2. perfurador deve ser canulado (passa fio) para até 4mm de diâmetro;
2.3. velocidade regulável através de gatilho, função anti- horário obtida através de segundo gatilho com
trava de segurança;
2.4. ser autoclavável;
2.5. peso máximo da peça de mão com bateria de 1,5kg;
2.6. deve ser acompanhado de dispositivo ou conjunto de itens autoclaváveis para indrodução da bateria
na peça de mão, sem contaminação;
2.7. deve permitir a instalar e remover a broca sem uso de chave (ou dispositivo equivalente);
3. acessórios:
3.1. vinte (20) brocas inox de diferentes tamanhos a serem definidos pelo corpo clínico da unidade;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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3.2. mandril universal autoclavável com engate rápido para fresa (ou brocas) até 6.4mm, com rotação de
no mínimo 0 a 900rpm;
3.3. uma (01) bandeja ou caixa para acomodação/esterilização do equipamento, em metal, autoclavável;
3.4. dois (02) frascos de óleo apropriado para lubrificação do material, se necessário;
3.5. duas (02) baterias recarregáveis;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus à administração.

076694010 Carregador de bateria para perfurador ortopédico.
1. características técnicas mínimas:
1.1. carregador de baterias com indicador de carga;
1.2. deve possuir capacidade para no mínimo quatro (04) baterias, simultaneamente;
1.3 Carregador deve ser compativel com perfurador a bateria(Código 076694009);
2. alimentação:
2.1. alimentação elétrica: 220v/60hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em
língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus à
administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076694011 Reamer para cirurgia ortopédica.
1. características técnicas mínimas:
1.1. reamer, autoclavável engate rápido, com rotação máxima de até 280rpm, compatível com item 01
(perfurador a bateria)
1.1.1. adaptador único e universal para os seguintes padrões de conexão ao, zimmer, hudson e dim, ou
conjunto de adaptadores individuais para cada padrão. Todos deve ser autoclaváveis;
1.1.2. deve permitir a instalar e remover a fresa sem uso de chave (ou dispositivo equivalente);
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em
língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus à
administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076694012 Serra sagital.
1. características técnicas mínimas:
1.1. serra sagital autoclavável (mandril ou cabeça sagital) com sistema de engate rápido, compatível
perfurador a bateria(código 076694009), ou o conjunto peça de mão tipo pistola e
mandril. No caso do fornecimento da peça de mão, deverá ser acompanhada de duas (02) baterias
recarregáveis e dispositivo (ou conjunto de itens) autoclaváveis para introdução da bateria na peça de
mão, sem contaminação;
1.2. deve permitir a instalar e remover a serra sem uso de chave (ou dispositivo equivalente);
2. acessórios:
Seis (06) lâminas de diferentes tamanhos para serra sagital a serem definidas pelo corpo clínico da
unidade.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa ou inglesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus à administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076694013 Mangueira pneumática dupla pressão com difusor, autoclavável, com engate rápido e comprimento de 3
metros. Compatível com perfurador ortopédico da marca Aesculap modelo Confort GA 437.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076694014 Cabo para alimentação pneumática de nitrogênio compatível com serra de esterno da marca Aesculap
modelo Airlan GA200.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076694015 Cabo de transmissão para serra de esterno, compatível com marca Sismatec, modelo Serratec III. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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076694016 Perfurador manual em aço inox com empunhedora em "T" PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

076708001 Módulo de pressão invasiva PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076716001 Módulo de débito cardíaco PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076724001 Fotóforo
1. Características técnicas mínimas
1.1 aro confeccionado em material plástico e/ou aço inoxidável
1.2 foco variável entre 40mm e 100mm no mínimo;
1.3 ajustável a cabeça;
1.4 iluminação por sistema de LEDS;
1.5 temperatura de cor de no mínimo 5000ºk;
1.6 iluminação de 20.000 LUX a 300mm;
2. Alimentação
2.1 alimentação: 220v/60hz
2.2 bateria recarregável;
3. acessórios
3.1 maleta para transporte;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua
portuguesa(Brasil)e serviço em língua inglesa ou portuguesa(Brasil).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076732001 CONJUNTO PARA CONSULTÓRIO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO
1. Generalidades:
Conjunto de equipamentos para procedimentos de clínica cirúrgica odontológica em setor de odontologia.
2. O conjunto deve apresentar no mínimo os seguintes equipamentos odontológicos:
-Uma (01) cadeira;
- Um (01) equipo;
- Uma (01) unidade auxiliar;
- Um (01) refletor;
- Dois (02) mochos;
3. Características técnicas mínimas da cadeira odontológica:
3.1 Comando de pé incorporado;
3.2 Movimentos de dorso e elevação motorizados;
3.3 Encosto de cabeça regulável e biarticulado;
3.4 Encosto de cabeça com apoio cervical;
3.5 Acendimento do refletor no pedal;
3.6 Posição volta a zero;
3.7 Revestimento interno com espuma anti-deformante;
3.8 Revestimento externo sem costura;
4. Características técnicas mínimas do equipo:
4.1 Tipo: acoplado;
4.2 Manômetro de pressão das pontas;
4.3 Equipo com três (03) terminais;
4.4 Três (03) peças de mão no mínimo, todas em alumínio;
4.5 Uma (01) seringa tríplice;
4.6 Uma (01) alta rotação;

PECA 64 Odontológicos ativo
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4.7 Conexão dois furos
4.8 Dispositivo para substituição rápida das brocas;
4.9 Refrigeração na parte ativa da broca através de spray tripo;
4.10 Uma (01) baixa rotação
4.11 Micro motor:
4.12 Dispositivo que permita um giro de 360 graus das peças acopladas;
4.13 Contra ângulo
4.14 1 (um) Dispostivo que permita um giro de 360 graus sobre o micromotor;
4.15 Relação de transmissão 1:1;
4.16 Peça reta:
4.17 Dispositivo que permita um giro de 360 graus sobre o micromotor;
4.18 Relação de transmissão 1:1;
4.19 Bandeja de procedimentos em inox;
5. Características técnicas mínimas da unidade auxiliar:
5.1 Uma (01) cuspideira com acionamento automático;
5.2 Um (01) Sugador de saliva
6. Características técnicas mínimas do refletor:
6.1 Intensidade luminosa de no mínimo 20.000 lux;
6.2 Articulável com no mínimo dois eixos de rotação;
6.3 Acrílico de proteção;
6.4 Lâmpada reserva;
6.5 Acionamento no pedal;
6.6 Acoplado a cadeiras;
7. Características mínimas do mocho:
7.1 Tipo: a gás com encosto;
7.2 Movimento de elevação;
7.3 Rodízios Giratórios
7.4 Revestimentos em PVC;
OBS: O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua
portuguesa. Os licitantes devem fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração.

076732002 Conjunto de equipamentos para atendimento em setor de odontologia pediátrica
2. o conjunto deve apresentar no mínimo, os seguintes
    Equipamentos odontológicos
    2.1.uma (01) cadeira;
    2.2.um (01) equipo;
    2.3.uma (01) unidade auxiliar;
    2.4.um (01) refletor;
    2.5.um (01) mocho;
3.características técnicas mínimas da cadeira odontológicas
    3.1. movimentos de dorso e elevação motorizados com comando no pé;
    3.2.posição volta a zero;
    3.3.apoio para cabeça regulável;
    3.4.revestimento interno com espuma anti-deformante;
    3.5.revestimento externo em pvc sem costura;
    3.6.acessório:

PECA 64 Odontológicos ativo
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    3.6.1. assento odontopediátrico adaptável à cadeira
4. características técnicas mínimas do equipo:
     4.1.tipo: acoplado;
     4.2.acionamento de pontas em pedal;
     4.3.três (03)pontas, no mínimo:
     4.3.1.uma (01) seringa tríplice;
     uma (01) alta rotação;
     4.3.3. uma (01) baixa rotação com contra ângulo e peça
     4.4. bandeja de procedimentos em inox;
5. características técnicas mínimas da unidade auxiliar:
      5.1.uma (01) cuspideira com acionamento manual ou automático
      5.2.dois (02) sugadores de saliva;
6. características técnicas mínimas do refletor:
      6.1.intensidade luminosa de no mínimo 20.000 lux;
      6.2.espelho multifacetado;
      6.3.articulável com no mínimo dois eixos de rotação;
      6.4.acrílico de proteção;
      6.5.lâmpada reserva;
7. características técnicas mínimas do mocho:
       7.1.tipo: a gás com encosto;
       7.2.movimento de elevação;
       7.3.rodízios giratórios;
       7.4.revestimento em pvc;
 O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de instrução e serviço em língua portuguesa e ou
inglesa.

076740001 Raspa reta, para cirurgia de septoplastia e turbinectomia PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076740002 Raspa curva, p/ cirurg. de septoplastia e turbinectomia PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076740003 Osteotomos  nr10 p/ cir. septoplast. e turbinect em aço inox apresentar registro MS. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076740004 Osteotomos nr14 p/ cir. septoplast. e turbinectem aço inox apresentar registro MS. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076740005 Osteotomos  nr12 p/ cir. septoplast. e turbinectem aço inox apresentar registro MS. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076740006 Osteotomos nr16 p/ cir. septoplast. e turbinect em aço inox apresentar registro MS. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076740007 Osteótomo de stili (12mm), para cirurgia de septoplastia e turbiectomia (otorrinolaringologia). PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076740008  DESCOLADOR NEVES PINTO CURVO, PARA CIRURGIA DE SEPTOLPASTIA  E TURBINECTOMIA
(OTORRINOLARINGOLOGIA)

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

076740009 Tesoura converse, para cirurgia de septoplastia e turbinectomia (otorrinolaringologia). PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

076740010 DESCOLADOR DE MAC HENRY, PARA CIRURGIA DE SEPTOPLASTIA E TURBINECTOMIA
(OTORRINOLARINGOLOGIA)

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo
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076740011 Afastador de Frazier, para cirurgia de Septoplastia e Turbi-Nectomia (otorrinolaringologia)        PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso

Médico
ativo

076740012 AFASTADOR DE AUFRICHT, PARA CIRURGIA DE SEPTOPLASTIA E TURBINECTOMIA
(OTORRINOLARINGOLOGIA).                  

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

076740013 ESPÉCULOS AUTOSTÁTICOS Nº1, PARA MICROCIRURGIA ENDOSCÓPICA  NASOSINUSAL E
DACRIOCISTORRINOSTOMIA

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

076740014 ESPÉCULOS AUTOSTÁTICOS Nº2, PARA MICROCIRURGIA ENDOSCÓPICA  NASOSINUSAL E
DACRIOCISTORRINOSTOMIA

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

076740015 ESPÉCULOS AUTOSTÁTICOS Nº 3, PARA MICROCIRURGIA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL E
DACRIOCISTORRINOSTOMIA

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

076740017 PINÇA CITELLI ADULTO, PARA MICROCIRURGIA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL E
DACRIOCISTORRINOSTOMIA.

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

076740018 PINÇA CITELLI INFANTIL, PARA MICROCIRURGIA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL E
DACRIOCISTORRINOSTOMIA

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

076740019 MICROBISTURI PARA ENDONASAL, PARA MICROCIRURGIA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL E
DACRIOCISTORRINOSTOMIA

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

076740020 TESOURA PARA MICROCIRURGIA, PARA MICROCIRURGIA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL E
DACRIOCISTORRINOSTOMIA

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

076740021 AFASTADOR DE MASTÓIDE, PARA CIRURGIA DE TIMPANOPLASTIA, TIMPANOMASTIODECTOMIA/
ESTAPEDECTOMIA                        

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

076740022 CURETA DE HOUSE, PARA CIRURGIA DE TIMPANOMASTOIDECTOMIA/ ESTAPEDECTOMIA PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

076740023 Intermediário para ponta de aspiração de ouvido, comprimento de 5,5 cm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

076740025 Pinça para timpanotomia PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

076740026 Raspa funcionada PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

076740027 Luxador de corneto PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

076740029 Conchotomo de Grunwald - Henke 11 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076740030 Raspa Joseph 8mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076740031 Raspa Maltz. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076740032 Raspa de Glabela Aufricht. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076740033 Raspa diamantada. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076740034 Raspa Behrbohm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076740035 Raspa com dois extremos, grossa. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076740036 Osteótomos laterais com guia direito e esquerdo de 3,4,e 5mm comprimento 18cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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076740038 Medidor de prótese de estribo PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

076740039 Jogo de tubos de silicone compatível com o schaver (storz). PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076767001 APARELHO PORTÁTIL DE EMISSÃO DE OTOACÚSTICA
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS.
3. ACESSÓRIOS:
3.7. IMPRESSORA JATO DE TINTA

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076783001 ENDOCOOLER, COM CABO (INTERLIGA O ENDOSCÓPIO A CÂMERA) PARA O EQUIPAMENTO DE
MICROCIRURGIA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL E DACRIOCISTORRINOSTOMIA.

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

076805001  Lavadora de ultra-som
          1. Generalidades:
             Equipamento utilizado para limpeza interna e externa por ultra-som em instrumentais cirúrgicos e
instrumentos canulados de vídeo - laparoscopia.
          2. Características técnicas mínimas:
               2.1 Capacidade: 21 litros, no minimo
               2.2 Deve limpar instrumentos canulados, por sistema de irrigação pulsátil ou intermitente;
               2.3 O equipamento deve realizar a limpeza com ultra-som
               2.4 O equipamento deve ser construído em aço inoxidável resistente a corrosão e possuir cestos
para instrumentais e acessórios.
              2.5 Deve ter proteção termostática eletrônica para previnir operação com excesso de
temperatura.
             2.6 Deve apresentar controle de tempo e temperatura
             2.7 Frequência: 35khz a 40khz.
          3. Alimentação
             3.1 Alimentação elétrica: 220v/ 60hz o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de
operação e serviços em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários
sem ônus para a administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076805002 Lavadora Ultrassônica - Médio Porte
1. Generalidades:
Equipamento utilizado para limpeza de instrumentais cirúrgicos e canulados, internamente e
externamente através de processo de ultrassom.
2.Características técnicas mínimas:
2.1. Deve possuir uma capacidade com volume de no mínimo 35 l;
2.2. Realizar a limpeza com ultrassom e detergente enzimático;
2.3. Gabinete externo e cuba, fabricados em aço inox resistentes á corrosão;
2.3.1 Cuba interna com superfície com cantos arredondados para limpeza;
2.4.Deve limpar instrumentos canulados através de sistema de irrigação pulsátil ou intermitente;
2.5. Deve apresentar controle de tempo com ajustes pelo menos até 30 minutos, no mínimo;
2.6. Deve apresentar sensores e controle de temperatura;
2.6.1. Equipamento deve possuir aquecimento até 54 graus C, no mínimo;
2.6.2.Deve possuir proteção eletrônica para prevenir operação com excesso de temperatura;
2.7. O sistema de irrigação deve possuir saídas intercambiáveis para conexão de no mínimo oito (08)
canulados;
2.7.1. Deve possuir conexão ou adaptadores para uso em canulados com padrão luer lock;
2.8.Frequência ultrassônica mínima de 35khz;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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3. Acessórios
3.1.Cestos para instrumentais e acessórios;
4. Alimentação
4.1.220v/60hz
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e de
serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos
usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.

076805003 Generalidades: secadora rápida para materiais de assistência ventilatória, tais como, traquéias,mascaras
respiratórias, balões de ventilação, cânulas de guedel, intermediários e conectores,vidros,borracha e apos
o processo de lavagem e desinfecção.
1.Características técnicas mínimas:
1.1.câmara e estrutura (corpo) deve ser construída em aço inox aisi 304 ou superior;
1.2.porta em aço inoxidável aisi 304 ou superior com vidro;
1.3.dispositivo de vedação das portas devera ser de guarnições em silicone puro e resistente as altas
temperaturas de trabalho;
1.4.deve possibilitar seleção de ciclo de secagem para diferentes tipos de materiais;
1.5.dispositivo de secagem composto por um filtro bacteriológico,ventilador e aquecedor.deve possuir
ventilador e aquecedor composto por resistência elétrica;
1.6.possuir display de LCD possibilitando o manuseio simples nos parâmetros e visualização do processo;

1.7.possibilidade de selecionar o tempo de secagem entre 0 e 99 minutos;
1.8.possibilitar a temperatura de secagem entre 25 e 80ºc;
2. Acessórios:
2.1.no mínimo 05(cinco)prateleiras em aço inoxidável, gradeadas;
2.2.10(dez) bandejas;
2.3.suporte para traquéias adulto/infantil ou dispositivo de fixação que possibilite a secagem de no mínimo
2 0traqueias no mesmo ciclo;
3. Alimentação elétrica:220v/380v/60hz;
4.Instalação,manutenção,garantia e documentos:
4.1.a empresa deve se responsabilizar pela instalação do equipamento;
4.2.a instalação do equipamento e acessórios devera ser realizada totalmente pela empresa sem ônus
para a administração conforme exigências do fabricante desde as instalações básicas de vapor, água e
rede elétrica,se  necessário,fornecendo e instalando todos os materiais e componentes para estes
suprimentos;
4.3.manutenções corretivas e preventivas do equipamento
Deverão ser realizadas pela empresa contratada, sem ônus para a contratante .atendimento apos
chamado de assistência técnica em prazo Maximo de 24 horas, manutenção corretiva com aplicação de
peças em prazo máximo de 7dias úteis apos
chamado. Manutenção preventiva,realizada conforme periodicidade e orientações do manual de
instruções do fabricante;
4.4.o equipamento deve ser acompanhado por manual de usuário em língua portuguesa e serviço em
língua portuguesa ou inglesa;
4.5 devera ser fornecido treinamento técnico e operacional, sem ônus para a administração.
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076805004 Lavadora por Ultrassom
1. Generalidades:
Equipamento utilizado para limpeza de instrumentais cirúrgicos e canulados, internamente e
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externamente através de processo de ultrassom.
2.Características técnicas mínimas:
2.1. Deve possuir uma capacidade com volume útil de no mínimo 25 l;
2.2. Realizar a limpeza com ultrassom e detergente enzimático;
2.3. Gabinete externo e cuba, fabricados em aço inox resistentes á corrosão;
2.3.1 Cuba interna com superfície com cantos arredondados para limpeza;
2.4.Deve limpar instrumentos canulados através de sistema de irrigação pulsátil ou intermitente;
2.5. Deve apresentar controle de tempo com ajustes pelo menos até 30 minutos, no mínimo;
2.6. Deve apresentar sensores e controle de temperatura;
2.6.1. Equipamento deve possuir aquecimento até 60 graus C, no mínimo;
2.6.2.Deve possuir proteção eletrônica para prevenir operação com excesso de temperatura;
2.7. O sistema de irrigação deve possuir saídas intercambiáveis para conexão de no mínimo oito (08)
canulados;
2.7.1. Deve possuir conexão ou adaptadores para uso em canulados com padrão luer lock;
2.8.Frequência ultrassônica mínima de 35khz;
3. Acessórios
3.1.Cestos para instrumentais e acessórios;
4. Alimentação
4.1.220v/60hz
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e de
serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos
usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.

076805005 Lavadora Ultrassônica acima de 40L
Equipamento utilizado para limpeza de Instrumentais Cirúrgicos e Canulados, internamente e
externamente através de processo de ultrassom.
Características técnicas mínimas:
Deve possuir uma capacidade com volume útil de no mínimo 40L;
Realizar a limpeza com ultrassom e detergente enzimático;
Gabinete externo e cuba, fabricados em aço inox resistentes à corrosão;
Cuba interna com superfície com cantos arredondados para limpeza;
Deve limpar instrumentos canulados através de sistema de irrigação pulsátil;
Deve apresentar controle de tempo com ajustes pelo menos até 30 minutos, no mínimo;
Deve apresentar sensores e controle de temperatura; Equipamento deve possuir aquecimento até 60ºC,
no mínimo;
Deve possuir proteção eletrônica para prevenir operação com excesso de temperatura;
O sistema pulsátil deve possuir saídas intercambiáveis para conexão de no mínimo oito (08) canulados;
Deve possuir conexão ou adaptadores para uso em canulados com padrão Luer Lock;
Frequência ultrassônica mínima de 35 kHz;
Acessórios:
02(dois) Cestos para instrumentais e acessórios;
Alimentação 220V/60Hz.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e de
serviço em língua portuguesa ou inglesa.
O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica,
sem ônus para a administração.
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1. Generalidades:
Equipamento utilizado para limpeza de instrumentais cirúrgicos e canulados, internamente e
externamente através de processo de ultrassom com dois tanques sendo um para lavagem e outro para
enxague com ciclos de lubrificação.
2.Características técnicas mínimas:
2.1. Deve possuir dois tanques, sendo uma para lavagem e outro para enxágue e secagem de
instrumentos;
2.2. Deve possuir gabinetes em aço inox AISI-304 Gabinete externo e cubas, fabricados em aço inox
resistentes á corrosão;
2.3. Dimensões mínimas de cada tanque: 50cm+/-5cm x 34cm +/-5cm x 90cm+/-5cm;
2.4. Cada tanque deve possuir capacidade com volume útil de no mínimo 57 l ou 10 kg de instrumentos
no mínimo;
2.5. Dimensões máximas do equipamento: 152cm+/-5cm de comprimento,  98cm+/-5cm de altura e
85cm+/-5cm de profundidade;
2.6. Realizar a limpeza com ultrassom e detergente enzimático;
2.7. Cubas internas com superfície com cantos arredondados para limpeza;
2.8.Os tanques  devem possuir sistema automático para abertura de tampa e elevação das bandejas de
carga;
2.9. Deve apresentar controles programáveis de tempo, drenagem, adição de lubrificantes ou
lubrificantes;
2.10. Deve possibilitar ajustes de dreno para até 10 ciclos no mínimo;
2.11. Sistema de indicação através de luz, indicando a necessidade de drenagem dos tanques;
 2.12. Deve possuir sistemas de segurança para evitar acidentes ao operador quando do fechamento
automático das portas;
2.13. Sistema para canulados intercambiáveis para conexão de no mínimo seis(06) canulados;
2.14. Deve possuir conexão ou adaptadores para uso em canulados com padrão luer lock;
2.15. Sistema de acionamento de ciclos de enxágue, lavagem e secagem através de pedal;
2.16. Frequência ultrassônica mínima constante de 130khz;
2.17. O gabinete deve possuir rodízios para locomoção com travas de segurança;
3. Acessórios
3.1. 01 (Um) Sistema de conectores para processamento de instrumentais canulados;
3.2. 04 (Quatro) Bandejas para instrumentais e utensílios compatíveis com o tamanho dos tanques;
4. Alimentação
4.1. 220V/60Hz ou 380V/60hz
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e de
serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos
usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.

Materiais de Uso Médico (67)

076830001 1. GENERALIDADES
 MICRO MOTOR ELÉTRICO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM OTORRINOLOGIA.
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
2.1 MICRO MOTOR DE MÃO AUTOCLÁVEL;
2.2 CONTROLE DE VELOCIDADE NO PAINEL E NO PEDAL;
2.3 IRRIGADOR COM CONTROLE NO PEDAL;
2.4 ENGATE DE CONTRA-ÂNGULO E PEÇA DE MÃO TIPO INTRA UNIVERSAL;
2.5 ROTAÇÃO MÁXIMA EM VELOCIDADE 1:1 DE 28.000 RPM, NO MÍNIMO;
2.6 ROTAÇÃO REVERSÍVEL;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
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3. ACESSÓRIOS:
3.1 PEDAL DE CONTROLE DE VELOCIDADE E SISTEMA DE IRRIGAÇÃO;
3.2 CONTRA-ÂNGULO 16:1;
3.3 CANETA RETA CIRÚRGICA SEM REDUÇÃO DE VELOCIDADE(1:1);
3.4 CANETA ANGULADA CIRÚRGICA SEM REDUÇÃO DE VELOCIDADE (1:1);
4.ALIMENTAÇÃO:
4.1 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V/60HZ
O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE OPERACÃO
E SERVIÇO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O LICITANTE DEVE FORNECER   TREINAMENTO
ADEQUADO AOS USUÁRIOS, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO.
 

076830002 Objeto: Micro motor cirúrgico.
1. Generalidades: Motor elétrico, com painel digital, bomba peristáltica para procedimentos cirúrgicos em
otorrinologia e buco-maxilo.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 Micro motor de mão autoclavável;
2.2 Faixa mínima para a rotação do micro motor, 12.450 a 26.000 rpm, com torque máximo acima de 50
N/cm²;
2.3 Controle de velocidade no painel (digital) e no pedal;
2.4 Irrogação (acoplado a caneta), com controle no pedal;
2.5 Engate de contra-ângulo e peça de mão tipo intra universal;
2.6 Rotação reversível, no pedal;
2.7 Permitir selecionar o fluxo de irrigação da bomba peristáltica.
3. Acessórios:
3.1 Pedal de controle de velocidade e sistema de irrigação;
3.2 Caneta cirúrgica angulada com multiplicação de velocidade (1:2);
3.3 Maleta para acomodação do conjunto;
3.4 Três (03) frascos de óleo específico para lubrificação do equipamento, se necessário;
3.5 Dois (02) kits reutilizáveis de irrigação, se descartável cinte (20) unidades;
3.6 Caso a bomba de infusão peristáltica utilize cassetes descartáveis, fornecer vinte (20) unidades;
3.7 Dois (02) cabos de conexão peça de mão ao console autoclavável;
3.8 Caixa metaliza para esterilização das peças;
3.9 Contra ângulo redutor 20:1, com toque superior a 50N/cm²;
3.10 Três (03) caneta reta 1:1 longa para sistema Intra;
3.11 Uma (01) serra reciprocante com 12.600 mov/min, para sistema Intra;
3.12 Dez (10) serras compatível com o item 3.11;
4. Alimentação:
4.1 Alimentação elétrica 220 V/60 Hz.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração. O
equipamento deve apresentar garantia de no mínimo 2 (dois) anos.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
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076848001 1. Generalidades:
    Monitor portátil e compacto de verificação do tempo de coagulação ativada (TCA) para controle de
dosagem de Heparina e Protamina no sangue.

2. Características Técnicas Mínimas:
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2.1. Deve realizar medições automatizadas do tempo de coagulação;
2.2. Leitura do tempo através de display;
2.3. Deve apresentar um ou mais canais;

3. Acessórios:
3.1. Tubos ou cartuchos de medição que possibilitem a realização de no mínimo 100 exames;

4. Alimentação:
4.1. Elétrica: 220 Volts/60Hz

O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.
O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração;

076856001 ESPELHOS DE RINOSCOPIA POSTERIOR PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

076864001 SISTEMA DE NEURONAVEGAÇÃO.
1.GENERALIDADES:
SISTEMA DE NEURONAVEGAÇÃO PARA CIRURGIA GUIADA POR IMAGEM COM POSSIBILIDADE
DE INTEGRAÇÃO DE MICROSCÓPIOS, FLUROSCÓPIOS, ENDOSCÓPIOS.
2.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GERAIS DA ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E
PLANEJAMENTO:
2.1 PROCESSADOR INTEL PENTIUM 4, 2.66 GHZ MÍNIMO
2.2 DRIVE CD-ROM;
2.3 512MB DE MEMÓRIA RAM;
2.4 PLACA DE VÍDEO DE NO MÍNIMO 64MB;
2.5 DISCO RÍGIDO DE 60 GB E DRIVE DE CD-RW (GRAVADOR DE CD);
2.6 DRIVE PARA DISKETE DE 3,5" DE 1,44MB E ZIP DRIVE;
2.7 TECLADO E MOUSE PS2;
2.8 MICROSOFT WINDOWS NT;
2.9 MONITOR DE ALTA RESOLUÇÃO DE NO MINIMO 17".
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DA ESTAÇÃO DE NAVEGAÇÃO:
3.1 CÂMERAS PARA RASTREAMENTO DE MARCADORES SEM CABO;
3.2 TOUCHSCREEN PARA OPERAÇÃO PELO CIRURGIÃO NO CAMPO ESTÉRIL;
3.3 CPU DE 2 PROCESSADORES PENTIL III, 2000 MFLOPS/4000 MIPS;
3.4 DESIGN DE SISTEMA QUE ANULE A NECESSIDADE DE MOUSE E TECLADO;
3.5 INTEGRAÇÃO DOS COMPONENTES EM ESTRUTURA ERGONÔMICA;
3.6 FLEXIBILIDADE NO POSICIONAMENTO EM SALA CIRURGICA  ATRAVÉS DE BRAÇOS
ARTICULADOS NAS CÂMERAS E MONITOS;
3.7 NO-BREAK;
3.8 BRAÇOS DOBRÁVEIS PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO;
3.9 ZIP DRIVE PARA IMPORTAR IMAGENS DE DIAGNÓSTICOS E PERMITIR A VERIFICAÇÃO DA
TRANSFERÊNCIA DE DADOS ANTES DA CIRURGIA.
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GERAIS:
4.1 TRANSFERÊNCIAS DE DADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA;
4.2 TRANSFERÊNCIAS DE DADOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA;
4.3 SELEÇÃO PELO NOME DO PACIENTE A SER TRASNFERIDO;
4.4 CONVERSÃO E ORGANIZAÇÃO DE DADOS AUTOMÁTICA;
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5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DO SOFTWARE DE APLICAÇÃO CRANIAL:
5.1 SOFTWARE DE COMPOSIÇÃO HÍBRIDA DE IMAGENS COMBINANDO DETALHES ANATÔMICOS
RELEVANTES DOS VÁRIOS CONJUNTOS DISPONÍVEIS;
5.2 INCORPORAR INFORMAÇÃO DE TECIDOS DE TC OU RM;
5.3 INCORPORAR ESTRUTURAS VASCULARES DE ANGIO-TC OU ANGIO-RM;
5.4 INCORPORAR INFORMAÇÃO ÓSSEA DE TC;
5.5 INCORPORAR INFORMAÇÃO FUNCIONAL DE SPEC/PET;
5.6 APRESENTAÇÃO DE DADOS EM RECONSTRUÇÕES DIVERSAS EM 2D,
REQUER SOFTWARE DE NAVEGAÇÃO CRANIAL, SOFWARE DE FUSÃO INTERATIVA OU
AUTOMÁTICA DE IMAGENS E SOFTWARE DE TRANSFERÊNCIAS PARA OS CONJUNTOS DE
IMAGENS DESEJADOS;
6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DO SOFTWARE DE APLICAÇÃO EM COLUNA:
6.1 SOFTWARE DE CIRURGIA GUIADA POR IMAGENS DE APLICAÇÃO EM COLUNA VERTEBRAL
USANDO IMAGENS DE TC E FLUROSCOPIA ALTERNADAS OU AO MESMO TEMPO;
6.2 INTERFACE PARA USO INTRAOPERATÓRIO COM MONITOR TATIL CONTROLADO PELO
CIRURGIÃO;
6.3 RASTREAMENTO EM TEMPO REAL E VISUALIZAÇÃO 2D/3D DE 1POINTER E 4 INTRUMENTOS
SIMULTÂNEAMENTE EM VÁRIAS IMAGENS;
6.4 VISUALIZAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL DE IMAGENS;
6.5 EXTENSÃO VIRTUAL DOS INSTRUMENTOS PARA SIMULAÇÃO DE CIRURGIA;
6.6 PLANEJAMENTO INTERATIVO DA POSIÇÃO E ÂNGULO DO IMPLANTE
6.7 SIMULAÇÃO INTERATIVA DA POSIÇÃO DO PARAFUSO RELATIVA A  ANATOMIA DO PACIENTE
USANDO O POINTER;
6.8 ARMAZENAMENTO DE UMA OU MAIS POSIÇÕES E ÂNGULOS VIRTUAIS DO PARAFUSO
BASEADO NA POSIÇÃO DO POINTER;
6.9 OTIMIZAÇÃO RÁPIDA DO DIÂMETRO E COMPRIMENTO DO PARAFUSO;
6.10 IMAGEM DE REALIDADE VIRTUAL PARA ALINHAMENTO DA PERFURAÇÃO E DA COLOCAÇÃO
DE PARAFUSO DURANTE A CIRURGIA;
6.11 IMAGENS DE REALIZADE VIRTUAL DA COLUNA EM 3D SIMULAN-DO UMA CÂMERA NA
PONTA DO INSTRUMENTO PARA ORIENTAÇÃO.
6.12 IMAGENS DE RAIOS-X DIGITALMENTE RECONSTRUÍDAS;
6.13 AQUISIÇÃO DE IMAGENS FLUROSCÓPICAS DE UM ARCO-C;
6.14 CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE IMAGENS DE FLUOROSCÓPIA BASEADA NA MATRIZ DE
MARCADORES;
6.15 AUTOREMOÇÃO DAS SOMBRAS DOS MARCADORES NAS IMAGENS;
6.16 VISUALIZAÇÃO DA PRECISÃO DO REGISTRO PARA MAIOR SEGURANCA;
7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DO LASER POINTER:
7.1 POINTER LASER A BATERIA SEM CABOS PARA REGISTRO DE PACIENTES;
7.2 RAIO LASER PARA SELEÇÃO E FACILIDADE DE AQUISIÇÃO DECARACTERÍSTICAS
ANATÔMICAS DA FACE DO PACIENTE;
7.3 SOFTWARE DE REGISTRO DE PACIENTES SEM MARCADORES;
7.4 AQUISIÇÃO SELETIVA DE COODENADAS 3D PROJETADAS DIRETAMENTE NA FACE DO
PACIENTE;
7.5 FUSÃO AUTOMÁTICA DE PONTOS ADQUIRIDOS COM ANATOMIA;
7.6 SUPORTE SUPERFÍCIE 3D GERADA DE DADOS DE TC E RM;
7.7 PERMITA REGISTRO DE IMAGENS DE DIAGNÓSTICOS PRE-EXISTENTES E NÃO NECESSITE
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AQUISIÇÃO DE NOVAS IMAGENS DE TC OU RM;
8. ACESSÓRIOS:
8.1 FANTOMA CRANIAL PARA TREINAMENTO;
8.2 FANTOMA DE COLUNA LOMBAR;
8.3 GARRA DE REFERÊNCIA PARA MAYFIELD;
8.4 GARRA DE REFERÊNCIA PARA COLUNA;
8.5 ACESSÓRIO DE REFERÊNCIA MINIMAMENTE INVASIVO (3MM DE DIÂMETRO);
8.6 POINTER PARA REGISTRO E LOCALIZAÇÃO;
8.7 POINTER PARA USO INTRAOPERATÓRIO;
8.8 04 ACESSÓRIOS DE RASTREAMENTO DE INSTRUMENTOS DE TAMANHOS DIFERENTES;
8.9 04 GARRAS DE ADAPTAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO SEM CABOS DE INSTRUMENTOS;
8.10 CAIXA PARA ESTERILIZAÇÃO (AUTOCLÁVEL) E ARMAZENAMENTO DOS ACESSÓRIOS;
9. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 110/220V / 60HZ
O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM
LÍNGUA PORTUGUÊSA. O LICITANTE DEVE FORNECER TREINAMENTO ADEQUADO AOS
USUÁRIOS, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO.

076899002 Estimulador cerebral profundo em nucleo subtalamico esquerdo deep brain stimulation. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)
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076910002 Sistema de tratamento de agua portátil p/equip.de hemodialise por osmose reserva
1. Generalidade: Sistema de tratamento de agua para equipamento de hemodialise por osmose reserva
portátil. Todos os materiais empregados nestes sistemas devem ser em aço inoxidável ou resistentes a
corrosão.
2. Caracteristicas técnicas mínimas:
2.1 sistema de osmose reserva portátil:
2.1.1 pressão de saida (entrada da máquina de hemodiálise), acima de 20 psi;
2.1.2 fluxo de alimentação (entrada da máquina de hemodiálise); mínimo de 1000 ml/min;
2.1.3 deve apresentar bomba interna de alta pressão em aço inoxidável;
2.1.4 filtro para remover o cloro residual da água de alimentação do sistema;
2.1.5 rejeição de bactérias e pirogenios maio que 99%;
2.1.6 rejeição de sais dissolvidos, entre 90 a 98% no mínimo
2.1.7 condutivimetro;
2.1.8 membrana(s) de osmose reversa;
2.1.9 alarme de baixa pressão da água;
2.1.10 deve apresentar baixa emissão de ruido (funcionamento)
3. alimentação:
3.1 elétrica: 220v/60hz;
4. observações:
4.1 analise da água: caso for necessária a analise da água para emissão de proposta, esta deve ser
solicitada junto ao Hospital Infantil Joana de Gusmão;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076910004 Sistema de tratamento de água para torneira da área de lavagem
1. 01 osmose reversa capacidade mínima 75 litros/hora
2. 01 reservatório de 500 litros com controle de nível (com suporte para piso)
3. 01 Sistema de pressurização para água
4. Deve acompanhar sistema de pré tratamento (bateria com três filtros, sendo um (01) para elemento
filtrante de carvão ativado e dois (02) para elementos de espuma polipropileno)
5. Tratamento adequado da água conforme previsto na norma NBR ISO 11134

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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6. Acessórios para o sistema de osmose reversa:
6.1. 60 (sessenta) unidades de cada um dos elementos filtrantes utilizados no sistema de osmose
reversa;
6.2. 02 (dois) kits de membrana para a osmose reversa;
6.3. Chaves para permitir a troca dos elementos filtrantes;
7. A empresa deve se responsabilizar pela instalação do sistema de osmose reversa;
8. Após a instalação do sistema de osmose reversa, a empresa deverá realizar sem ônus para a
administração análise da água na saída da osmose, atestando a conformidade com os requisitos
previstos na norma NBR ISO 11134. Caso os valores obtidos sejam diferentes dos exigidos pelo
fabricante, a empresa deverá adequar o sistema de osmose para que os padrões exigidos sejam
alcançados.

076937001 Central do comando do portão eletrônico. PECA 104 Sinalização, controle e alarme ativo
076953008

objeto: conjunto de equipamentos e instrumentais para video-
          cirurgia.
          generalidades: equipamentos para videocirurgia completo, con
          tendo equipamentos e conjunto de instrumentais para procedi-
          mentos cirúrgicos gerais, lobectomia, pleuroscopia, simpatec
          tomia, mediastinoscopia e broncoscopia.
          1.    o sistema deve ser composto
          por:
          1.1.    uma (01) microcâmera hd e
          processador de imagens;
          1.2.    um (01) monitor 16x9 24", grau médico;
          1.3.    uma (01) fonte de luz xenon;
          1.4.    um (01) insuflador de co2 ;
          1.5.    um (01) conjunto de
          instrumentais para cirurgias gerais ( laparoscópica);
          1.6.    um (01) conjunto de instrumentais para cirurgias
          lobectomia;
          1.7.    um (01) conjunto de instrumentais para cirurgias
          pleuroscopia;
          1.8.    um (01) conjunto de instrumentais para cirurgias
          simpatectomia;
          1.9.    um (01) conjunto de instrumentais para cirurgias
          mediastonocopia;
          1.10.   um (01) conjunto de instrumentais para cirurgias
          broncoscopia;
          1.11.   um (01) troley;
          1.12.   seis (06) caixas para esterilização do material;
          1.13.   caixas individuais para esterilização de cada endos-
          cópio rígido;
          2.    características técnicas
          mínimas da micro-câmera digital hd
          (high definition)
          2.1.    sistema de imagem de alta

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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          definição full hd com 1080 linhas de definição
          horizontal, progressiva scan no formato de tela 16x9
          (widescreen);
          2.2.    sistema de escaneamento de
          imagem progressive scan com 50 a 60
          quadros por segundo;
          2.3.    controle automático de
          luminosidade por meio de controle de
          tempo de exposição de 1/60 a 1/10000s;
          2.4.    capacidade de registro de
          imagens com luminosidade mínima de 3
          lux (f1,4);
          2.5.    saídas de sinal de vídeo digital dvi, sdi, dv e
          e analógicas rgb, s-vhs (y/c) e video composto
          (bnc) e saída de dados para telemedicina, sistema integrado de  controle entre câmera, fonte de
          luz e insuflador com amostragem dos parâmetros relevantes no
          monitor;
          2.6.    balanço de branco automático
          acionado através de teclado do
          processador de imagem e cabeçote, com
          dispositivo que impeça o ajuste em
          condições inadequadas de iluminação,
          com informação no monitor desta
          inconformidade;
          2.7.    cabeçote imersível com objetiva
          com zoom parafocal e acoplador de ótica universal c-mount e com ccd hd,   com
          acionadores programáveis através de
          menu na tela em português para as
          seguintes funções: balanço de branco,
          congelamento de imagens, brilho, filtro
          para fibroscópios, controle de controle de
          periféricos e geração de barras de cores;
          2.8.    sistema de armazenamento de dados através de porta
          usb, que permita inserir dados do prontuário do paciente,
          vídeo do procedimento e foto em hd;
          2.9.    alimentação 220 v/60 hz.
          3.    características técnicas mínimas do monitor lcd 24":
          3.1.    tamanho da tela lcd: 24" widescreen;
          3.2.    possibilidade de apresentação de 2 canais de
          imagem simultâneos (pip);
          3.3.    resolução nativa mínima 1920 x
          1080 linhas;
          3.4.    entradas de sinal: dvi, sdi,
          s.vhs (y/c) e video-composto (bnc);
          3.5.    ajustes: cor, brilho e contraste e
          matiz;
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          3.6.    iluminância mínima da tela de 350
          cd/m2
          3.7.    alimentação elétrica: 220 v/60 hz.
          4.    características técnicas
          mínimas da fonte de luz xenon 300:
          4.1.    lâmpada xenon de no mínimo
          300 watts;
          4.2.    temperatura de cor 6000k;
          4.3.    deverá possuir controle de
          intensidade de luz;
          4.4.    contador de horas com indicador
          de fim de vida útil da lâmpada;
          4.5.    deverá possuir controle de nível de intensidade da
          luz de 0 ma 100%;
          4.6.    diafragma para cabos de fibra ótica de 2mm a 6,5mm
          de diâmetro;
          4.7.    alimentação 220 v/60 hz;
          4.8.    02 (duas) lâmpadas xenon 300w sobressalentes.
          5.    características técnicas
          mínimas insuflador de co2:
          5.1.    ajuste microprocessado de  fluxo
          de 0 a 30 litros/min (l/min), no mínimo;
          5.2.    ajuste de pressão contínuo de 0 a
          25 mm de hg, no mínimo;
          5.3.    display que indique: reserva de
          gás no cilindro, valor teórico/ real depressão no paciente, valor teórico/ real do
          fluxo de gás e volume de gás consumido;
          5.4.    circuito de segurança interno para
          baixa e alta pressão do cilindro;
          5.5.    circuito de segurança para sobre
          pressão da cavidade abdominal com
          válvula de alívio e alarme;
          5.6.    circuito de pressão negativa, com
          alarme;
          5.7.    insuflação pulsante com circuito
          de proteção que evite leitura indevida de
          fluxo e pressão administrada ao paciente
          5.8.    alimentação elétrica: 220 v/60 hz.
          6.    características técnicas
          mínimas do conjunto de laparoscopia:
          6.1.    1(um) endoscópio rígido
          autoclavável, de visão foro obliqua de 30°,
          com sistema de lentes de bastão,
          transmissão de luz por fibra ótica
          incorporada, ocular grande angular, com
          diâmetro de 10 mm e comprimento de 31
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          cm.
          6.2.1(um)  cabo condutor de luz , com 4,5 mm de diâmetro e
          250 cm de comprimento.
          6.3.2 (duas) agulhas de veress autoclavável de 13 cm de com-
          primento.
          6.4. 2(dois) trocater autoclavável de 11 mm, com comando da
          vávula de retenção de gás, com torneira para passagem de gás
          e mandril piramidal, com sistema de desmontagem por
          engate rápido,
          6.5. 3(três) trocater autoclavável de 6 mm, válvula de re-
          tenção de gás automática,com torneira para passagem de gás e
          mandril piramidal, com sistema de desmontagem por engate
          rápido.
          6.6. 2(dois) dispositivo de redução de diâmetro de trocater
          e 11 mm para 5 mm.
          6.7. 2(duas) pinça tipo endoclinch,autoclavável,com mandíbu-
          la para apreensão de corpos estranhos, desmontável através
          de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada, com em-
          punhaduracom cremalheira e conector de cautério monopolar,
          com 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento.
          6.8. 1(uma) pinça tipo redik olsen,autoclavável,com mandíbu-
          la para apreensão,desmontável através de engate rápido,dupla
          ação, rotatória, isolada, com empunhara com conector de cau-
          tério monopolar, com 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento.
          6.9. 1(uma) pinça tipo kelly, autoclavável, com mandíbula
          para dissecção e apreensão, desmontável através de engate
          rápido, dupla ação, rotatória, isolada, com empunhara com
          conector de cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 36 cm
          de comprimento.
          6.10. 1(uma) pinça serrilhada atraumática, autoclavável, com
          mandíbula para dissecção e apreensão de alças intestinais,
          desmontável através de engate rápido,simples ação,rotatória,
          isolada, com empunhara com conector de cautério monopolar,
          com 5 mm de diâmetro e 36 cm de comprimento.
          6.11. 1(uma) pinça serrilhada atraumática, autoclavável, com
          mandíbula fenestrada para apreensão de alças intestinais,
          desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória,
          isolada,com empunhara com conector de cautério   monopolar,com 5mm  de diâmetro e 36 cm de
comprimento.
          6.12. 1(uma) pinça tipo debakey, autoclavável, com mandíbula
          serrilhada para apreensão, desmontável através de engate
          rápido, dupla ação, rotatória, isolada, com empunhara com
          conector de cautério monopolar,com 5mm de diâmetro e 36cm de
          comprimento.
          6.13. 1(uma) pinça tipo mixter,autoclavável, com mandíbula
          para dissecção e apreensão,desmontável através de engate rá-
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          pido,dupla ação,rotatória,isolada,com empunhara com conector
          de cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 36 cm de
          comprimento.
          6.14. 1(uma) tesoura metzembaum, autoclavável, com lâminas
          curvadas, desmontável através de engate rápido, dupla ação,   rotatória, isolada, com empunhara
com conector de cautério
          monopolar, com 5 mm de diâmetro e 36 cm de comprimento.
          6.15. 1(uma) pinça tipo dentada 4x2 dentes, autoclavável,
          com mandíbula para  apreensão, desmontável através de engate
          rápido, dupla ação, rotatória, isolada, com empunhara com
          cremalheira e conector de cautério monopolar, com 5 mm de
          diâmetro e 36 cm de comprimento.
          6.16. 1(uma) pinça tipo clump, autoclavável, com mandíbula
          de 2x3 dentes para  apreensão e retirada da vesícula, des-
          montável através de engate rápido,rotatória,não isolada, com
          empunhara metálica com cremalheira, com 10 mm de diâmetro e
          36cm de comprimento.
          6.17.1(uma) cânula de coagulação tipo hook, autoclavável de
          5mm de diâmetro e 36 cm
          6.18. 1(uma) cânula de irrigação e sucção autoclavável de
          5mm de e diâmetro e 36cm de comprimento com orifícios
          laterais na extremidade distal.
          6.19. 1(uma)pinça para aplicação de clips de titânio,autocla
          vável, com mandíbula para clips médio/largo,desmontável atra
          vés de engate rápido,  rotatória, com empunhadura com dispo-
          sitivo de trava,com 10mm de diâmetro e 33cm de comprimento.
          6.20. 1(uma pinça para apreensão de agulhas, autoclavável,
          com empunhadura ergonômica, desmontável por engate rápido e
          com cremalheira desabilitável e mandíbula curva para a   esquerda, com 5 mm de diâmetro e 33
cm de comprimento.
          6.21. 1 (um) cabo de diatermia mono com 4 mm  de diâmetro e
          300cm  de comprimento.
          7.características técnicas do conjunto para lobectomia:
          7.1. 1(um) endoscópio rígido autoclavável, de visão foro
          oblíqua de 30°,com sistema de lentes de b astão,transmissão
          de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular,
          com diâmetro de 10±0,5 mm e comprimento de 31±1 cm.
          7.2. 1(um) ndoscópio rígido autoclavável,de visão frontal de
          30°, com sistema de lentes de bastão, tra nsmissão de luz por
          fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro
          de 5±0,5 mm e comprimento de 31±1 cm.
          7.3.1(um) cabo condutor de luz por fluido ótico, com 5 mm de
          diâmetro e 250 cm de comprimento.
          7.4. 4(quatro) trocater autoclavável de 6mm, com  camisa de
          6cm rosqueável e mandril com ponta romba.
          7.5. 2(dois) trocater autoclavável de 11 mm, com  camisa de
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          6cm rosqueável e mandril com ponta romba.
          7.6. 2(dois) trocater autoclavável de 6 mm, com  camisa fle-
          xível de 8,5 cm e mandril com ponta romba
          7.7. 5(cinco) camisas flexíveis para reposição em trocater
          de 6mm.
          7.8. 2(dois) trocater autoclavável de 13,5 mm, com camisa de
          6cm rosqueável e mandril com ponta romba.
          7.9. 1(uma) pinça para apreensão de parênquima pulmonar,com
          mandíbulas atraumáticas,retas, com cabo com trava,não isola-
          da e desmontável pos sistema de engate rápido. diâmetro 5 mm
          e comprimento de 28 cm;
          7.10. 1(uma) pinça para apreensão de parênquima pulmonar,com
          mandíbulas curvadas atraumáticas,com cabo sem trava,não iso-
          lada e desmontável pos sistema de engate rápido. diâmetro
          5mm e comprimento de 28 cm;
          7.11. 2(duas) pinça para apreensão de parênquima pulmonar,
          com mandíbulas curvadas fenestradas atraumáticas,com cabo
          sem trava,não isolada e desmontável pos sistema de engate
          rápido. diâmetro 5 mm e comprimento de 28 cm;
          7.12. 1(uma) pinça para apreensão de parênquima pulmonar,com
          mandíbulas redondas atraumáticas, com cabo sem trava,não iso
          lada e desmontável pos sistema de engate rápido.diâmetro
          5mm e comprimento de 28 cm;
          7.13. 1(uma)pinça para apreensão de parênquima pulmonar,para
          uso com stapler linear com mandíbulas curvadas atraumáticas,
          com cabo sem trava, não isolada e desmontável pos sistema de
          engate rápido. diâmetro 5 mm e comprimento de 28 cm;
          7.14. 1(uma)pinça para agarre dentada,com mandíbulas manhes,
          com cabo com trava,desmontável pos sistema de engate rápido.
          diâmetro 5 mm e comprimento de 28 cm;
          7.15. 2 (duas) pinças para agarre e dissecção,com mandíbulas   kelly, com cabo sem trava, isolada
e desmontável pos sistema
          de engate rápido. diâmetro 5 mm e comprimento de 28 cm;
          7.16. 1(uma) tesoura metzembaum,com lâminas curvas,com cabos
          em trava,isolada e desmontável pos sistema de engate rápido.
          diâmetro 5 mm e comprimento de 28 cm;
          7.17. 1(uma) tesoura metzembaum, com lâminas curvas e corte
          horizontal,com cabo sem trava,isolada e desmontável pos sis-
          tema de engate rápido. diâmetro 5 mm e comprimento de 28cm,
          com tubo curvo para baixo na extremidade distal;
          7.18. 1(uma) tesoura metzembaum,com lâminas retas e corte
          vertical,com cabo sem trava,isolada e desmontável pos sis-
          tema de engate rápido. diâmetro 5 mm e comrpimento de 28cm,
          7.19. 1(uma) pinça de biópsia, com conchas fenestradas,com c
          cabo sem trava,isolada e desmontável pos sistema de engate
          rápido. diâmetro 5 mm e comprimento de 28 cm, com tubo curvo
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          para baixo na extremidade distal;
          7.20. 1(uma) cânula de aspiração e coagulação com válvula
          trompete.diâmetro 5mm e comprimento de 28 cm, com tubo curvo
          para baixo na extremidade distal;
          7.21. 1(uma) cânula de aspiração e coagulação com válvula
          trmpete.diâmetro 5 mm e comprimento de 30 cm;
          7.22. 1(uma) cânula de aspiração e irrigação com tubo curvo
          na extremidade distal.diâmetro 5 mm e comprimento de 28 cm;
          7.23 1(uma) cânula de aspiração e irrigação com tubo reto.
          diâmetro 5 mm e comprimento de 30 cm;igação com tubo reto.
          7.24. 1(uma)válvula bidirecional para acoplamento as cânulas
          de aspiração e irrigação;
          7.25. 1(uma) eletrodo de coagulação hoock.diâmetro 5 mm e
          comprimento de 30 cm;
          7.26. 1(um) empurrador de nó,reto, com comprimento de 36cm e
          5 mm de diâmetro;
          7.27. 1(um) probe de palpação graduado com comprimento de
           36cm e 5mm de diâmetro;
          7.28. 1(um)pinça porta agulhas,para mão direita,com manopla
          curvada anatômica,válvula integrada para lavação,comprimento
          de 33cm e 5mm de diâmetro.
          7.29. 1(um) retrator afastador de costela,com auto-retenção.
          laminas com 40 mm de profundidade e 30 mm de largura.
          7.30. 1(um) retrator afastador de costela,com auto-retenção.
          laminas com 60mm de profundidade e 30 mm de largura.
          7.31. 1(uma) pinça em formato de s com mandíbula longa fe-
          nestrada exagonal, com cremalheira, comprimento de 33 cm.
          7.32. 1(uma) pinça em formato de s com mandíbula curta fe-
          nestrada exagonal, com cremalheira, comprimento de 28 cm.
          7.33. 1(uma) pinça curva com mandíbula fenestrada oval, com
          cremalheira, comprimento de 28 cm.
          7.34 1(uma) tesoura dissectora de lâmina média em forma de s
          com comprimento de 28cm;
          7.35. 1(uma)tesoura dissectora de lâmina curta em forma de s
          com comprimento de 28 cm.
          7.36. 2(duas) pinça baioneta atraumática, com corpo isolado,
          comprimento de 22 cm.
          7.37. 2(duas) pinça baioneta atraumática, com corpo isolado,
          comprimento de 20 cm.
          8. características técnicas do conjunto para pleuroscopia:
          8.1. 1(um) endoscópio rígido autoclavável, de visão frontal
          de 0°,com sistema de lentes de bastão,tra nsmissão de luz por
          fibra ótica incorporada, ocular grande angular em formato de
          baioneta,com canal para passagem de instrumentos de 5mm, com
          diâmetro de 10 mm e comprimento de 27±1 cm.
          8.2. 1(um) cabo condutor de luz por fluido ótico, com 5mm de
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          diâmetro e 250 cm de comprimento.
          8.3. 1(uma) agulha de veress de 10 cm de comprimento.
          8.4. 1(um) trocater autoclavável de 11mm,com comando da vál-
          vula de retenção de gás,com torneira para passagem de gás,
          com sistema de desmontagem por engate rápido e mandril rombo
          8.5. 1(uma) cânula de sucção e coagulação, com válvula
          trumpete, com diâmetro de 5mm e comprimento de 43cm.
          8.6. 1(uma) pinça de biópsia, autoclavável, com mandíbula de
          semples ação, desmontável através de engate rápido, rotató-
          ria, isolada, com empunhadura com conector de cautério mono-
          polar, com 5mm de diâmetro e 43cm de comprimento.
          8.7. 1(uma) cânula de  coagulação com eletrodo gancho, com
          diâmetro de 5mm e comprimento de 43cm.
          8.8. 2(dois) cabos de diatermia monopolar com 4 mm  de
          diâmetro e 300 cm  de comprimento.
          8.9. 1(um) aplicador de talco com tubo de inserção de 5mm e
          42cm.
          9. características técnicas do conjunto para simpatectomia
          9.1. 1(um) endoscópio rígido autoclavávelde visão foro oblí-
          qua de 30°, com sistema de lentes de bast ão, transmissão de
          luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com
          diâmetro de 5±0,5 mm e comprimento de 29±1 cm.
          9.2. 2(dois) trocater autoclavável de 6mm, com camisa de 6cm
  rosqueável e mandril com ponta romba.
          9.3. 1(uma) cânula de  coagulação com eletrodo gancho, com
          diâmetro de 5mm e comprimento de 36cm.
          9.4. 2(dois) cabo de diatermia monopolar com 4mm de diâmetro
          e 300 cm  de comprimento
          9.5. 2(duas) tesoura metzembaum, autoclavável, com lâminas
          curvadas,desmontável através de engate rápido, autoclavável,
          dupla ação, rotatória,isolada,com empunhara com conector de
          cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 36 cm de
          comprimento.
          9.6. 1(uma) pinça tipo kelly, autoclavávle, com mandíbula pa
          ra dissecção e apreensão, desmontável através de engate rápido,dupla ação,rotatória,isolada,com
empunhara com conec-
          tor de cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 36 cm de
          comprimento.
          9.7. 1(um) cabo condutor de luz por fluido ótico, com 3mm de
          diâmetro e 250 cm de comprimento
          9.8. 1(um) pinça para aplicação de clips de 5mm (lt200) para
          lado direito com haste de 5mm e comprimento de 30cm.
          9.9. 1(um) pinça para aplicação de clips de 5mm (lt200) para
          lado esquerdo com haste de 5mm e comprimento de 30cm.
          10. características técnicas doconjunto para mediastinocopia
          10.1. 1(um) endoscópio rígido autoclavável, de visão frontal
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          de 0º, com 5mm e 29cm com sistema de lentes de bastão e
   fibras de transmissão de luz incorporadas,ocular grande angu
          lar;
          10.2. 1(um) cabo condutor de luz por fluido ótico, com 3mm
          de diâmetro e 250cm de comprimento;
          10.3. 1(uma) camisa de mediastinoscópica de  90º, com bainha
          e 13 cm dotada de ranhura lateral, com fibra ótica incor-
          porada;
          10.4. 1(uma) camisa de mediastinoscópica de 90º, com bainha
          de 17 cm dotada de ranhura lateral, com fibra ótica incor-
          porada;
          10.5. 1(um) acoplador para ótica, para camisa mediastinoscó-
          pica;
          11. características técnicas do conjunto para broncoscopia
          rígida
          11.1. 1(um)endoscópio rígido autoclavável,de visão foro obli
          qua de 0°,com sistema de lentes de bastão ,transmissão de luz
          por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâ-
          metro de 5,5mm e comprimento de 50 cm.
          11.2. 1(um)endoscópio rígido autoclavável,de visão foro
          obliqua de 30°,com sistema de lentes de b astão,transmissão
          luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular,com
          diâmetro de 5,5mm e comprimento de 50 cm.
          11.3. 1(um) endoscópio rígido autoclavável, de visão foro
          obliqua de 90º, com sistema de lentes de bastão, transmissão
  de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular,
          com diâmetro de 5,5mm e comprimento de 50 cm.
          11.4. 1(um) camisa broncoscópica universal número 8,5 ,
          autoclavável, para uso adulto, com entrada para iluminador
          prismático, entrada para ventilação, entrada para ótica e
          instrumento,com diâmetro interno de 10,5mm, diâmetro externo
          de 11,2mm e comprimento de 43cm.
          11.5. 1(um) camisa broncoscópica universal número 7,5 ,
          autoclavável, para uso adulto, com entrada para iluminador
          prismático entrada para ventilação, entrada para ótica e
          instrumentos,com diâmetro interno de 9,5mm, diâmetro externo
          de 10,2mm e  comprimento de 43cm.
          11.6. 1(um) camisa broncoscópica universal número 6,5 ,
          autoclavável, para uso adulto, com entrada para iluminador
          prismático, entrada para ventilação, entrada para ótica e
          instrumentos,com diâmetro interno de 8,5mm, diâmetro externo
          de 9,2mm e comprimento de 43cm.
          11.7. 1(um)camisa broncoscópica de gran lúmen,para colocação
          de stents, autoclavável, para uso adulto, com entrada
          para iluminador prismático, entrada para ventilação, entrada
          para ótica e instrumentos, com diâmetro interno de 11,0mm,

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1601 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
          diâmetro externo de 12,0mm e comprimento de 43cm.
          11.8. 4(quatro) iluminadores prismáticos, autoclavável, aco-
          plável as camisas broncoscópicas e com rosca de acoplamento
          ao cabo de iluminação.coscópicas e com rosca de acoplamento
          11.9. 3(três) plug de vedação para entrada proximal da
          camissa broncoscópica, com janela de vidro para observação.
          11.10. 3(três) janelas para passagem da ótica,acoplável a
          entrada proximal da camisa com borracha de vedação.
          11.11. 1(um) adaptador fluvog, ajustável, com canal de
          trabalho com borracha de vedação, acoplável as camisas
          broncoscópicas
          11.12. 3(três) canula de injeção,com sistema para ventilação
          assistida.
          11.13. 3(três) adaptador tipo guia, com canal central para
          passagem de pinças,com borracha de vedação de orifício de
de 1,2mm.
          11.14. 3(três) adaptadores para canal de respiração,
          acoplável a entrada de ventilação da camisa broncoscópica.
          11.15. 1(uma) pinça endoscópica com mandíbula tipo jacaré,
          com 2,5mm de diâmetro e 55cm de comprimento.
          11.16. 1(uma) pinça endoscópica com mandíbula tipo biópsia,
          com 2,5mm de diâmetro e 55cm de comprimento.
          11.17. 1(uma) pinça endoscópica com mandíbula de dois dentes
          agudos, com 2,5mm de diâmetro e 55cm de comprimento.
          11.18. 1(uma) pinça endoscópica com mandíbula tipo amendoim,
          com 2,5mm de diâmetro e 55cm de comprimento.
          11.19. 1(uma) cânula de sucção, com orifício para controle,
  com 4,0mm de diâmetro e 50cm de comprimento. para controle,
          11.20. 1(uma)cânula de sucção, com ponta distal de borracha,
          com 4,0mm de diâmetro e 50cm de comprimento.
          11.21. 1(uma) cânula de sucção e coagulação, isolada,com
          conector para cautério, com 4,0mm de diâmetro e 50cm de
          comprimento.
          11.22. 1(uma) cânula tipo porta algodão com 50cm de
          comprimento.
          11.23. 1(uma) pinça com canal para passagem da ótica
          broncoscópica,com mandíbula para corpos estranhos e biópsia.
          11.24. 1(uma) pinça com canal para passagem da ótica broncos
          cópica, com mandíbula para corpos estranhos tipo jacaré.
          11.25. 1(uma) pinça com canal para passagem da ótica broncos
          cópica, com mandíbula para corpos estranhos tipo amendoim.
          12. características técnicas mínimas do troley:
          12.1. 1(um)troley (armário) com no mínimo 4(quatro) pratelei
          ras reguláveis e rodízios com capacidade para armazenamento
          do conjunto de equipamentos.
          13. caixas para esterilização do material:
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          13.1. 6(seis) caixas para acondicionamento e esterilização
          do material em autoclave (vapor saturado seco), compatível
          com cada conjunto de especialidade dos instrumentais;
          13.2. cada endoscópio rígido deverá ser acompanhado pela
          respectiva caixa para acondicionamento e esterilização em   autoclave (vapor saturado seco),
compatível com suas dimen-
          sões.
          o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos
          de operação em língua portuguesa e de serviço em língua
          portuguesa ou inglesa. o licitante deve fornecer treinamento
          operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe
          técnica, sem ônus para a administração.

076953010 Conjunto de resseccao endoscopico para urologia
Generalidades:
      1.1. Um (01) ressectoscopio autoclavavel, para uso em resseccao e uretrotomia, composto de camisa
externa de 26 fr 1 fr, camisa interna isolada com ponteira de porcelana, com torneiras para irrigacao e
succao, camisa rotatoria 360º, elemento de trabalho com mola de acao ativa e obturador;
      1.2. Um (01) endoscopio rigido autoclavavel, de visao foro obliqua de 30º, com sistema de lentes de
bastao, transmissao de luz por fibra otica incorporada, ocular grande angular, com diametro de 4+/-0,5mm
e comprimento de 30+/-1cm.
2. Acessorios:
       2.1. Uma (01) camisa endoscopica para cistoscopia, autoclavavel, com duas torneiras para irrigacao,
com diametro de 22+/-1fr e obturador.
       2.2. Uma (01) peca guia para passagem de instrumental,   com canal, para camisa endoscopica.
       2.3. Quinze (15) eletrodos para eletrocirurgia, tipo alca para resseccao de 24fr, monopolar.
       2.4. Dois (02) cabos de diatermia monopolar com 4mm de diametro e 300cm de comprimento,
autoclavavel.
       2.5. Uma (01) caixa perfurada autoclavavel, para esterilizacao e armazenamento do conjunto:
ressectoscopio,  endoscopio rigido, camisa, peca guia e cabo de diatemia.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operacao e servico em lingua portuguesa.
O licitante deve    fornecer instalacao completa do equipamento e treinamento adequado aos usuarios,
sem onus para a administracao.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076953011 Conjunto de equipamentos e instrumentais para vídeo cirurgia
          1.generalidades: equipamento para vídeo cirurgia completo,contendo equipamentos e conjunto de
instrumentais para laparoscopia geral,artroscopia,cistoscopia,uretrotomia e ureteroscopia.
          2. características técnicas:
          2.1 o sistema deve ser composto por:
          2.2 uma(01) micro-camera HD e processador de imagem;
          2.3 um(01) monitor LCD com no mínimo 24'',grau medico;
          2.4 uma(01)fonte de luz xenon 300w;
          2.5 um(01)insuflador de co2,com sistema de aquecimento;
          2.6 um(01)conjunto para laparoscopia geral; 2.7 um(01)conjunto de instrumentais para cirurgia
artroscopica;
          2.8um(01)conjunto para cistoscopia,uretrotomia,ureteroscopia com camisas e instrumentos
compatíveis entre si;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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          2.09 um(01)sistema de gravação de imagens;
          2.10 oito(08) caixas para esterilização do material;
          3.características técnicas mínimas da micro-camera digital full HD(full high definition) e processador
de imagem
          3.1 sistema de imagem de alta definição full HD com no minimo 1080 linhas de definição horizontal;
          3.2 sistema de escaneamento de imagem progressive scan com50 a 60 quadros por segundo;
          3.3 controle automático de luminosidade por meio de controle de tempo de exposição de 1/60 a
1/10000s;
          3.4 capacidade de registro de imagens com luminosidade igual ou inferior a 3 lux(f1,4);
          3.5 saídas de sinal de vídeo digital: hdmi,dvi,sdi,rj-45 e analógicas rgb,s-vhs(y/c) e vídeo
composto(bnc)e saída de dados para telemedicina(compatibilidade com protocolo dicom 3.0);
          3.6 balanço de branco automático acionado através de teclado do processador de imagem e
cabeçote,com dispositivo que impeça o ajuste em condições inadequadas de iluminação,com informação
no monitor desta inconformidade;
          3.7 cabeçote imersível com objetiva com zoom parafocal e acoplador de ótica universalc-mount e
com ccd HD,com acionadores programáveis através de menu na tela em português para as seguintes
funções: balanço de branco, congelamento de imagens, brilho para fibroscopios,controle de periféricos e
geração de barras de cores;
          3.8 alimentação 220v/60hz.
          4. características técnicas mínimas do monitor led,grau medico:
          4.1 tamanho da tela led: no mínimo 24 polegadas;
          4.2 deve possuir proteção anti estática e proteção contra  ondas eletromagnéticas;
          4.3 sistema de cor ntsc;
          4.4 resolução nativa mínima 1920x1084 linhas;
          4.5 entradas de sinal:hdmi,dvi,sdi rj-45,s.vhs(y/c) e video composto(bnc);
          4.6 ajustes: cor,brilho,contraste e matiz;
          4.7 iluminação mínima da tela de 450cd/m2;
          4.8 alimentação elétrica:220v/60hz.
          5.características técnicas mínimas da fonte de luz xenon 300
          5.1 lâmpada xenon de no mínimo 300watts;
          5.2 temperatura de cor 6000k; 5.3 devera possuir controle de intensidade de luz;
          5.4 contador de horas com indicador de fim de vida útil da  lâmpada;
          5.5 alimentação 220v/60hz;
          5.6 três(03) cabos de fibra ótica com comprimento e diâmetro compatíveis aos tamanhos de
endoscópios solicitados nesta especificação;
          5.7 duas(02) lâmpada xenon sobressalente.
          6. características técnicas mínimas insuflador de co2:
          6.1 ajuste micro processado de fluxo de 0 a 30litros/min.(l/m),no mínimo;
          6.2 ajuste de pressão continuo de 0 a 25mm de hg, no mínimo;
          6.3 display que indique: reserva de gás no cilindro,valor teórico/real de pressão no paciente,valor
teórico/real do fluxo de gás e volume de gás consumido;
          6.4 circuito de segurança interno para baixa e alta pressão do cilindro;
          6.5 circuito de segurança para sobre pressão da cavidade abdominal com válvula de alivio e
alarme;
          6.6 circuito de pressão negativa, com alarme;
          6.7 insuflação pulsante com circuito de proteção que evite  leitura indevida de fluxo e pressão
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administrada ao paciente
          6.8 deve possuir sistema de aquecimento do co2;
          6.9 alimentação elétrica:220v/60hz.
          7.características técnicas mínimas do conjunto de laparoscopia geral:
          7.1 3(três)endoscópio rígido autoclavavel,de visão obliqua de 30º,com sistema de lentes de
bastão,transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular,com diâmetro de 5mm e
comprimento de 31cm.
          7.2 2(dois) endoscópios rígido autoclavavel,de visão foro obliqua de 30º,com sistema de lentes de
bastão,transmissão de luz por fibra ótica incorporada,ocular grande angular,com diâmetro de 10mm e
comprimento de 31cm.

           7.3 4(quatro)agulhas de veress autoclavavel de 11cm (±1cm) de comprimento.
          7.4 2(dois) trocater autoclavavel de 13,5mm (±1mm), com válvula mul- tifuncional (ou magnética)
de retenção de gás,com torneira para passagem de gás e mandril piramidal;
          7.5 2(dois) dispositivos de redução de diâmetro de trocater de 13,5mm para 11mm e para 6 mm;
          7.6 3(três) trocater autoclavavel de 11mm (±1mm), com válvula multifuncional (ou magnética) de
retenção de gas com torneira para passagem de  gás e mandril piramidal;
          7.7 3(três) trocater autoclavavel de 11mm (±1mm), para 1º punção sob visão dotado de camisa
rosqueavel para divulcionamento do tecido sem mandril,com válvula multifuncional de retenção de
gás,com torneira para passagem de gás;
          7.8 8(oito)trocater autoclavavel de 6mm(±0,5mm),com válvula multifuncional de retenção de gas,
com torneira para passagem de gás e mandril piramidal;
          7.9 2(dois)dispositivo de redução de diâmetro de trocater de 11mm(±1mm) para 6mm (±0,5mm).
          7.10 3(três)cânulas de irrigação e sucção com válvula de duas vias autoclavavel de 5mm de
diâmetro, com 36cm de comprimento,todas com orifícios laterais na extremidade  distal.
          7.11 2(duas)cânulas de irrigação e sucção com válvula de duas vias autoclavavel de 10mm de
diâmetro e 36cm de comprimento com orifícios laterais na extremidade distal.
          7.12 3(três) cânulas de coagulação hook tipo gancho"l", autoclavaveis, de 5mm de diâmetro com
36cm de comprimento;
          7.13 2(duas)pinça tipo endoclinch,autoclavavel,com mandíbula  para apreensão de corpos
estranhos e para dissecção,autoclavavel,simples ação,rotatória,isolada com empunhara com conector de
cautério monopolar,com 5mm de diâmetro e 36cm de comprimento.
          7.14 2(duas)pinça de agarre atraumatica,autoclavavel,com mandíbula para apreensão estomago e
intestino,autoclavavel,simples ação,rotatória,isolada,com empunhara com conector de cautério
monopolar,com 5mm de diâmetro e 36cm de comprimento
          7.15 2(duas)pinça tipo reddick-olsen,autoclavavel,para dissecção e apreensão,dupla
ação,rotatória,isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar,com 5mm de diâmetro e
36cm de comprimento.
          7.16 3(três)pinças tipo mixter,autoclavavel,para dissecção e apreensão,dupla ação,rotatória,isolada
com empunhadura com conector de cautério monopolar,com 5mm de diâmetro e 36cm de comprimento.
          7.17 3(três) pinças tipo kelly,autoclavavel,com mandíbula curta,para dissecção e apreensão,dupla
ação,rotatória,isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar,com 5mm de diâmetro e
36cm de comprimento.
          7.18 2(duas) pinças tipo maryland,autoclavavel,com mandíbula longa,para dissecção e
apreensão,dupla ação,rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar com
5mm de diâmetro e 36cm de comprimento.
          7.19 2(duas) pinças babcok,autoclavavel,com mandíbula curta para dissecção e apreensão,dupla
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ação,rotatória,isolada com enpunhadura com cremalheira,com conector de cautério monopolar,com 5mm
de diâmetro de 36cm de comprimento.
          7.20 2(duas) pinças com mandíbulas longas,fenestradas para apreensão de
intestino,autoclavavel,dupla ação,rotatória,isolada com empunhadura com conector de cautério
monopolar,com 5mm de diâmetro e 36cm de comprimento.
          7.21 4(quatro) tesoura eletrocirurgica tipo metzembaum,autoclavavel,curva,com laminas de
12mm,dupla ação,rotatória isolada com empunhadura com conector de cauterio monopolar,com 5mm de
diâmetro e 36cm de comprimento.
          7.22 2(duas) pinças com mandíbula de 2x4 dentes,autoclavavel para corpos estranhos, dupla
ação,rotatória,isolada com empunhadura com cremalheira e conector de cautério monopolar com 5mm de
diâmetro e 36cm de comprimento.
          7.23 1(uma) pinça com mandíbula de 3x2 dentes,autoclavavel, para corpos estranhos,dupla
ação,rotatoria,nao isolada com empunhadura metálica com cremalheira com 10 mm de diâmetro e
36cm de comprimento.
          7.24 1(uma) probe de palpação graduada com 5mm de diâmetro e 36cm de comprimento.  7.25
2(duas)pinças para aplicação de clips de titânio,autoclavavel,com mandíbula para clips
médio/largo,rotatória,
 com empunhadura com dispositivo de trava,com 10mm de diâmetro e 36 cm de comprimento.
          7.26 1(uma) caixa de clips de titânio tipo médio/largo contendo 160clips.
          7.27 1(um)morcelador elétrico compatível com o sistema.
          7.28 1(um) afastador de fígado com diâmetro de 10mm+/-0,5mm e 36cm+/-5cm de comprimento.
          7.29 4(quatro) pinças atraumatica para manipulação de viceras,dupla
ação,rotatória,isolada,unipolar,com diâmetro de 5mm+/-0,5mm e 36cm+/-5cm de comprimento.
          7.30 1(uma) pinça de semm, atraumatica,para apreensão,fenestrada,dupla ação,isolada,bipolar,
com diâmetro de 5mm+/-0,5mm e 36cm +/-5cm de comprimento.
          7.31 2(duas) pinças bipolar fenestrada,dupla ação,com diâmetro de 5mm+/-0,5mm e 33 cm +/- 5cm
de comprimento.
          7.32 3(tres) cabos de diatermia bipolar com 4mm+/-1mm de diâmetro e 300cm+/-10cm de
comprimento compatível com bisturis valleylab,wem,microtonic, com os devidos adaptadores se
necessário,sendo um para cada cabo.
          7.33 2(duas) pinças para apreensão e coagulação bipolar,com diâmetro de 5mm e 33cm+/- 3cm de
comprimento.
          7.34 2(dois)retrator tipo leque 5mm de diâmetro e 33cm+/-3cm de comprimento.
          7.35 1(uma) cânula de aspiração de liquido biliar de 36cm de comprimento.
          7.36 1(uma) tesoura simples ação reta 3mm 20cm empunhadura isolada.
          7.37 5(cinco) bainha universal 3mm 7cm sem válvula torneira.
          7.38 5(cinco) trocater ponta piramidal 3mm 7cm.
          7.39 2(duas) bainha universal 2mm 7cm sem válvula torneira.
          7.40 2(duas) trocater ponta piramidal 2mm 7cm
          7.41 1(um) eletrodo gancho hook angulo reto 3mm+/- 20cm
          7.42 1(um) porta agulha reto 3mm de boca,+/-20cm,empunhadura longitudinal.
          7.43 2(duas) pinça apreensão reforçada dupla ação 2mm+/-20cm empunhadura sem cremalheira.
          7.44 1(uma) pinça apreensão reforçada dupla ação 3mm+/-20cm empunhadura isolada.
          7.45 2(duas) pinça de dissecção de maryland 3mm+/-20cm empunhadura isolada.
          7.46 1(uma)válvula e tubo para tubo de irrigação e aspiração 3mm.
          8. características técnicas mínimas do conjunto para artroscopia:
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          8.1 1(um) retrator tipo gancho,comprimento de 18cm,diâmetro de 2,3mm; 8.2 3(tres) pinças saca
bocado com mandíbulas cortantes retas tipo punch de diâmetro de 2mm,com comprimento da haste de
13cm;
          8.3 3(tres) pinças sacabocado com mandíbulas cortantes anguladas a 15ºpara cima,tipo punch de
diâmetro de 2mm,com comprimento de haste de 13cm;
          8.4 3(três) pinças sacabocado com mandíbulas cortantes tipo punch de diâmetro de 2mm, com
haste curvada para direita de 13cm;
          8.5 3(três) pinças saca bocado com mandíbulas cortantes tipo punch de diâmetro de 2mm,com
haste curvada para esquerda de 13cm;
          8.6 3(três) tesouras com haste reta de 13cm e diâmetro de 3,5mm, com lamina pontiaguda de
simples ação.
          8.7 1(uma) tesoura com haste reta curva para direita de 13cm e diâmetro de 3,5mm,com lamina
pontiaguda de simples ação;
          8.8 1(uma) tesoura com haste reta curva para esquerda de 13cm e diâmetro de 3,5mm,com lamina
pontiaguda de simples ação.
          8.9 3(três) pinças grasping,com dente de rato, serrilhada de 10cm+/-0,5cm de comprimento
2,3mm+/-1mm de diâmetro e cabo com cremalheira;
          8.10 3(três) pinças grasping,sem dente de rato,serrilhada de10cm+/-0,5cm comprimento
2,3mm+/-1mm de diâmetro e cabo com cremalheira;
          8.11 1(uma) pinça sacabocado com mandíbulas cortantes anguladas a 15º para cima,tipo punch de
diâmetro de 1,4mm, com comprimento da haste de 13cm;
          8.12 2(duas) pinças sacabocado com mandíbulas cortantes tipo punch de diâmetro de 1,4mm,com
haste curvada para direita de 13cm;
          8.13 2(duas) pinças sacabocado com mandíbulas cortantes tipo punch de diâmetro de 1,4mm, com
haste curvada para esquerda de 13cm;
          8.14 1(uma) tesoura com haste reta de 13cm e diâmetro de 3,5mm, com lamina hoock de simples
ação; 8.15 1(uma) pinça grasping,com dente de rato, serrilhada de 10cm+/-0,5cm de comprimento
2,3mm+/-1mm de diâmetro e cabo com cremalheira;
          8.16 1(um) retrator tipo gancho,comprimento util de 8,5cm,diâmetro de 3,5mm;
          8.17 1(um) martelo de superfície plana com 17cm de comprimento;
          8.18 1(um) osteotomo com lamina de 6mm comprimento de 17cm
          8.19 1(um) osteotomo com lamina de 8mm comprimento de 17cm
          8.20 1(uma)cureta reta de 6mm de diâmetro e comprimento de 17 cm;
          9 características técnicas mínimas do conjunto para cistoscopia,uretrotomia, ureteroscopia com
camisas e instrumentos compatíveis entre si;
          9.1 conjunto para cistoscopia(ressecção e uretrotomia)para 4mm+/-0,5mm com camisas e
instrumentos compatíveis entre si compostos por:
          9.2 dois(02) endoscópios rígido autoclavavel,de visão foro obliqua de 30º,com sistema de lentes de
bastão,transmissão de luz por fibra ótica incorporada,ocular grande angular,com diâmetro de 4+/-0,5mm e
comprimento de 31+/-1cm;
          9.3 um(01)endoscópio rígido autoclavavel,de visão frontal de 0º,com sistema de lentes de
bastão,transmissão de luz por fibra ótica incorporada,ocular grande angular,com diâmetro de 4+/-0,5mm e
comprimento de 31+/-1cm.
          9.4 um(01)endoscópio rígido autoclavavel,de visão obliqua de 70º,com sistema de lentes de
bastão,transmissão de luz por fibra ótica incorporada,ocular grande angular,com diâmetro de 4+/-0,5mm e
comprimento de 31+/-1cm;
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          9.5 uma(01)camisa endoscópica para cistoscopia,autoclavavel, com duas torneiras para
irrigação,com diâmetro de 16+/-1fr e obturador;
          9.6 uma(01)camisa endoscópica para cistoscopia,autoclavavel, com duas torneiras para
irrigação,com diâmetro de 21+/-1fr;
          9.7 uma(01)camisa endoscópica para cistoscopia,autoclavavel,com duas torneiras para
irrigação,com diâmetro de 23+/-1fr;
          9.8 duas(02)peças guia para passagem de instrumental,com canal,com conector luer-lock;
          9.9 duas(02)pinças flexíveis para corpo estranho,autoclavavel,dupla ação,diâmetro de pelo menos
5fr e comprimento de 40cm+/-5cm.
          9.10 duas (02)pinças flexíveis para biopsia,autoclavavel,dupla ação,diâmetro de pelo menos 5fr e
comprimento de 40cm +/-5cm.
          9.11 duas(02) tesouras retas flexíveis,autoclavavel,simples ação,diâmetro de pelo menos 5fr e
comprimento de 40cm+/-5cm.
          9.12 uma(01)pinça de biopsia com canal para passagem de endoscópio de 4mm 30º e 31cm; 9.13
uma(01) pinça para fragmentação e remoção de pequenos cálculos vesicais que possa ser usada em
bainhas de cistoscopia de 23+/-1fr autoclavavel;
          9.14 dois(02) elementos de trabalho com mola de ação ativa com empunhadura fechada;
          9.15 três(03)eletrodos pontiagudos em forma de faca de collins para uso em camisas internas de
24fr;
          9.16 três(03)facas frias para uretrotomia,em forma de meia lua,perfurado que possa ser usado
sobre guia de ate no Maximo 4fr autoclavavel;
          9.17 uma(01)camisa endoscópica de 20+/-1fr para uretrotomia,autoclavavel,com duas torneiras
para irrigação e peça guia para passagem de instrumentos de 5fr;
          9.18um(01)elemento de trabalho para uretrotomia autoclavavel
          9.19 um(01)obturador oco para uretrotomia autoclavavel;
          9.20 dois(02)endoscópio rígido,modelo autoclavavel,25 ou 30 graus, d=1,9mm e c=12cm,com
sistema óptico avançado com lentes em forma de bastão;
          9.21 dois(02)endoscópio rígido,modelo autoclavavel,0 graus,d=1,9mm e c=12cm, com sistema
óptico avançado com lentes em forma de bastão;
          9.22 duas(02)camisa endoscópica neonatal com duas torneiras para irrigação e obturador,com
canal de instrumentos ate 3fr diâmetro de 9 ou 9,5fr. 9.23 três(03) pinça boca tipo jacaré,c=28cm,tamanho
3fr;
          9.24 três(03) pinça boca côncava,abertura bilateral,para biopsia,c=28cm,tamanho 3fr;
          9.25 duas(02)camisas endoscópica pediátrica,com duas torneiras para irrigação e obturador,com
canal de instrumentos ate 5fr,diâmetro de 11fr,comprimento 14cm;
          9.26 duas(02) endoscópio rígido,modelo autoclavavel,30graus,d=1,9/2,1mm e c=18,5cm, com
sistema óptico avançado com lentes em forma de bastão;

          10. sistema de gravação de imagens:
          10.1 um(01)sistema de gravação e transmissão de imagens compatível com o conjunto para
registro das cirurgias;
          10.2 capacidade para registro de no mínimo cinco(05)horas de gravação continua;
          10.3 possibilidade de transferência dos arquivos de imagens para outra mídia(hd
externo/cd/dvd/similares);
          10.4 deve possuir microcomputador com hardware apropriado ao sistema e software com
desempenho compatível com a necessidade do sistema;
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          10.5 deve possuir software compatível com protocolo dicom3.0
habilitado e liberado para utilização de ae title e endereço de ip livremente configurável por parte do
usuário;
          10.6 devem ser fornecidas todas as senhas de superusuario e de administração do software do
equipamento na data da entrega do mesmo;
          11 caixas para esterilização do material:
          11.1 oito(08)caixas para acondicionamento e esterilização do material em autoclave a
134ºc,compatível com os instrumentais solicitados.
           O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação serviço em língua portuguesa
ou inglesa.o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários,sem ônus para a administração.

076953012 Materiais para videocirurgia  torácica contendo:
-02(dois) cabos de iluminação flexível,de fibra ótica, diâmetro de 4,8mm,tamanho de 2,0-2,5mts.
-01(um) endoscópio rígido,autoclavavel,de visão frontal de 0º, transmissão de luz por fibra ótica
incorporada,diâmetro de 10mm e comprimento de 30-35cm.
-01(um) endoscópio rígido,autoclavavel,de visão obliqua de 30º,transmissão de luz por fibra ótica
incorporada,diâmetro de 10mm e comprimento de 30-35cm
-01(um) endoscópio rígido,autoclavavel,de visão frontal de 0º transmissão de luz por fibra ótica
incorporada,diâmetro de05mm e comprimento de 29-35cm
-01(um) endoscópio rígido,autoclavavel,de visão obliqua de 30º, transmissão de luz por fibra ótica
incorporada,diâmetro de 05mm e comprimento de 29-35cm.
 -01(um) eletrodo para eletrocirurgia,em angulo reto,tipo hook ou l, 05mm de diâmetro e 30-36cm de
comprimento.
 -02(duas) cânulas de aspiração e irrigação,5mm de diâmetro e 30-36 cm de comprimento.
 -01(uma) cânula de aspiração e irrigação,10mm de diâmetro e 30-36cm de comprimento.
 -01(uma)válvula rotatória para tubo de irrigação e aspiração
 -01(um) eletrodo para eletro cirurgia,tipo faca ou espátula angulada,05mm de diâmetro e 30-36cm de
comprimento.
-02(dois) eletrodos para eletro cirurgia,tipo bola ou esfera angulada,diâmetro de 5mm e 30-36cm de
comprimento.
 -02(dois) cabos de diatermia monopolar macho/macho.
 -01(uma)tesoura metzembaum curva 05mm,30-36cm de comprimento
 -01(uma) pinça para biopsia 1x1 dente,05mm de diâmetro,30-36 cm de comprimento.
 -01(uma) pinça para biopsia tipo sacabocado,05mm de diâmetro e 30-36 cm de comprimento.
 -01(uma) pinça de apreensão allis 05mm de diâmetro e 30-36cm de comprimento.
 -01(uma) pinça de apreensão tipo badcock,longa,de 10mm de diâmetro e 35-42cm de comprimento.
-04(quatro) bainha/trocather endoscópio para cirurgia torácica,com rosca,sem válvula,5,0-6,0mm de
diâmetro,5-8,5cm de comprimento.
-02(dois) Bainha/trocather endoscópio para cirurgia torácica,com rosca,sem válvula,10-11 mm de
diâmetro,6,0-13cm de comprimento.
 -02(dois) pulverizador de talco composto por frasco para talco,haste de 05mm de diâmetro e 30-42cm de
comprimento e pêra.
  O material deve ser compatível com sistema de videocirurgia Karl Storz modelo image HUB 22201020.

CONJUNTO 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076953013 Armário p/ equipamento de vídeo cirurgia PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

076953014 Kit nefroscópio e pinças composto por:
-Dois endoscópios rígidos Hopkins AV=0º D=4mm C=30cm, autoclavável com sistema óptico de lentes

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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em forma de bastão;
Dois endoscópios rígidos Hopkins ocular fixa obliqua AV=6º, canal de instrumentos de 10Fr, com dois
conectores luer-lock, autoclavável com sistema ótico de lentes em forma de bastão;
Duas pinças de comprimento 38cm, boca fenestrada, para corpos estranhos e apreensão de grandes
fragmentos, compativel com uso em telescópio Hopkins;
Duas pinças de comprimento 38cm, boca tri dente, para retirada de corpos estranhos e apreensão de
grandes fragmentos, para uso com telescópio Hopkins;
Duas pinças de comprimento 38cm, boca serrilhada, para retirada de corpos estranhos e apreensão de
grandes fragmentos, para uso com telescópio Hopkins;
Todos os acessórios devem ser compatíveis para utilização em equipamentos da marca Karl Storz.

076953015 Objeto: Sistema de vídeo-cirurgia urológica
1. Generalidades
Equipamento e instrumental para vídeo-cirurgia urológica composto por conjunto para, cistoscopia para
cirurgias de pacientes adultos.
2. Especificações Técnicas Mínimas
2.1. Micro-câmera endoscópica e processador de imagens totalmente digital.
2.1.1 Sistema de cor NTSC com resolução mínima de 450 linhas (horizontal)
2.1.2 Controle automático de luminosidade por meio de controle de tempo de exposição de 1/60s a
1/10000s com no mínimo 6 estágios.
2.1.3 Capacidade de registro de imagens com luminosidade de 3 lux ou menor;
2.1.4 Balanço de branco automático
2.1.5 Cabeçote imersível com objetiva com faixa minima de zoom parafocal de 16 a 26 mm e acoplador
de ótica universal C-Mount e com CCD de 1/2 ou 1/3”;
2.1.6 Cabeçote com acionadores programáveis através de menu na tela
em português para as seguintes funções: Balanço de branco, zoom digital, congelamento de imagens,
ganho em três níveis, filtro para fibroscópios, controle de acessórios e geração de barras de cores;
2.1.7 Comprimento do cabo do cabeçote de no mínimo 3,0 metros
2.1.8 Alimentação 220 V,60 Hz.
2.2 Monitor LCD:
2.2.1 Tamanho da tela 15” no mínimo
2.2.2 Resolução mínima de 1024 x 768 linhas
2.2.3 Entradas USB para discos externos e impressoras
2.2.4 Saída de vídeo DVI para conexão de monitores externos
2.2.5 Sistema de cor PAL/NTSC
2.2.6 Alimentação em 220V, 60Hz
2.3 A FONTE DE LUZ deve atender a OPÇÃO 01 ou OPÇÃO 02:
2.3.1 OPÇÃO 01 - características técnicas mínimas:
2.3.1.1 Fonte Xenon
2.3.1.2 Lâmpada xenon de no mínimo 50 W;
2.3.1.3 Temperatura de cor 5500K a 6400K
2.3.1.4 Deverá possuir controle de intensidade de luz
2.3.1.5 Contador de horas com indicador de fim de vida útil da lâmpada
2.3.1.6 (dois) Cabo de fibra ótica com comprimento de no mínimo 2,3 m e diâmetro de 3,5mm
2.3.1.7 (duas) Lâmpada xenon de no mínimo 50W;
2.3.1.8 (uma) lâmpada xenon de reserva;
2.3.1.9 Alimentação elétrica: 220V, 60Hz;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
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2.3.2 OPÇÃO 02 - características técnicas mínimas:
2.3.2.1 Fonte LED
2.3.2.2 Temperatura de cor 5500K a 6400K
2.3.2.3 Deverá possuir controle de intensidade de luz
2.3.2.4 (dois) Cabo de fibra ótica com comprimento de no mínimo 2,3 m e diâmetro de 3,5mm;
2.3.2.5 Alimentação elétrica: 220V, 60Hz;
2.3 Kit para Cistoscopia para 4 mm +/- 0,1 mm com camisas e instrumentos compatíveis entre si.
2.3.1 4 (quatro) Endoscópios rígidos autoclaváveis com caixa de esterilização, de visão foro oblíqua de
30°, com sistema de lentes de bastão, transmissão d e luz por fibra ótica incorporada, ocular grande
angular, com diâmetro de 4 mm e comprimento mínimo de 30 cm.
2.3.2 2 (duas) Camisas endoscópicas para cistoscopia, autoclavável, com duas torneiras para irrigação,
com diâmetro de 21Fr ou 22Fr e obturador.
2.3.3 2 (duas) Peças guia com um canal para passagem de instrumental, com conector luer-lock.
2.3.4 2 (duas) Peças guia, com dois canais para passagem de instrumental, com conector luer-lock.
2.3.5 2(duas) Pinças flexíveis para biópsia, autoclavável, dupla ação, diâmetro 5 Fr, 7 Fr ou 9Fr ou 10Fr e
comprimento de 33 cm +/- 1cm ou 40 cm +/- 1cm.
2.3.5 1(uma) Pinças flexíveis para biópsia, autoclavável, dupla ação, diâmetro 7Fr e comprimento de 39
cm +/- 2cm.
2.3.6 1(uma) Pinças flexíveis para corpo estranho, autoclavável, dupla ação, diâmetro 7Fr e comprimento
de 39 cm +/- 1cm.
2.3.7 1(uma) Pinças flexíveis para corpo estranho, autoclavável, dupla ação, diâmetro 7Fr ou 9Fr ou 10Fr
e comprimento de 32 cm +/- 1cm ou 40 cm +/- 1cm.
2.3.8 1(uma) Tesoura para cistoscopia, autoclavável, simples ação, diâmetro 7Fr e comprimento de 33cm
a 40cm.
2.4 Trolley
2.4.1 1(Um) Troley (armário) com no mínimo 4 (quatro) prateleiras reguláveis e rodízios com capacidade
para armazenamento do conjunto de equipamentos.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e de
serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos
usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.

076961001 ACESSÓRIOS PARA PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS.
1. GENERALIDADES:
ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS COMPATíVEIS
COM A MARCA K. STORZ.
2. ACESSÓRIOS:
2.1. 01 PONTE TELESCÓPIA PARA PASSAGEM DE CATETER URETERAL E EM CITOSCOPIA COM
UM CANAL DE TRABALHO;
2.2. 01 CAMISA DE CITOSCÓPIO PARA PINÇA DE FRAGMENTAÇÃO DE CÁLCULO VESICAL Nº 23, 5
FR;
2.3. 02 EVACUADORES DE ELLIK PARA RESSECÇÃO DE PRÓSTATA;
2.4. 01 TROCATER SUPRA PÚBICO PARA CATETER DEFINITIVO;
2.5. 30 ALÇAS DE RESSECÇÃO ENDOSCÓPIA DE PRÓSTATA 24 FR;
2.6. 02 CABOS DE LUZ FRIA;
2.7. 02 CABOS DE CAUTÉRIO PARA RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA;
2.8. 01 LUZ DE XENON 300 W COM MEDIDOR DE HORAS DE USO;
2.9. 01 ÓTICA DE 30º 4MM DE DIÂMETRO AUTOCLAVÁVEL;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
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2.10. 01 PINÇA DE CORPO ESTRANHO PARA CITOSCÓPIO;
2.11. 01 PINÇA DE BIÓPSIA PARA CITOSCÓPIO.
OS EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS DEVEM SER ACOMPANHADOS PELOS MANUAIS DE
OPERAÇÃO E SERVIÇO EM LíNGUA PORTUGUESA.O LICITANTE DEVE FORNECER
TREINAMENTO ADEQUADO AOS USUÁRIOS, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO.

076961002 Afastador fixo de mesa Bookwalter Kit PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076961003 1. generalidades:
Sistema de visualização de dados clínicos e imagens médicas.
2. especificações técnicas mínimas:
2.1 sistema de visualização de dados clínicos e imagens médicas a ser montado no terceiro braço do foco
cirúrgico;
2.1.1 computador all-in-one de grau medico de no minimo 24 polegadas, com as seguintes
características:
2.1.2 processador core i7 da segunda geração no minimo;
2.1.3 8GB DDR3 ram 1066MHz com opção de expandir a 16GB;
2.1.4 com 500GB de disco duro e 8MB de cache;
2.1.5 compatível com sistema operativo windows;
2.1.6 placa de rede com dois (02) portos ethernet;
2.1.7 duas (02) conexoes usb 3.0;
2.1.8 placa de vídeo com resolução de 1920x1080;
2.1.9 tela com tecnologia de retro iluminação por led;
2.1.10 angulo de visão de no mínimo 160 graus;
2.1.11 tela touchscreen permitindo a manipulação com luvas cirúrgicas;
2.1.12 tela antireflexiva e anti-estática;
2.1.13 tempo de resposta de 10ms;
2.1.14 contraste estático 1000:1;
2.1.15 proteção ip65 contra pó e água;
2.1.16 peso maximo de 10kg;
2.1.17 com adaptação vesa 100;
2.1.18 uma(01)saída HDMI/DVI e ou VGA para segunda tela;
2.1.19 duas(02)entradas HDMI/DVI para trabalhar como monitor escravo;
2.1.20 deve acompanhar:cabos de alimentação,02 cabos HDMI/ DVI;
2.1.21 a montagem sera responsabilidade da empresa;
3. alimentação: 220v/60hz
4. instalação
4.1 o fornecedor deverá se responsabilizar pela instalação do(s) equipamento(s) nas salas indicadas,sem
ônus para a SES
4.2 todo sistema de ancoragem deverá ser fornecido pela empresa vencedora;
      O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa
e serviço em língua portuguesa ou inglesa. o licitante deve fornecer treinamento operacional adequado
aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076996006 Kit 1000 horas compatível com ventilador pulmonar compatível com a marca Siemens, modelo Servo 900. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076996007   REFIL DE FILTRO DE CARVÃO COMPACTADO MODELO BLOCK 10" PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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076996034 Kit de óleos e filtros, compat.p/uso em craniotomo anspach KIT 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

076996040 Orings do conector hansen PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076996043 Reparos com ima para boia PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076996045 Valvulas by pass PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076996046 Transdutores de pressao PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076996064 Placa (eletrodo) descartável, tamanho adulto, auto-adesiva para uso na cardioversão / desfibrilação e
marcapasso externo, compatível com cardioversor marca Zoll modelo Mseries.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076996065 Acessórios para equipamentos médicos fonte luz xenon,175 w, compatível com equipamentos  de
videohisteroscopia Karl Storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076996066 Camisa de Bettocch, 4 = 4.3mm, para histeroscopia operatória, fluxo continuo, com canal de instrumentos
semi-rígidos de 1,67mm, com torneira e adaptador Luer Lock, para utilização com 26153 BO, compatível
com equipamento de videohisteroscopia Karl Storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076996067 Camisa de Bettocch, d = 5mm, com torneira e adaptador Luer- Lock, para utilização em funcionamento
com a 25152 BI, compatível com o equipamento de videohisteroscopia Karl Storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076996068 Acessórios para equipamentos médicos, cabo de iluminação c/ fibra ótica, diâmetro de 3,5mm,
comprimento de 230 cm, compatível com equipamento de videohisteroscopia Karl Storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076996070 Agulha de Veress com mandril, para pneumoperitônio, comprimento de 150mm, compatível com
equipamento de videolaparoscopia Karl Storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076996071 Agulha de Veress com mandril, para pneumoperitônio, comprimento de 100mm, compatível com
equipamento de videolaparoscopia Karl Storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076996072 Haste interna para pinça endoscópica bipolar para corpos estranhos, dupla ação, com diâmetro de 5mm,
comprimento de 33cm, compatível com equipamento de videolaparoscopia Karl Storz

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076996073 Válvula automática, para uso com Trocarter, diâmetro de 6mm, comprimento de 10,5cm, compatível com
equipamento de videolaparoscopia Karl Storz

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076996076 Instrumental para videolaparoscopia. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076996077 Cabo bipolar compatível com marca karl storz, para uso em unidade eletrocirúrgica, comprimento de
300cm

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076996078 Tubo externo, para pinça endoscópica bipolar, compatível com marca karl storz, diâmetro de 5mm,
comprimento de 33cm.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

076996079 Fonte de luz fria de xenon, compatível com sistema karl storz
1. Características técnicas mínimas:
1.1. Lâmpada xenon de no mínimo 300w;
1.2. Temperatura de cor 6000k;
1.3. Possuir controle de intensidade luminosa;
1.4. Contador de horas com indicador de fim de vida útil da lâmpada;
1.5. Plena compatibilidade com sistema de vídeo cirurgia da marca karl storz;
2. Alimentação: 220v/60hz;
3. Acessórios:
3.1. 01 (um) cabo de fibra ótica com comprimento de 2,5 me-tros e diâmetro de 4,5+/-3mm.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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076996085 Peça de mão micro tip plus de 36 KHz, compatível com o aspirador ultrassônico CUSA EXCEL PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

077038001 Estilete de corte faca com lâmina descartável medindo 8,0cm x 0,9cm PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077038002 Estilete de corte faca com lâmina descartável medindo 10cm x 1,8cm PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

077038003 ESTILETE DE CORTE TAMANHO GRANDE, REFORÇADO

Usar códigos 077038001 ou 077038002.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

077038004 Estilete tipo bisturi x-acto hunt PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

077046004 ALMOFADA PARA CARIMBO MED. 6,5X10,5 N° 3 -  COR AZUL

Sem requisição desde 01/2012.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

077046007 Almofada para carimbo medindo 6,5X10,5cm  N° 3 - cor preta. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

077054001 Papeleira simples, de acrílico, na cor fume, para correspondência, embalagem individual. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

077054002 Caixa de expediente, papeleira dupla em acrílico, na cor fume, para correspondência, acondicionada em
caixa

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

077054003 Caixa de expediente/papeleira tripla em acrílico

Sem requisição desde 06/2008.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

077062001 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA EM AÇO CROMADO OU NIQUELADO PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

077062002 Extrator de grampo, tipo espátula, medindo 15 x 1,5cm. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

077070018 Placa mãe PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077070020 Placa mae  ga-8vm800 - socket 478 gibabyte, para microcomputador positivo nº série 158934 (nte). PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077070023 Placa mãe para microcomputador (reposição) INTEL TK GIGABYTE GA- G31M-ES2C PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077070025 PLACA MAE PARA MICROCOMPUTADOR (REPOSICAO) ATX

   

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077089003 processador 1,6 ghz PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077089007 Placa de controle uf e bs PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077089008 Memorias u11 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077089009 Placas 24v PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077089010 Placas black light lcd PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077089011 Lampadas lcd colorida PECA 21 Equipamentos, Programas e ativo
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Suprimentos de Informática

077089012 Borracha (passadeira), tamanho 60 cm x 2 m PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077097001 Teclado(reposicao)para computador PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077097008 Teclado(reposicao) usb para computadores. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077143001 Travessa em plástico para uso em microondas, capacidade 200 gramas. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077178001 Lentes protetoras para cirurgias periféricas tamanho pequeno, a embalagem deve permitir a retirada fácil

do produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de
esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a
integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

077178002 Lentes protetoras para cirurgias periféricas tamanho médio, a embalagem deve permitir a retirada fácil do
produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de
esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a
integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

077178003 Lentes protetoras para cirurgias periféricas tamanho grande, a embalagem deve permitir a retirada fácil do
produto, estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de
esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a
integridade do produto, o produto deverá vir com informações técnicas em português.

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

077186001 Pesos de ouro 0,8gr, para correção de logoftalmo, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto,
estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade,  acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto
deverá vir com informações técnicas em português.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

077186002 Pesos de ouro 1,0gr, para correção de logoftalmo, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto,
estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade,  acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto
deverá vir com informações técnicas em português.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

077186003 Pesos de ouro 1,2gr, para correção de logoftalmo, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto,
estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto
deverá vir com informações técnicas em português.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

077186004 Pesos de ouro 1,4gr, para correção de logoftalmo, a embalagem deve permitir a retirada fácil do produto,
estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização,
procedência, validade, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, o produto
deverá vir com informações técnicas em português.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

077194008 Base plana - 50 mm recortável de 10-45 mm
Placa de resina sintética plana, auto-adesiva, hipoalergênica flexível, que garanta a proteção cutânea,
facilidade e aplicação e remoção resistente a umidade e tração; aro de 50 mm.

ROLO 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

077194009 Placa de resina sintética plana, auto-adesiva, hipoalergênica flexível, que garanta a proteção cutânea,
facilidade e aplicação e remoção resistente à umidade e tração; aro de 40 mm.

ROLO 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

077216001 Barra magnética lisa, revestida por teflon polido, de alta imantação, medindo 5 mm de diâmetro por 15
mm de comprimento.

PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo

077216002 Barra magnética lisa, revestida por teflon polido, de alta imantação, medindo 7 mm de diâmetro por 30mm
de comprimento.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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077216007 Barra magnética lisa, revestida por teflon polido, de alta imantação, medindo 9 x 50mm. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

077224001 Pegador de barra magnética revestido em teflon, medindo 8 x 250mm. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

077240001 Caçarola para laboratório, em porcelana, capacidade 120 ml, 70x46 mm. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

077259003 Fita para determinação de PH, faixa de 0 a 14,  caixa com 100 unidades. CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

077283001 Processador de alimentos(doméstico), 220 v, com as seguintes características:
· 2jarras com bico, para as funções de processador e liquidificador;
· facas do processador: para picar, ralar, moer e triturar alimentos como: carnes, queijos, cebola,
vegetais, frutas, nozes, etc.
· botão de controle: para acionar as velocidades, pulsar e também para travar / destravar a tampa da
jarra;
· bocal para introdução dos alimentos:
. capacidade mínima de 1500mL
 .potência 1000W
· garantiamínima: 1 ano.
manual em português.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

077313001 CADEIRA FIXA PARA AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL, ESTOFADOS COM ESPUMA
INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO

PECA 22 Mobiliário ativo

077321001 Grampeador, para grampos 26/6, para grampear simultaneamente no mínimo 15 folhas de 75
gr/m2,capacidade para armazenar no mínimo 100 grampos,com base medindo aproximadamente 10 cm
de comprimento.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

077321002 Grampeador para grampos 26/6, para grampear simultaneamente no mínimo 20 folhas de 75 g/m2,com
capacidade para armazenar no mínimo 200 grampos,com base medindo aproximadamente 20 cm de
comprimento, embalagem individual, acondicionado em caixa.

Lista Básica de Materiais/SEA

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

077321004 Grampeador para papéis tamanho grande, semi-industrial para grampos 10mm. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

077321006 Grampeador p/ papéis, tamanho grande, estrutura metálica durável e resistente,sistema de retração por
mola,reservatório para 200 grampos, medindo aprox.20 cm, para grampos 26/6.

Sem requisição desde 02/2010.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

077321010 Grampeador de mesa, grande, para ate 100 folhas de 75g/m

Sem requisição desde 11/2010.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

077330001 PERFURADOR PARA PAPEL, DE FERRO,TAMANHO PEQUENO, COM ABERTURA DE
PERFURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 2,3 MM, COM ALAVANCA  DE PRESSÃO MEDINDO
APROXIMADAMENTE 8CM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM INDIVIDUAL E ACONDICIONADO EM
CAIXA

Sem requisição desde 03/2006.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

077330002 Perfurador para papel, de ferro, tamanho médio, com abertura de perfuração de aproximadamente 4,0 PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e ativo
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mm, com capacidade para perfurar no mínimo 20 folhas de 75 g/m2,com alavanca de pressão medindo
aproximadamente 14 cm de  comprimento, embalagem individual e acondicionados em caixa.

Lista Básica de Materiais/SEA

de Treinamento (10)

077330003 Perfurador para papel, de ferro, tamanho grande, com abertura de perfuração de aproximadamente 6,0
mm com capacidade para perfurar simultaneamente no mínimo 35 folhas de 75 gr/m2, com alavanca de
pressão medindo aproximadamente 16 cm de comprimento, embalagem individual, acondicionados em
caixa.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

077330004 Perfurador metálico para papeis tamanho grande, central

Sem movimentação no SCCD.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

077330006 Perfurador metálico de papeis - Kit Lâmina de perfuração PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

077330010 Perfurador metálico para papéis com 2 furos

Usar código 77330010.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

077348001 TESOURA DOMÉSTICA,COM LÂMINAS EM ACO INOX, COM APROXIMADAMENTE 15 CM DE
COMPRIMENTO, SENDO QUE A PARTE CORTANTE DA TESOURA MEDE APROXIMADAMENTE 6,5
CM; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ACONDICIONADOS EM CAIXA

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

077348002 Tesoura doméstica, com lâminas em aço inox, com aproximadamente 20 cm de comprimento, sendo que
a parte cortante da tesoura mede aproximadamente 8 cm; embalagem individual, acondicionadas em
caixa.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

077348003 Tesoura de aço inox para picotar, med. 20 cm

Sem requisição desde 11/2008.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

077348005 TESOURA DE AÇO INOX, RETA, COM CABO DE PLÁSTICO, COM APROX. 20CM PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

077348007 TESOURA EM AÇO INOXIDÁVEL COM FIO LEISER E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA CORTAR
TECIDOS, TAMANHO 25 CM

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

077356001 Suporte para fita adesiva de 12 mm x 33 metros (rolo com diâmetro interno de aproximadamente 2,6 cm),
em plástico de alto impacto, com serrilha de aço inoxidável

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

077356002 Suporte para fita adesiva medindo aproximadamente 12mm x 65 metros PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

077356004 Suporte para fita adesiva tipo dispensador com cortador automático. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

077356005 Suporte para fita adesiva de 50mm de largura, tipo dispensador, com cortador (serrilha). PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

077364003 PENTE DE MEMORIA COM PARIDADE DE 128 MB PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077364006 PENTE DE MEMÓRIA COM CAPACIDADE DE 1 GB PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077364008 MEMÓRIA 256 MB DDR PC 400 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077364009 PENTE DE MEMORIA CAPACIDADE DE 512 MB PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077372004 Hard Disk (HD), capacidade 40GB PECA 21 Equipamentos, Programas e ativo
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Suprimentos de Informática

077372005 Hard Disk (HD) Capacidade de 120 Gb, serial Ata Seagate Barracuda 7200. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077372006 HARD DISK (HD) COM CAPACIDADE DE 80 GB PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077372007 HARD DISK (HD) CAPACIDADE DE 250 GB PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077372008 Hard Disk (HD) Capacidade de 200 GB PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077372010 HD SATA II 160 GB 7200 RPM PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077372012 Hard disk (hd) capacidade de 400 gb PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077372014 Hard disk (hd) capacidade 160 gb western digital PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077372015 Hard disc (HD) capacidade 160 Gb PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077372017 Hard Disk (HD) HD IDE 160 gb Maxlor Stmb160215a PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077372018 Hard disk (hd) externo capacidade de 500 gbytes PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077372019 Hard disk (HD) HD Sata 500GB 7200 RPM. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077372024 HD Sata II 3.0 gb/s com tecnologia s.m.a.r.t. com 750 gb e 7200 rpm PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077372029 Hard disk (hd) externo, 1000 gb. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077372038 Hard disk (hd) Hd externo, 2Tb. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077372040 Hard disk (hd) externo capacidade 3Tb. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077372041 HD 146 Gb, 15K SAS, compátivel com o modelo EH0146 FAWJB, tamanho 2.5 polegadas. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077372043 Hard disk (hd) externo, capacidade 1.5 Tb. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077429014 Cartolina rosa, 180 gramas (55 x 73cm), embalado em pacotes com 100 folhas.

*** Sem requisição desde 2008***

PACOTE 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

077429015 CARTOLINA ROSA, 180 GRAMAS (50 X 60)

*** Sem requisição desde 2008***

MILHEIRO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

077429016 Cartolina amarela 180 gramas (50 x 66)

*** Sem requisição desde 2008 ***

MILHEIRO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

077500001 MOUSE PARA MICROCOMPUTADOR PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo
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077500003 MOUSE TRONI 3 BOTÕES C/ SCROLL PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

077500005 MOUSE DE MESA SERIAL PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077500006 MOUSE ÓPTICO MODELO USB COM SCROLL PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077500007 MOUSE OPTICO - PS2 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077500008 Mouse modelo PS2 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077500009 MOUSE PARA NOTBOOK PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077500010 Mouse óptico PS2 Mini-Dimm, 600 DPI PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077500011 MOUSE POINTER INDICADOR LASER PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077500013 Mini mouse optico PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077500014 Mouse óptico de dois botões com botão rolagem, USB PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

077518001 Kit varão em mogno med.3,00 mt PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
077526006 Placa ecd, compativel com equipamento cg marca varian, modelo 3.800 PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

077526007 Anilha vespel 1/16, compativel com equipamento cg marca varian, modelo 3.800 PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

077526008 Kit de manutenção (P/N 3901191) para CG-MS compatível com equipamento CG-MS, modelo
3900-2100d, Varian

KIT 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

077526009 Liner de vidro desativado (P/N 392611998), compatível com equipamento CG-MS, modelo 3900-2100d,
Varian, pacote com 5 unidades - Acessórios e componentes para sistema de cromatografia

PACOTE 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

077526010 Multiplicador de elétrons it compatível com equipamento cg-ms, mod.3900-2100d, marca varian. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

077526012 Kit split venttrap (ag5188-6495). PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

077526013 Injetor automático para cromatografo gasoso (cg) modelo 3800, compatível com a marca Varian. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

077526014 Detector captura de eletrons-ecd, de cell (p/n 02-00197200) para cromatografo gasoso (cg) modelo 3800,
marca varian. Kit completo.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

077534002 Porta lápis/clips 3 em 1, em acrílico, na cor fume, embalagem individual, acondicionados em caixa PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077550001 Forma redonda de vidro PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077577001 Pires para xícara de cafezinho PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077607001 Cabo para paciente externo para sistema de ergometria, compatível com a marca Micromed ergo pc13. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

077658008 BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADO EM
POLICLORETO DE VINILA (PVC), SEM BICO DE AÇO, FLEXÍVEL, CANO DE APROXIMADAMENTE
25CM, SOLADO EM PVC REFORÇADO, COR BRANCA, TAMANHO 35

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

077658009 BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADO EM PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia, ativo
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POLICLORETO DE VINILA (PVC), SEM BICO DE AÇO, FLEXÍVEL, CANO DE APROXIMADAMENTE
25CM, SOLADO EM PVC REFORÇADO, COR BRANCA, TAMANHO 37

Guarnições de Cama, Mesa e
Banho

077658010 BOTA DE SEGURANCA IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADO EM
POLICLORETO DE VINILA (PVC), SEM BICO DE AÇO, FLEXÍVEL, CANO DE APROXIMADAMENTE
25CM, SOLADO EM PVC REFORÇADO, COR BRANCA, TAMANHO 39

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

077658011 BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADO EM
POLICLORETO DE VINILA (PVC), SEM BICO DE AÇO, FLEXÍVEL, CANO DE APROXIMADAMENTE
25CM, SOLADO EM PVC REFORÇADO, COR BRANCA, TAMANHO 41

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

077658012 BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADO EM
POLICLORETO DE VINILA (PVC), SEM BICO DE AÇO, FLEXÍVEL, CANO DE APROXIMADAMENTE
25CM, SOLADO EM PVC REFORÇADO, COR BRANCA, TAMANHO 43

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

077658013 BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADO EM
POLICLORETO DE VINILA (PVC), SEM BICO DE AÇO, FLEXÍVEL, CANO DE APROXIMADAMENTE
25CM, SOLADO EM PVC REFORÇADO, COR PRETA, TAMANHO 38

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

077658014 BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADO EM
POLICLORETO DE VINILA (PVC), SEM BICO DE AÇO, FLEXÍVEL, CANO DE APROXIMADAMENTE
25CM, SOLADO EM PVC REFORÇADO, COR PRETA, TAMANHO 39

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

077658015 BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADO EM
POLICLORETO DE VINILA (PVC), SEM BICO DE AÇO, FLEXÍVEL, CANO DE APROXIMADAMENTE
25CM, SOLADO EM PVC REFORÇADO, COR PRETA, TAMANHO 40

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

077658016 BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADO EM
POLICLORETO DE VINILA (PVC), SEM BICO DE AÇO, FLEXÍVEL, CANO DE APROXIMADAMENTE
25CM, SOLADO EM PVC REFORÇADO, COR PRETA, TAMANHO 41

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

077658017 BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADO EM
POLICLORETO DE VINILA (PVC), SEM BICO DE AÇO, FLEXÍVEL, CANO DE APROXIMADAMENTE
25CM, SOLADO EM PVC REFORÇADO, COR PRETA, TAMANHO 42

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

077658018 BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADO EM
POLICLORETO DE VINILA (PVC), SEM BICO DE AÇO, FLEXÍVEL, CANO DE APROXIMADAMENTE
25CM, SOLADO EM PVC REFORÇADO, COR PRETA, TAMANHO 43

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

077658019 BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADO EM
POLICLORETO DE VINILA (PVC), SEM BICO DE AÇO, FLEXÍVEL, CANO DE APROXIMADAMENTE
25CM, SOLADO EM PVC REFORÇADO, COR PRETA, TAMANHO 44

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

077658020 Bota de segurança impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (pvc), sem
bico de aço, flexível, cano de aproximadamente 25cm, solado em pvc reforçado, cor preta, tamanho 36.

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

077658021 Bota de segurança impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (pvc), sem
bico de aço, flexível, cano de aproximadamente 25cm, solado em pvc reforçado, cor preta, tamanho 37.

PAR 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

077682001 Faca de aço inox para refeição PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077682006 Faca de aço inox de mesa (em dúzia). DUZIA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077682007 Faca de aço inox para verdura serrilhada com 15 cm comprimento PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077682011 Faca de aco inox para verdura c/cabo de polipropileno,lamina liza,c/8 cm PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077682012 Faca de aço inox para verdura c/cabo de polipropileno, lâmina lisa c/10cm PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077682013 Faca de aço inox para verdura c/cabo de polipropileno, lâmina lisa com 17 cm. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077690001 Faca de aço inox para carne,cabo de polipropileno, com lamina de 2cm de espessura, 25cm de

comprimento 
PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
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077690002 Faca para cozinha, em aço inox, com serrilha, para pão, lâmina de 17 cm PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077690003 Faca para cozinha com cabo de polipropileno lâmina lisa em aço inox c/12 cm PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077690004 Faca de aço inox para carne, com 0,2cm de espessura,30cm de comprimento total, com lâmina de 5cm

de largura, cabo de polipropileno.
PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

077704001 Panela de alumínio capacidade para 2,5 litros PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077704002 Caçarola em aluminio fundido, com 2 alcas de aluminio e com tampa, medindo 43cm de diametro x18cm

de altura aproximadamente, com no minimo 2mm de espessura, capacidade 26 litros.
PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

077704003 Caldeirão em alumínio reforçado, tipo hotel, com 02 alças de alumínio e com tampa, medindo 40cm de
diâmetro x 36 cm de altura aproximadamente, com no mínimo 2mm de espessura, capacidade 45 l.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

077704004 Panela de alumínio capacidade de 18 litros PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077704010 panela de aluminio capacidade de 4,5 litros PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077704011 Panela de aluminio capacidade de 3 litros PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077704013 Panela de alumínio tipo caçarola 9,5 litros. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077704026 Panela de alumínio com alça, capacidade 15 litros PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077704037 Caldeirão em alumínio reforçado, tipo hotel, com 2 alças de alumínio e com tampa, medindo 45cm de

diâmetro x 36cm de altura aproximadamente, com no mínimo 2mm de espessura, capacidade 68 litros
PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

077704038 Caldeirão em alumínio reforçado, tipo hotel, com 2 alças de alumínio e com tampa, com no mínimo 2mm
de espessura, capacidade 32 litros.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

077712002 PÁ DE CONCHA RETA PECA 61 Medicamentos ativo
077712003 Pá reta com corte, com cabo de madeira PECA 61 Medicamentos ativo
077720001 Picareta tipo larga PECA 34 Ferramentas ativo
077720002 Picareta tipo estreita PECA 34 Ferramentas ativo
077755002 BANDEJA DE AÇO INOX RETÂNGULAR MED. APROX. 51X36CM PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077755003 Bandeja de aço inox retangular med.aprox. 47 x 31 cm PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077755005 BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOX, PARA USO HOSPITALAR, SEM TAMPA, SUPERFÍCIE

PLANA, ACABAMENTO POLIDO INTERNA E EXTERNAMENTE NAS BORDAS SEM REBARBAS, SEM
RANHURAS, REENTRÂNCIAS, ONDULAÇÕES OU DEFORMAÇÕES CORTANTES, DE FÁCIL
LIMPEZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE DE 37CM DE COMPRIMENTO X 27CM DE LARGURA X
4CM DE ALTURA X DE NO MÍNIMO 0,5MM DE ESPESSURA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 300ML.

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

077755007 Bandeja de aço inox, retangular, lisa, com alças, medindo aproximadamene 27 x 38 cm PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077755008 Bandeja de aço inox retangular, lisa sem alça, medindo aproximadamente 32x48cm. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077763001 Açucareiro de inox. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077763004 Açucareiro em plástico PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077771001 Bule de alumínio com tampa,cap.de 2 litros PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077771002 Bule de alumínio com tampa, capacidade de 5 litros PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077771003 Bule de alumínio reforçado, com tampa, capacidade de 3 litros, com cabo de baquelite PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077771008 Bule de aço inox para leite com tampa presa, bico aberto, capacidade de 350 a 400ml PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077771009 Bule de aco inox para leite, com tampa presa, bico aberto, capacidade 1000ml PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077771011 Bule revestido em teflon, capacidade de 2 litros PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077780001 Chaleira de alumínio polido,c/alça,cap.p/03 litros. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077780002 Chaleira tipo hotel em alumínio reforçado com alça fixa e capacidade para 2 litros PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077780003 Chaleira de alumínio com alça fixa e capacidade de 4 litros. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077780004 Chaleira revestida de teflon preta cap. 02 litros PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077780008 Chaleira em aço inox, com alça, capacidade para 03 litros PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077798002 Colher em inox  com cabo de aproximadamente 40 cm e alça de pendurar. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077798003 Colher para servir em aço inox peça inteiriça com 30cm de cabo aproximadamente. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
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077798004 Colher em inox para servir, com 35 cm e alca para pendurar. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077801001 Leiteira em aco inox,cap.500ml PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077801003 Leiteira de alumínio com capacidade 3 litros PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077801007 Leiteira de alumínio cap.04 litros PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077810002 Colher de aço inox para sopa. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077810003 Colher de aço inox para sobremesa. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077810004 Colher de aço inox para cafézinho (em unidade). PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077810006 Colher de aço inox para chá. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077810011 Colher de aço inox tamanho grande 20 cm de cabo PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077828001 Concha (para cozinha), capacidade de 1 kg. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077828004 Concha (para cozinha) 9cm de diâmetro, 40cm de cabo (aproximadamente), com alça, em aço inox. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077828005 CONCHA PARA COZINHA COM 9CM DE DIÂMETRO E CABO DE 40CM PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077828006 Concha (para cozinha) 9cm de diâmetro com 30cm de cabo, em aço inox PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077828007 Concha para cozinha, 16cm de diâmetro e cabo de 50cm aproximadamente., com alça para pendurar. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077828009 Concha (para cozinha) 8cm diâmetro, capacidade 60ml. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077828013 Concha (para cozinha) em aço inox. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077828014 Concha (para cozinha) em plástico med. 28 cm. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077917004 Porta de ferro em ferro PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
077917009 Porta de ferro com tela e dobradiça vai e vem, medindo 0,80 X 2.10 PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
077925001 Gravador digital de ramais, modelo mgrd 8kb. PECA 42 Telecomunicações ativo
077933001 Toxina botulinica tipo A, forma farmacêutica: pó liofilizado para solução injetável, concentração por

unidade: 100 U. Características adicionais: composição por F/A: toxina botulinica tipo A, dextrano
gelatina, sacarose.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

077933002 Toxina botulínica tipo A 500 UI, injetável , pó liofilizado, composição por F/A: 0,125mg de albumina
humana e 2,5mg de lactose, frasco-ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

077933003 Toxina botulinica tipo A 100 UI, injetável pó liofilizado, composição por F/A: 0,5mg de albumina humana e
0,9mg de naci, frasco-ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

077950001 PRANCHETA EM EUCATEX COM PEGADOR DE METAL PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
077950002 Prancheta em acrílico com pegador de metal. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

077950003 Prancheta em aluminio,duas faces prontuario medico PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

077950004 Prancheta em eucatex com prendedor de acrílico PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

077984001 REFIL DE MOP ÁGUA ZIG ZAG, PARA LIMPEZA DE CHÃO, TAMANHO 45CM PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
078140001 Aparelho para medir glicose no sangue PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

078158002 PISTOLA PLASTICA PARA APLICACAO DE SILICONE EM BISNAGA PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
078166001 Materiais artigos e utensílios de escritório. Aplicação direta. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

078166002 Fita para relogio protocolador compativel com a marca farep, modelo ptr-1 PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

078174001 PACOTE PARA CURATIVO COM PINÇAS, TESOURAS, PORTA AGULHAS ETENTACÂNULA PACOTE 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo
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078182001 Mesa cirúrgica elétrica

1. Generalidades; mesa radiotransparente com movimentação elétrica para procedimentos cirúrgicos de
alta complexidade
2. Características técnicas mínimas
2.1 Tipo de acionamento; elétrico ou eletro-hidráulico para os movimentos de elevação, trendelemburg,
reverso do trendelemburg, dorsal, longitudinal e lateralidade;
2.2 Movimentos da mesa;
2.2.1 Altura ajustável; 80cm a 100cm, no mínimo (valor considerando o tampo sem colchonete);
2.2.2 Trendelemburg; -30 graus, no mínimo;
2.2.3 reverso do Trendelemburg: + 30 graus, no mínimo
2.2.4 Lateral esquerda e direita; 18 graus, no mínimo;
2.2.5 Dorsal + 60 graus, no mínimo;
2.2.6 Perneira - 90 graus, no mínimo;
2.2.7 Orientação do paciente a 180 graus da posição normal (modo reverso);
2.2.8 Deve suportar pacientes de até 250 kg, para o movimento de elevação, no minimo;
2.2.9. Perneira bipartida (com sistema de movimentação elétrico ou manual com amortecedor);
2.3 Dimensões de mesa (tampo);
2.3.1 Comprimento (considerando a cabeceira): 200cm, no mínimo;
2.3.2 Largura (sem extensores laterais): 50cm, no mínimo;
2.4 Material;
2.4.1 Mesa; radiotransparente, permitindo utilização do intensificador de imagem;
2.4.2 Estrutura da coluna e da base devem ser;
2.4.2.1 Constituídas de material resistentes e protegidos contra corrosão;
2.4.2.2 Revestidas em aço inoxidável ou material plástico, polímero ou equivalente, resistente a choque
mecânico;
2.4.3. Deve permitir a movimentação por meio de rodízios;
2.4.4 Deve possuir sistema de freios/fixação estacionário;
2.4.5 Deve possuir bateria interna recarregável com autonomia mínima de 10 minutos, para acionamento
de todos os movimentos elétricos;
2.4.6. deve permitir o acionamento dos movimentos elétricos em painel disponível na estrutura da mesa,
além do controle remoto;
3. Acessórios:
3.1. 01 (um) arco de narcose;
3.2. 01(um) par de suporte de braços;
3.3. 01(um) par de suporte lateral;
3.4. 01 (um) par de suporte para apoio de ombros;
3.5. 01 (um) conjunto de colchonete;
3.6. 01 (um) controle remoto sobressalente;
4. Alimentação elétrica 220v/60hz
Garantia:
- Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo
fabricante, conforme manual do equipamento, ou no mínimo, inclusive com a substituição de peças
necessárias para a execução, sem ônus para a administração. O equipamento deve ser acompanhado
pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento
operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.
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078182002 Objeto: mesa cirúrgica geral PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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1. Generalidades: mesa radiostransparente para procedimentos cirúrgicos, uso geral.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. tipo de acionamento: elétrico ou eletro-hidráulico para os movimentos descritos no item 2.2 através
de controle remoto e painel da base;
2.2. movimentos da mesa:
2.2.1 altura ajustável: 75 cm a 95 cm, no mínimo;(valor considerando o tampo sem colchonete
2.2.2 Trendelenburg: 15 graus, no mínimo;
2.2.3 reverso do Trendelemburg: 10 graus, no mínimo;
2.2.4 semi-sentado: 70 graus, no mínimo;
2.2.5. movimento longitudinal do tampo ou coluna deslocada ou coluna deslocada por sistema de placas
extensora para uso do intensificador de imagens;
2.2.6.lateral: 20 graus no mínimo;
2.3. dimensões da mesa (tampo)
2.3.1. comprimento (considerando a cabeceira): 200cm, no mínimo;
2.3.2.largura: 50 cm, no mínimo (sem extensores laterais);
2.4. perneira bipartida (com sistema de movimentação elétrico ou manual com amortecedor);
2.5. material:
2.5.1. mesa: radiotransparente, permitindo utilização do intensificador de imagem;
2.5.2. estrutura da coluna e da base devem ser:
2.5.2.1 constituídas de material resistentes e protegidos contra corrosão;
2.5.2.2 revestidas em aço inoxidável ou material plástico, polímero ou equivalente, resistente a choque
mecânico;
2.6. deve ter capacidade de suportar paciente até 200kg para o movimento de elevação, no mínimo
2.7. deve permitir o acionamento dos movimentos elétricos em painel disponível na estrutura da mesa,
além do controle remoto;
2.8. deve possuir bateria interna recarregável (nobreak) para acionamento de todos os movimentos
elétricos, com autonomia mínima de trinta(30) minutos;
2.9. deve permitir a movimentação por meio de rodízios;
2.10 deve possuir sistema de freios/fixação estacionário;
3.   Acessórios:
3.1. 01 (um) arco de narcose;
3.2. 01(um) par de suporte de braços;
3.3. 01(um) par de porta coxas;
3.4. 01 (um) par de suporte para apoio de ombros;
3.5. 01(um) conjunto de extensores laterais (direita e esquerda);
3.6. 02 (dois) suportes para elevação renal, caso suporte do tipo sistema mecânico, fornecer no mínimo
01(um);
3.7. 02 (dois) conjuntos de colchonetes;
3.8. 02 (dois) controles remotos sobressalentes;
3.9. 02 (dois) assentos para cabeça e face, em gel (ou silicone, caso suporte do tipo sistema mecânico,
fornecer no mínimo 01(um);
3.10. 03 (três) conjuntos de cintas para fixação de braço e corpo;
4. Alimentação elétrica 220v/60hz
5. Documentação;
5.1. o equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação impresso em língua portuguesa e
serviço em língua portuguesa ou inglesa;

Materiais de Uso Médico (67)
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6. Instalação e treinamento;
6.1. a empresa vencedora deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração, com no mínimo duas aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de
instalação do sistema

078182003 Mesa cirúrgica elétrica
1. Generalidades: mesa para procedimentos cirúrgicos, radio transparente ao raio x e para utilização do
intensificador de imagem.
2. Características técnicas médicas:
2.1 Tipo de acionamento elétrico por controle remoto para no mínimo os seguintes movimentos:
horizontal, Trendelemburg, reverso do Trendelemburg e lateral esquerda e direita;
2.1.1 Movimentos de mesa:
2.1.1.1 Altura ajustável sem colchão/colchonete:80cm+/- 10cm a 100cm +/- 10cm (deslocamento  mínimo
entre a altura mínima e máxima de 20 cm), no mínimo.
2.1.1.2 Trendelemburg: 25 graus, no mínimo;
2.1.1.3 Reverso do Trendelemburg: 25 graus no mínimo;
2.1.1.4 Lateral esquerda e direita: 15 graus, no mínimo;
2.1.1.5 Semi-sentado: 70 graus, no mínimo
2.1.1.6 Flexão abdominal;
2.1.1.7 Litotômica.
2.2 Dimensões da mesa;
2.2.1 Comprimento: 190cm, no mínimo
2.2.2 Largura do tampo de no mínimo 47cm.
2.3 Material:
2.3.1 Coluna e base constituídas de material resistente e protegidas contra corrosão através de pintura
epóxi e aço inoxidável;
2.3.2 Base no formato T provida de sistema de movimentação e fixação;
2.3.3 Cabeceira na largura da mesa:
3. Acessórios:
3.1.1 01(um) arco de narcose;
3.1.2 01(um) par de suportes laterais;
3.1.3 01(um) par de suportes de braço com munhequeira;
3.1.4 01(um) par de suporte de ombreiras;
3.1.5 01(um) par de porta-coxas;
3.1.6 01 (um) par de perneiras;
3.1.7 01 (um) jogo de colchonete lavável;
4. Alimentação;
4.1 Alimentação elétrica 220v / 60hz;
4.2 cabo de alimentação padrão ABNT;
O equipamento  deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração. 
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078182004 Mesa cirúrgica elétrica para parto vertical.
1.Generalidades:
Mesa cirúrgica elétrica para procedimentos de parto vertical e ginecológicos.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 tipo de acionamento: elétrico ou elétrico-hidráulico ao menos para os movimentos de elevação,
trendelemburg, reverso do trendelemburg e lateralidade, com controle remoto;
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2.2 movimentos da mesa:
2.2.1 altura ajustável: 75cm a 95cm, no mínimo(valor considerando o tampo sem colchonete;
2.2.2 trendelemburg: 15 graus, no mínimo;
2.2.3 reverso do trendelemburg: 10 graus, no mínimo
2.2.4 semi sentado: 70 graus, no mínimo;
2.2.5 movimento longitudinal do tampo ou coluna deslocada por  sistema de placas extensoras,para uso
do intensificador de imagens para acesso á região pélvica;
2.2.6 lateral: 20 graus, no mínimo;
2.3 encosto reclinável que possibilite as seguintes posições
2.3.2 deitada;
2.3.3 semi-sentada (com apoio para os pés);
2.3.4 cócoras: (com apoio para os pés);
2.3.5 sentada (com apoio para os pés);
2.4 dimensões da mesa (tampo):
2.4.1 comprimento (considerando a cabeçeira): 200cm, no mínimo
2.4.2 largura: 50 cm, no mínimo (sem extensores laterais);
2.5 perneira bipartida (com sistema de movimentação elétrico ou manual com amortecedor);
2.6 material:
2.6.1 mesa: rádio transparente, permitindo utilização do intensificador de imagem;
2.6.2 coluna e base: devem ser constituídas de material resistente e protegido contra corrosão, revestidas
em aço inoxidável ou material plástico, polímero ou equivalente, resistente a choque mecânico;
2.6.3 base: deve ser provida de sistema de movimentação e fixação através de rodas de fácil
acionamento;
2.7 deve ter capacidade de suportar paciente até 200kg, no mínimo, para movimento de elevação. Com
uso de extensores para membros inferiores, deve suportar, no mínimo, 150kg;
2.8 cabeceira na largura de mesa:
2.9 deve permitir o acionamento dos movimentos elétricos em painel disponível na estrutura da mesa,
além do controle remoto;
2.10 deve possuir bateria interna recarregável (Nobreak), para acionamento de todos os movimentos
elétricos, com autonomia mínima de 30 minutos;
3. Acessórios:
3.1 um(01) arco de narcose;
3.2 um(01) par de suporte de braços;
3.3 um(01)par de porta coxas;
3.4 um(01)par de ombreiras;
3.5 dois(02)jogos de colchonetes;
3.6 um(01)arco para apoio e/ou tração para parturiente, em aço inoxidável;
3.7 uma(01)bandeja para placenta;
3.8 um(01)conjunto de extensores laterais(direita e esquerda
3.9 dois(02)suportes para elevação renal, caso suporte do tipo sistema mecânico fornecer no mínimo,
01(um);
3.10 dois(02)assentos para cabeça e face, em gel(ou silicone caso suporte do tipo sistema mecânico,
fornecer no mínimo 01 (um);
3.12 um (01) rack para acondicionar os acessórios da mesa, construído em aço inoxidável, com rodízios;
3.13 três (03) conjuntos de cintas para fixação de braço e corpo;
4. Alimentação:
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4.1 alimentação elétrica: 220v/60hz.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa
(Brasil) e serviço em língua portuguesa (Brasil) ou inglesa.

078182005 Mesa cirúrgica elétrica
1. Generalidades
Mesa radiotransparente c/ movimentação elétrica para procedimentos cirúrgicos de alta complexidade.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 tipo de acionamento: elétrico ou eletro- hidráulico ao menos para os movimentos de elevação,
trendelemburg, reverso /do trendelemburg (proclive), dorsal, longitudinal e lateralidade;
2.1.1. Movimentos da mesa (elétricos):
2.1.1.1 altura ajustável sem colchão/colchonete 80+/- 10cm a 100cm+/-10cm (deslocamento mínimo entre
a altura mínima e máxima de 20cm), no mínimo;
2.1.1.2 trendelemburg: - 25 graus, no mínimo;
2.1.1.3 reverso do trendelemburg (proclive): + 25 graus, no mínimo;
2.1.1.4 lateral esquerda e direita: 20 graus, no mínimo;
2.1.1.5 dorsal: + 70 graus, no mínimo;
2.1.1.6 longitudinal: o tampo deve se deslocar por no mínimo 25 cm;
2.2. Movimentos da mesa (manuais ou elétricos): cabeceira de +- 30 graus e perneira: -90 graus, no
mínimo;
2.3 acionamento dos movimentos através de controle remoto;
2.4 deve possuir bateria interna com duração de 60 minutos, no mínimo;
2.5 deve suportar pacientes de até 180kg;
2.6 dimensões de mesa:
2.6.1.comprimento (considerando a cabeceira):200cm, no mínimo
2.6.2 largura útil do tampo: 50cm, no mínimo;
2.7. Material:
2.7.1 mesa: radio transparente,permitindo utilização do intensificador de imagem
2.7.2 coluna e base: devem ser constituídas de material resistente e protegido contra corrosão revestidas
em aço inoxidável ou material plástico, polímero ou equivalente resistente a choque mecânico;
2.7.3 base: deve ser provida de sistema de movimentação através de rodízios de no mínimo 50mm e
fixação através do controle ou manualmente através de pedal;
2.8 deve atender a norma NBR-IEC 60601-2 -46 - equipamento /eletromédico -prescrições particulares
para segurança de mesas cirúrgicas.
3. Acessórios:
3.1 01(hum) arco de narcose;
3.2 01(hum) par de suporte lateral;
3.3 01(hum) par de porta coxas;
3.4 01(hum) par de ombreira;
3.5 02(dois) jogos de colchonete em PU ou visco-elástico;
3.6 01(hum) controle remoto sobressalente;
3.7 01(hum) jogo de acessórios para urologia
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078182006 Mesa cirúrgica elétrica
1. Generalidades
Mesa radiotransparente com movimentação elétrica para procedimentos cirúrgicos de alta complexidade.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 tipo de acionamento: elétrico ou eletro-hidráulico ao menos para os movimentos de elevação,
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trendelemburg, reverso do trendelemburg (proclive), dorsal, longitudinal e lateralidade;
2.1.1. movimentos da mesa (elétricos):
2.1.1.1 altura ajustável: 75cm a 95cm, no mínimo (valor considerando o tampo sem colchonete);
2.1.1.2 trendelemburg: - 25 graus, no mínimo;
2.1.1.3 reverso do trendelemburg (proclive): + 25 graus, no mínimo;
2.1.1.4 lateral esquerda e direita: 20 graus, no mínimo;
2.1.1.5 movimento longitudinal do tampo ou coluna deslocada ou coluna deslocada por sistema de placas
extensoras ou sistema de duas bases; permitindo um vão livre de no mínimo 1,2m para o uso do
intensificador de imagens em 360 graus.
2.1.1.6 deve possibilitar o posicionamento do paciente em de cúbito ventral para realização de cirurgias
na coluna vertebral, permitindo a visualização em 360º de toda a coluna veterbral (mínimo de 1,2m de vão
livre) através do uso de intensificador de imagens;
2.1.1.7 deve permitir o acionamento dos movimentos elétricos em painel disponível na estrutura da mesa,
além do controle remoto;
2.2. deve possuir bateria interna recarregável (nobreak) para acionamento de todos os movimentos
elétricos, com autonomia mínima de sessenta (60) minutos;
2.3 deve suportar pacientes de até 200 kg;
2.4 dimensões de mesa:
2.4.1.comprimento (considerando a cabeceira): 200 cm, no mínimo;
2.4.2 largura útil do tampo: 50 cm, no mínimo (sem extensores laterais);          2.4.3 deve possibilitar no
mínimo 70 cm de área livre abaixo do tampo para utilização de intensificador de imagens em cirurgias;
2.5. material:
2.5.1 mesa com tampo e/ou acessório constituído em material radio transparente permitindo a utilização
do intensificador de imagem com visão de 360º.
2.5.2 coluna e base: devem ser constituídas de material resistente e protegidas contra corrosão,
revestidas em aço inoxidável ou material plástico, polímero ou equivalente resistente a choque mecânico;
2.6 base: deve ser provida de sistema de movimentação em quaisquer direções, através de rodízios de
no mínimo 50mm e fixação através do controle ou manualmente através de pedal;
2.7 deve atender a norma NBR-IEC 60601-2 -46 - equipamento eletro médico -prescrições particulares
para segurança de mesas cirúrgicas.
2.8 deve possuir botão de acionamento para nivelamento da mesa e travamento através de controle
remoto com indicação visual do estado (travado ou livre);
2.9 alimentação elétrica: 220v/ 60hz.
3. Acessórios:
3.1 01(hum) arco de narcose;
3.2 01(hum) par de ombreira;
3.3 02(dois) jogos de colchonete em pu ou visco-elástico;
3.4 02(dois) controles remotos sobressalentes;
3.5 01 (hum) par de suporte para os braços, com ajuste: de altura, afastastamento do tampo, lateralização
e rotação com angulação de 0 a 90º;
3.6 02 (duas) almofadas em gel para apoio da face em decúbito ventral 280x240x130mm;
3.7 02 (duas) almofadas em gel para apoio da face em decúbito ventral 230x190x130mm;
3.8 02 (duas) almofadas em gel para apoio da cabeça 200x75x45mm;)
3.9 02 (duas) almofadas em gel para apoio da cabeça 140x60x35mm;
3.10 02 (duas) almofadas em gel para apoio da cabeça 200x75x45mm;
3.11 02 (duas) almofadas em gel para apoio da cabeça 140x60x35mm;
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3.12 02 (duas) almofadas em gel, formato retangular semicilíndrico, para apoio do tórax, pelve ou
membros inferiores, 510x150x100mm;
3.13 02 (duas) almofadas em gel, formato retangular para apoio de membros superiores, 380x110x10mm;
3.14 02 (duas) almofadas em gel, formato retangular para apoio de membros superiores, 600x200x10mm;
3.15 02 (duas) almofadas em gel para apoio dos joelhos em decúbito ventral 190x175x30mm;
3.16 01 (um) par de suporte para apoio de ombros;
3.17 01 (uma) tabua pra apoio de braço;
3.18 01 (um) suporte de crânio tipo mayfield;
3.19 01 (um) rack para acondicionar acessórios da mesa ortopédica, construído em aço inoxidável, com
rodízio;
4. Documentação;
4.1. o equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação impresso
em língua portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa;
5. Instalação e treinamento;
5.1. a empresa vencedora deve instalar equipamento bem como fornecer treinamento adequado aos
usuários, sem ônus para administração, com no mínimo duas aplicações em datas distintas após o
treinamento inicial de instalação do equipamento.

078182008 Mesa Cirúrgica – Mesa para procedimentos cirúrgicos, radiotransparente ao raio-x e para utilização do
intensificador de imagem.
Tipo de acionamento elétrico por controle remoto para no mínimo os seguistes movimentos:
- horizontal
- trendelenberg
- reverso de trendelenburg
- lateral esquerda e direita
Dimensões da mesa:
Comprimento: Deve estar entre 190 cm e 200 cm
Largura: 50 cm, no mínimo.
Material: Mesa radiotransparente ao raio-x e para uso do intensificador de imagem, com tampo dividido
em cinco secções:
- Dorso
- Cabeça
- Renal
- Pernas
- Fixa
Coluna e base constituídas de material resistente e protegidas contra corrosão através de pintura epóxi e
aço inoxidável.
Base no formato T provida de sistema de movimentação e fixação.
Cabeceira na altura da mesa.
Acessórios:
- 01 (um) arco de narcose
- 01 (um) par de suportes laterais
- 01 (um) par de suportes de braço com munhequeira
- 01 (um) par de suportes de ombreiras
- 01 (um) par de porta-coxas
- 01 (um) par de perneiras
- 01 (um) adaptador para fixação de suporte de crânio
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- 01 (um) suporte de crânio para neurocirurgia
- 01 (um) jogo de colchonete lavável
Alimentação elétrica: 220V/60Hz.

078182009 Mesa Cirúrgica – Mesa para procedimentos cirúrgicos, radiotransparente ao raio-x e para utilização do
intensificador de imagem.
Tipo de acionamento elétrico por controle remoto para no mínimo os seguistes movimentos:
- horizontal
- trendelenberg
- reverso de trendelenburg
- lateral esquerda e direita
Dimensões da mesa:
Comprimento: Deve estar entre 190 cm e 200 cm
Largura: 50 cm, no mínimo.
Material: Mesa radiotransparente ao raio-x e para uso do intensificador de imagem, com tampo dividido
em cinco secções:
- Dorso
- Cabeça
- Renal
- Pernas
- Fixa
Coluna e base constituídas de material resistente e protegidas contra corrosão através de pintura epóxi e
aço inoxidável.
Base no formato T provida de sistema de movimentação e fixação.
Cabeceira na altura da mesa.
Acessórios:
- 01 (um) arco de narcose
- 01 (um) par de suportes laterais
- 01 (um) par de suportes de braço com munhequeira
- 01 (um) par de suportes de ombreiras
- 01 (um) par de porta-coxas
- 01 (um) par de perneiras
- 01 (um) jogo de colchonete lavável
Alimentação elétrica: 220V/60Hz.
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078182010 1. Generalidades
Mesa radiotransparente com coluna fixa para sincronização com sistemas de hemodinâmica de sala
híbrida.
2. Características técnicas mínimas gerais e da coluna de sustentação:
2.1. Deve realizar intervenções cirúrgicas que atendam todas as disciplinas;
2.2. Deve possuir sistema de sincronização com sistemas de hemodinâmica de sala híbrida das marcas
GE, Siemens, Toshiba e Philips, com controle tipo “joystick” para realizar movimentos da mesa;
2.3. Sistema de mesa cirúrgica composto por no mínimo três elementos: coluna fixa ao chão, tampo e
carro de transporte;
2.4. Possibilidade de posicionar o tampo da mesa em sentido inverso sobre a coluna com confirmação do
sentido de posição através de botões do controle remoto;
2.5. Acionamento dos movimentos através de controle remoto infravermelho com bateria recarregável,
através de painel na coluna do equipamento e através de joystick;
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2.6. Deve possuir bateria interna com duração de 30 minutos, no mínimo;
2.7. Coluna fixa: deve ser constituídas de material resistente e protegido contra corrosão revestidas em
aço inoxidável ou material plástico ou em aço cromo-níquel, polímero ou equivalente resistente a choque
mecânico;
2.8. Deve ser compatível com diferentes modelos de tampo, sendo no mínimo, um tampo para cirurgias
gerais e um tampo de fibra de carbono para cirurgias vasculares;
2.9. A coluna deve reconhecer o posicionamento correto do carro de transporte no momento da conexão
do tampo com a coluna, evitando falhas no encaixe do tampo;
2.10. Deve apresentar movimento motorizado de ajuste de altura de 70 a 100cm, no mínimo;
2.11. Deve suportar pacientes de até 250 Kg com o tampo de cirurgia geral e 180 Kg com o tampo de
fibra de carbono;
2.12. Conexão motorizada da coluna com o tampo após o posicionamento do carro de transporte com a
coluna;
2.13. Deve apresentar movimento de rotação da coluna em no mínimo 300º;
2.14. Deve possuir comando de nivelamento do tampo;
2.15. Deve possuir dois tampos de cirurgia, sendo um tampo para cirurgia geral e um tampo de fibra de
carbono para cirurgias vasculares e cardiovasculares;
2.16. Deve possuir tecla de segurança para o bloqueio de movimentos;
2.17. Deve possuir no mínimo 5 memórias para pré-posicionamento do paciente;

3. Características técnicas mínimas do tampo de cirurgia geral:
3.1. Tipo de acionamento: elétrico ou eletro-hidráulico ao menos para os movimentos de elevação,
trendelemburg, reverso do Trendelemburg (proclive), dorsal, longitudinal e lateralidade;
3.2. Tampo da mesa de ser modular constituído de no mínimo 7 módulos, seção de pernas deve ser
dividida em no mínimo 4 partes;
3.3. Montagem dos módulos do tampo da mesa sem a necessidade de ferramentas e com encaixe rápido;
3.4. Altura ajustável: 70cm a 100cm, no mínimo;
3.5. Trendelemburg: - 65 graus, no mínimo;
3.6. Reverso do Trendelemburg (proclive): + 65 graus, no mínimo;
3.7. Lateral (tilt) esquerda e direita: 30 graus, no mínimo;
3.8. Dorsal: + 80 graus a -60 graus, no mínimo;
3.9. Perneira: + 80 graus a -90 graus, no mínimo;
3.10. Longitudinal: tampo deve se deslocar possibilitando no mínimo 120cm de área livre abaixo do tampo
para utilização de arco em C, na posição cranial e caudal;
3.11. Movimento de flexão com ajuste de ±40 graus;
3.12. Movimentos da mesa (manuais ou elétricos): cabeceira de ±30 graus;
3.13. Largura útil do tampo: 50 cm, no mínimo;
3.14. Comprimento (considerando a cabeceira): 200 cm, no mínimo;
3.15. Tampo produzido em material radiotransparente e trilhos laterais para acessórios produzidos em
aço inoxidável ou aço cromo-niquel;
3.16. Perneiras do tipo bipartida com possibilidade de ajuste individual motorizado de cada perna ou de
ambas as pernas;
3.17. Colchão com no mínimo 80mm de espessura com sistema de fixação por contato, colchão em PUR
ou em SFC, radiotransparente e com capacidade de prevenção de ulceras de pressão;
4. Características técnicas mínimas do tampo de cirurgia vascular e cardiovascular:
4.1. Tipo de acionamento: elétrico ou eletro-hidráulico ao menos para os movimentos de elevação,
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trendelemburg, reverso do Trendelemburg (proclive), longitudinal e lateralidade;
4.2. Tampo da mesa deve ser construído em fibra de carbono, totalmente radiotransparente,
possibilitando a escopia no plano AP e radiografia 3D;
4.3. Montagem dos módulos do tampo da mesa sem a necessidade de ferramentas e com encaixe rápido;
4.4. Altura ajustável: 80cm a 110cm, no mínimo;
4.5. Trendelemburg: - 15 graus, no mínimo;
4.6. Reverso do Trendelemburg (proclive): + 15 graus, no mínimo;
4.7. Lateral esquerda e direita: 25 graus, no mínimo;
4.8. Longitudinal: tampo deve se deslocar possibilitando no mínimo 180cm de área livre abaixo do tampo
para utilização de arco em c, na posição cranial e caudal;
4.9. Largura útil do tampo: 50 cm, no mínimo;
4.10. Comprimento (considerando a cabeceira): 270 cm, no mínimo;
4.11. Colchão com no mínimo 50mm de espessura com sistema de fixação por contato, colchão em PUR
ou em SFC, radiotransparente e com capacidade de prevenção de ulceras de pressão;
4.12. Sistema de proteção contra colisão;
5. Características técnicas mínimas do carro de transporte:
5.1. Deve suportar pacientes de até 250 kg;
5.2. Carro de transporte com rodízios para remoção do tampo da mesa, com ajuste de altura e
movimentos de Trendelemburg;
5.3. O tampo modular de cirurgia geral deve ser capaz de realizar a função de cadeira de praia sobre o
carro de transporte;
5.4. A estrutura do carro deve ser produzida em aço inoxidável ou aço cromo-niquel;
6. Acessórios:
6.1. 01 (um) arco de narcose;
6.2. 01 (um) par de suporte lateral;
6.3. 01 (um) par de porta coxas;
6.4. 01 (um) par de ombreira;
6.5. 02 (dois) jogos de colchonete em PUR ou SFC;
6.6. 01 (um) controle remoto sobressalente;
6.7. 01 (um) par de suporte para os braços;
6.8. 02 (dois) carros de transporte conforme item 5;
6.9. 01 (um) tampo para cirurgia geral conforme item 3;
6.10. 01 (um) tampo de fibra de carbono conforme item 4;
7. Alimentação Elétrica: 220V/60Hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em
língua inglesa ou portuguesa.
O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.
O equipamento deverá apresentar garantia de, no mínimo, 02 (dois) anos.

078182011 1. Generalidades
Mesa radiotransparente com movimentação elétrica para procedimentos cirúrgicos de alta complexidade.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 tipo de acionamento: elétrico ou eletro-hidráulico ao menos para os movimentos de elevação,
trendelemburg, reverso do Trendelemburg (proclive), dorsal, longitudinal e lateralidade;
2.1.1. movimentos da mesa (elétricos);
2.1.1.1 altura ajustável: 70cm a 95cm, no mínimo;
2.1.1.2 Trendelemburg: - 25 graus, no mínimo;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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2.1.1.3 reverso do Trendelemburg (proclive): + 25 graus, no mínimo;
2.1.1.4 lateral esquerda e direita: 15 graus, no mínimo;
2.1.1.5 dorsal: + 70 graus e – 40 graus, no mínimo;
2.1.1.6 perneira: -90 graus, no mínimo;
2.1.1.7 longitudinal: tampo deve se deslocar 30cm, no mínimo;
2.1.1.8 Movimento de flexão/reflexão com ajuste de ±30 graus;
2.2. movimentos da mesa (manuais ou elétricos): cabeceira de +/- 30 graus;
2.3 acionamento dos movimentos através de controle remoto e painel na coluna da mesa;
2.4 deve possuir bateria interna com duração de 60 minutos, no mínimo;
2.5 deve suportar pacientes de até 350 kg com o tampo centralizado e 180 kg com o tampo em
deslocamento longitudinal;
2.6 Tampo da mesa deve ser modular, dividido em no mínimo 04 módulos;
2.7 Montagem dos módulos do tampo da mesa sem a necessidade de ferramentas e com encaixe rápido;
2.6 Dimensões de mesa:
2.6.1.comprimento (considerando a cabeceira): 200cm, no mínimo;
2.6.2 largura útil do tampo: 50cm, no mínimo;
2.7. Material:
2.7.1 mesa: radio transparente, permitindo utilização do intensificador de imagem;
2.7.2 coluna e base: devem ser constituídas de material resistente e protegido contra corrosão revestidas
em aço inoxidável ou material plástico, polímero ou equivalente resistente a choque mecânico;
2.7.3 base: deve ser provida de sistema de movimentação através de rodízios de no mínimo 50mm e
fixação através do controle e manualmente através de pedal;
2.8 deve atender a norma NBR-IEC 60601-2 -46 - equipamento eletromédico - prescrições particulares
para segurança de mesas cirúrgicas e possuir certificado de boas práticas de fabricação ou certificado
similar internacional;
2.8 Deve possuir grau de proteção IPX 4 (IEC 60601-1)
2.9 deve possibilitar no mínimo 95cm de área livre abaixo do tampo para utilização de arco em c em
cirurgias vasculares e endovasculares para captação de imagens do paciente sem a necessidade de
movimentação do arco em C;
2.10 deve possibilitar o posicionamento reverso do paciente no tampo, com habilitação no controle remoto
para inversão dos movimentos;
2.11 botão de acionamento para nivelamento da mesa e travamento através de controle remoto com
indicação visual do estado (travado ou livre);
2.12 Colchão com no mínimo 80mm de espessura com sistema de fixação por contato, colchão em PUR
ou em SFC, radiotransparente e com capacidade de prevenção de ulceras de pressão;
2.13 alimentação elétrica: 220V/ 60Hz;
3. Acessórios:
3.1 01 (um) arco de narcose;
3.2 01 (um) par de suporte lateral;
3.3 01 (um) par de porta coxas;
3.4 01 (um) par de ombreira;
3.5 02 (dois) jogos de colchonete conforme subitem 2.12;
3.6 01 (um) controle remoto sobressalente;
3.7 01 (um) par de suporte para os braços.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço em
língua inglesa ou portuguesa.
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O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.
O equipamento deverá apresentar garantia de, no mínimo, 02 (dois) anos.

078220004 Chaveador modelo kvm de 8 portas USB. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

078280004 Maleta grande vazia, em madeira mdf, med. 52.5x37x25cm PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

078280005 Livro interativo em madeira PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

078280006 Casa de madeira (sobrado de madeira que abre e fecha) PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

078280007 Boneco confeccionado com materiais naturais e tem o rosto sugerido para a crianca imagina-lo. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

078310001 Pancrelipase 4.500 UI, Lipase 4.500 UI + Amilase 20.000 UI + Protease 25.000 UI, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

078310002 Pancrelipase 10.000 UI, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

078310005 Pancreatina 25.000 UI, Lipase 25.000 + Amilase 74.700 + Protease 62.500, cápsula.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

078310009 Pancreatina, (concentração personalizada-transformação), sachê SACHE 61 Medicamentos ativo
078328001 Alendronato de sódio 10 mg. COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

078328002 Pamidronato de sódio, frasco/ampola, 3mg/ml, contendo 30mg de pó liofilizado + ampola de 10ml de
diluente.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

078328005 Alendronato de sódio 70 mg. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

078328006 Raloxifeno 60 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

078328007 Pamidronato, dissódico 90 mg, pó liofilizado, frasco FRASCO 61 Medicamentos ativo
078328008 Risedronato sódico 35 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

078328010 Pamidronato 60 mg, injetável, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

078328011 Risedronato sódico 5 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

078336002 Molgramostima 150 mcg, solução injetável, frasco-ampola 1 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

078336003 Filgrastima 300 mcg, solução injetável, frasco/ampola 1ml. FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

078336004 MANIPULADO: Cafeína, citrato 10 mg/ml, solução oral, frasco 30ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
078336005 ESTIMULANTES  CITRATO DE CAFEINA 250MG/ML AMPOLA 1 ML AMPOLA 61 Medicamentos ativo
078336006 Citrato de cafeína 20mg/ml (10mg de cafeína na base) ampola 1ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
078344001 Octreotida 10 mg, frasco-ampola

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

078344002 Octreotida 0,1 mg/ml, solução injetável, ampola 1 ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
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Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

078344003 Octreotida lar 20 m/ml, injetável, frasco-ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

078344004 Octreotida lar 30 mg/ml, injetável, frasco-ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

078344005 Lanreotida 120 mg, injetável, seringa preenchida
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SERINGA
PRONTA

61 Medicamentos ativo

078344006 Lanreotida 90 mg, injetável, seringa preenchida
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SERINGA
PRONTA

61 Medicamentos ativo

078344007 Lanreotida 60 mg, injetável, seringa preenchida
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SERINGA
PRONTA

61 Medicamentos ativo

078352001 Rivastigmina 1,5 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

078352002 Rivastigmina 3 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

078352003 Rivastigmina 4,5 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

078352004 Donepezil,cloridrato 5mg. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

078352005 Donepezil, Cloridrato 10mg. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

078352006 Rivastigmina 6 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

capsula 61 Medicamentos ativo

078352007 Galantamina 8 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

078352008 Galantamina 16 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

078352009 Galantamina 24 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

078352010 Rivastigmina 2,0 mg/ml, solução oral, frasco 120 ml.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

078379001 Protetor de chumbo p/ tireóide p/ uso em raios-X.
          1 características gerais;
          1.1 equivalências em chumbo de 0,50PB, flexível;
          1.2 acabamentos em nylon e resistente;
          1.3 fechos em velcro que permita o ajuste;
          Apresentar registro no MS e certificado de aprovação de equipamento de proteção
individual-C.A/MTE.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

078387001 ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA RX  - TIPO FRONTAL PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
078409001 VÁLVULA DE ENTRADA PARA CAIXA ACOPLADA PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos

e Eletrônicos
ativo

078433001 Garfo de aço inox para refeição PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
078433002 Garfo de aço inox de mesa (em duzia). DUZIA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
078433003 GARFO DE AÇO INOX TAMANHO MÉDIO (EM DÚZIA) DUZIA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
078433004 Garfo em aço inox para servir, com 2 dentes, com aproximadamente 30 cm de cabo, com alça para

pendurar.
PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
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078433005 Garfo de aço inox para servir, com 2 dentes, cabo de polipropileno 30 cm aproximadamente. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
078433007 Garfo de aco inox para fritura,cabo em madeira,com 45 cm de cabo aproximadamente. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
078441001 Espátula em aço inox  para servir tortas. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
078450001 Genérico (5266) unidade - peca escumadeira de alumínio, com aproximadamente 30 cm PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
078450003 Escumadeira em aco inox com 7cm diametro, 20cm de cabo e alca para pendurar. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
078450004 Escumadeira em aço inox com 09 cm de diâmetro 35cm de cabo aproximadamente. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
078450009 Escumadeira de aço inox com 11 cm de diametro, 40 cm de cabo aproxoximadamente e alça para

pendurar
PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

078476004 Macacão de segurança, confeccionado em TNT (não tecido) simples ou multicamadas, com ou sem
laminação de polietileno com propriedade de retardamento de penetração de líquidos, produtos químicos
agressores, microgramados de pó, poeiras até dimensões fracionárias do micron. Composto de
vestimenta de proteção integral, tipo macacão, com capuz. Tamanho M.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

078476005 Macacão de segurança, confeccionado em TNT (não tecido) simples ou multicamadas, com ou sem
laminação de polietileno com propriedade de retardamento de penetração de líquidos, produtos químicos
agressores, microgramados de pó, poeiras ate dimensões fracionárias do micron. Composto de
vestimenta de proteção integral, tipo macacão, com capuz. Tamanho G.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

078506001 SUPORTE DE PAREDE PARA COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS DE 50ML (CAFEZINHO) COM
CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 120 COPOS, COM BASE EM ACRÍLICO E CORPO
TRANSPARENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

078506002 Suporte de parede para colpos plásticos descartáveis de 200ml (água) com capacidade para no mínimo
120 copos, com base em acrílico e corpo transparente, embalagem individual

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

078522001 Tampa da caixa para tomada LX RJ 45 macho PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

078530011 LUPA MANUAL 4X PECA 64 Odontológicos ativo
078530016 LUPA DE MÃO COM UMA LÂMPADA SOB UMA LENTE - ATÉ 50MM PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

078530027     LUPA CONTA FIOS EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ESCALA DE 1 POLEGADA, DIMENSÕES
EXTERNAS DE NO MÍNIMO 38MM X 38MM.  LENTE COM NO MÍNIMO 20 GRAUS E 30MM DE
DIÂMETRO.

PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo

078530050 Lupa redonda de mesa 7x PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

078530055 Lupa de mesa articulada. Vidro altamente polido com grande área de visualização; tampa de proteção da
lente contra pó e riscos e giro da cabeça em 200°; acompanhada de lâmpada fluorescente compacta de
11 w e 220 vac; ampliação mínima de 3 vezes; para placas de 100 mm de diâmetro.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

078530056 Lupa de mão com cabo. Vidro altamente polido; diâmetro da lente 100 mm, ampliação mínima de 4
vezes.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

078530057 Lupas de inspeção com luminárias para conferência de materiais cirúrgicos e engate para mesa: para
conferencia de materiais cirúrgicos em mesas de conferência de instrumental; lâmpada circular de, no
mínimo, 22 watt envolvendo a lupa de modo a facilitar a visualização na conferência dos materiais;
apresentar aumento óptico de, no mínimo,3(três) vezes; apresenta 2(dois) braços articulados de
aproximadamente 45 centímetros cada, para maior flexibilidade nas operações de análises de materiais;
alimentação elétrica: 110/220 volts. Garantia mínima de 12 meses.
UTILIZAR: 119431002

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo (bloqueado)

078530069 Lupa de bancada com lente de vidro e aumento de 8 vezes
Lente de vidro de 8x;
Diâmetro da lente de 127mm;

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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Articulação balanceada por molas;
Braço extensível até 1,0m;
Lâmpada circular de 22w;
Tensão: 220v.

078549002 Lente escleral sob medida (distribuição) PECA 72 Condecorações, Bandeiras,
Galhardetes, Brindes

ativo

078549003 Lente para realizacao de cirurgia intra-ocular (vitrectomia)
aplicacoes principais:
visualizacao indireta e tratamento de desordens retinais perifericas.
proporcionar o maior campo de visao de toda a retina incluindo a ora serrata.
ideal para separacao de lagrimas retinais gigantes.
caracteristicas:
campo de visao necessario: 112° / 134°
magnificacao: 0,39 x 2,56 x
contato padrao
necessario suportar esterilizacao por autoclave.
acessorios:
cabo de apoio compativel com a lente descrita acima.
obs: 01 (um) cabo para cada lente.

PECA 72 Condecorações, Bandeiras,
Galhardetes, Brindes

ativo

078549004 Lente de contato rigida, gas permeavel, dk71, olho direito=curvatura 42,25d; grau -1,75; diametro 9,00mm
- olho esquerdo= curvatura 44,50d; grau -1,00; diametro 9,00mm.

PAR 72 Condecorações, Bandeiras,
Galhardetes, Brindes

ativo

078549005 Lente de contato rigida, gas permeavel, dk71, olho direito = lente tipo "sopper" ou dupla curva, curvatura
46,50d x 45,00d; grau -8,00; diametro 9,0mm - olho esquerdo = curvatura  41,00d; grau -1,50; diametro
9,2mm.

PAR 72 Condecorações, Bandeiras,
Galhardetes, Brindes

ativo

078549006 Lente de contato gelatinosa descartável sob medida.
Olho direito: 5,75 - 3,25 - 5º
Eixo. soflens toric - caixa com 6 unidades.

CAIXA 72 Condecorações, Bandeiras,
Galhardetes, Brindes

ativo

078557001 Tampa com membrana uc do transdutor do aparelho de cardiotocografia, compatível com a marca toitu,
modelo mt - 325.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

078590001 Espaguete 1,00 mm, para uso nos laboratórios de maquinas elétricas do CEDUP. PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

078590003 Espaguete 1,50mm para uso nos laboratórios de maquinas elétricas do CEDUP. PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

078638003 Coluna de adsorção tenax, sílica gel, carvão para Purge&Trapconcentrador, compatível com equipamento
modelo TekmarDohrmann 3100

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

078654002 CARTUCHO SPE NEXUS, 60MG/3ML. CAIXA COM 100 PECAS CAIXA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

078654004 CARTUCHO SPE C18, 500MG/6ML, 40 MICRAS. PACOTE COM 30 PECAS PACOTE 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

078654008 CARTUCHO SPE C8, 500MG/6ML, 40MICRA. PACOTE COM 30 PECAS PACOTE 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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078654009 CARTUCHO SPE, C SI, 500MG/3ML,40 MILIMICRA, PCTE C/ 50 PECAS CARTUCHO 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

078654010 Cartucho SPE, C XN, 500mg/3ml, 40 milimicra, pcte c/ 50 peças. CARTUCHO 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

078654011 CARTUCHO SPE, C NH2, 500MG/3ML,40 MILIMICRA, PCTE C/ 50 PECA CARTUCHO 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

078654012 CARTUCHO SPE  DISCO DE EXTRACAO FASE C 18.47MM
CAIXA COM 20 UNIDADES

CAIXA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

078654013 Cartucho de extração em fase solida (spe) para método quechers (aoac 2007.01) para 15g de amostra,
pacote com 50 unidades (ag5982-5755).

PACOTE 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

078662005 Lâmpada para microscópio bi pino 30w 6v g4 - 100h - ref. 5761. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

078662006 Lâmpada para microscópio bi pino 20w 6v g4 - 100h - ref. 5761          PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

078662007 Lâmpada para microscópio bi pino 20w 12v g4 - 100h ref. 968. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

078662008 Lâmpada para microscópio, voltagem:220v, wattagem: 30w, bulbo: s11 espelhado base: ba15d - ref.
mi-008.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

078662009 Lâmpada JCR 12v 22w a/33 - ref. 1193 PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

078662012  Lâmpada ultravioleta germicida UV-C,para esterilização, desinfecção ou neutralização de bactérias e
degradação de ácidos nucleotídeos em superfícies.lâmpada de dois pinos,de 30w ou 36w,fabricada com
bulbo 100% quartzo de alta performance UV-C e longa durabilidade(acima de 7500 horas), capaz de
emitir radiação com comprimento de onda na faixa de 253,7mm. Comprimento 900mm.reator eletrônico bi
volt com conectores para uma lâmpada fluorescente UV-C30W/36w de dois pinos.deve ser compatível
com a lâmpada acima citada. Suporte/luminária de teto para uma lâmpada,compatível com o reator e a
lâmpada.

CONJUNTO 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

078670001 Selo rotor comp. com amostrador automatico mod 410 - Rotor para laboratório Varian. P/N 190017500 PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

078689001 Agulha para injetor automático modelo 410 Variam P/N 0392607912 - Agulha para amostrador PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

078700004 Porca para conectar coluna (ag5988-20066). PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

078700005 Porca longa de aço inox cg/ms (ag5921-21170). PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

078719002 Ferrule para laboratório 0,8mm p/ coluna capilar (DET). PACOTE 26 Conservação e limpeza (18) ativo
078719003 Ferrule para laboratório 0,5mm para coluna capilar de 0,53mm - composição: 60% vespel, 40% grafite

-p/n 28694581-01-, compatível com equipamento CG 3800, marca Varian. Pacote com 10 unidades.
PACOTE 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

078719004 Ferrule composição: grafite (P/N 072627), compatível com equipamento CG 3800, marca Varian PACOTE 26 Conservação e limpeza (18) ativo
078719005 Ferrule composição: 0,4mm 1/16" 60% vespel, 40% grafite, compatível com equipamento CG 3800,

marca Varian
PACOTE 26 Conservação e limpeza (18) ativo

078719006 Ferrule composição: 0,32mm 1/16" 60% vespel, 40% grafite, compatível com equipamento CG 3800,
marca Varian.

PACOTE 26 Conservação e limpeza (18) ativo

078719007 Ferrule composição: 0,4 mm 1/16", compatível com equipamento CG 3800, marca Varian PACOTE 26 Conservação e limpeza (18) ativo
078719008 Ferrule composição: vespel/grafite 0,425mm 1/16", compatível c/ equip. CG 3800, marca Varian PACOTE 26 Conservação e limpeza (18) ativo
078727002 Kit reparo pistão compatível HPLC modelo 210 Varian p/n R007101658 PECA 93 Laboratório, Equipamentos e ativo
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Instrumentação (61)

078727003 Selo para bomba em grafite, compativel com o aparelho com HPLC modelo 210 Varian P/N R0077101636 PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

078727004 Contra-selo, compatível com o aparelho HPLC Varian, bomba modelo 210, P/N R007101422 PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

078727006 Conversor rs 485/422 compatível com hplc varian PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

078727007 Cartucho da válvula de entrada / Inlet Check Valve Cartridge compatível com o HPLC modelo 210 Varian.
p/n R007101679

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

078727008 Acessórios para HPLC inlet valve housing compatível com bomba HPLC (DET). PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
078727009 Cartucho da válvula de saída / Outlet Check Valve Cartridge compatível com aparelho modelo 210 Varian.

p/n R007101679
PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

078727010 Acessórios para HPLC outlet check valve housing (DET). PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
078727011 Selo de bomba difusora,comp.c/equip. Hplc varian PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

078727012 Selo de Vedacao,Comp.C/Aparelho Hplc Varian PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

078727013 Sensor de pressao,comp.c/aparelho hplc varian PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

078727014 O'ring peltier p/bomba de auto vacuo,comp.c/apar.hplc varian PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

078727015 Kit de conectoes para injetor, compatível c/ HPLC Modelo 210 P/N AL97153 PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

078727016 Kit de tubos compatível com HPLC modelo Varian 210 P/N AL97131 - Acessórios para HPLC PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

078727017 Seringa 250 UL compatível com amostrador automático modelo 410 Variam P/N 0392607810 -
Acessórios para HPLC 

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

078727018 Check valve in para bomba LC-10ATVP, compatível com HPLC. Marca Shimadzu ref.: 228-32166-91. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

078727019 Check valve out para bomba LC-10ATVP, compativel com HPLC marca Shimadzu ref.: 228-45705-91. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

078727020 Insert de vidro capacidade de 250 µl para vial de 2,0ml, transparente com spring. Pacote com 100
unidades.

PACOTE 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

078778002 METIL ETIL CETONA ( N-BUTANONA) LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

078794001 Material e artigos para consumo medico/cirúrgico/hospitalar para aplicação direta. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

078794002 Angulo com mola para estetoscópio PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

078794004 Equipo p/ artroscopia contendo irrigação eletrônica estéril composta de cassete descartável compatível ao
sistema de gerenciamento de fluxo de fluídos com controle automático de pressão.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

078794005 Equipo com sistema de alto fluxo para artroscopia com tampa e conector especial para artroscopia com
04 vias

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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078794006 Âncora autofrezante bioabsorvível, 2.9mm, estéril, com placa de compressão, montada em fio de sutura

com marcador de profundidade, compatível ao material de instalação para ombro.
PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

078794007 Agulha de aço flexível para passagem de fio no tratamento cirúrgico das lesões do manguito rotador ou
instabilidade.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

078794008 Âncora autofrezante bioabsorvível 3,5mm ou 5,0mm, estéril com placa para compressão, montada em fio
de sutura com marcador de profundidade, compatível ao material de instalação para quadril e ombro.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

078794009 Dispositivo de transposição labral para recuperação de fio articular para passagem de sutura PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

078794010 Ponteira descartável, reta e curva, p/ debridação de tecido articular, orbital/incisor, de 4,0 mm para ombro
e joelho.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

078794011 Ponteira descartável, reta e curva, para debridação de tecido articular, orbital/incisor, de 4,5 mm para
ombro e joelho

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

078794012 Dispositivo reto e curvo flexível, descartável, monopolar com controle de temperatura, e função térmica
para recolhimento e eletro-cautério, com angulação de 60" e 2 mm para joelho, ombro.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

078794013 Dispositivo reto e curvo flexível, descartável, monopolar, com controle de temperatura, e função térmica
para recolhimento e eletro cautério, com angulação de 60" e 3mm para joelho, ombro.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

078794014 Conjunto de implantes para reconstrução de ligamento cruzado anterior com enxerto flexor com fixação
femoral em osso cortical com possibilidade de revisão de cortical de fêmur constando de placa de titânio
com looping contínuo de poliéster em vários tamanhos  e implante plla.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

078794015 Cânula cirúrgica descartável para joelho, ombro e quadril PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

078794016 Fio guia de nitinol para introdução de freza e passagem de implante de ligamentoplastia. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

078794017 Parafuso coax 9 x 25mm em titânio com receptáculo com rosca interna para fixação e insert com rosca
proximal

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

078794018 Conjunto de implantes para reconstrução de ligamento cruzado anterior utilizando enxertos flexores com
fixação femoral e tibial, pelo método de duplo túnel análogo (anatômica e biomecanicamente) em osso
cortical com possibilidade de revisão de cortical de fêmur constando de placa de titânio com loopng
contínuo de poliéster e implante plla

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

078794019 Parafuso bioabsorvível em plla em vários tamanhos para reconstrução do ligamento cruzado anterior. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

078794029 Fixador de tubo endotraqueal oral. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

078794034 Balde 5l ( para colocação de peças cirurgicas ), com tampa e boca entre 22 e 25 cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

078808001 Fuxomanômetro para cilindro de oxigênio (regulador medicina com manômetro). PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

078816001 Ducha plástica (fria) PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

078816002 Kit ducha higiênica: composto por ducha higiênica, flexível e registro de pressão. Características: plástico
de engenharia, vedantes, rosca 1/2, flexível, composto por PVC, tubo interno epdm, fios de poliéster, aço
inox, registro de pressão. Comprimento do flexível: 1,80 metros.

PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

078859001 MASSA PARA ACABAMENTO (TAPA FURO)  PARA ACABAMENTO DE MOVEIS PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
078867002 Frigideira de alumínio, 25 cm de diâmetro PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
078867003 Frigideira de alumínio, 32 cm de diâmetro PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
078867004 Frigideira de aluminio, capacidade de 22 cm (anti-aderente) PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
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078867005 Frigideira em aluminio, com capacidade de 22 cm PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
078867012 Panquequeira com revestimento interno e externo em material antiaderente, medindo 22cm de diâmetro PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
078875002 Panela de pressão em alumínio, cap.de  4,5 litros PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
078883001 Chave de fenda 1/8 x 4" PECA 34 Ferramentas ativo
078883002 Chave tipo fenda/phillips 1/4 x 8" PECA 34 Ferramentas ativo
078883003 Chave tipo fenda/phillips  5/16 x 10" PECA 34 Ferramentas ativo
078883004 Chave de fenda 5/16 x 6"        PECA 34 Ferramentas ativo
078883005 Chave tipo fenda/phillips phillips 1/4 x 6'' PECA 34 Ferramentas ativo
078883006 Chave tipo fenda phillips 1/8 x 3'' PECA 34 Ferramentas ativo
078883007 Chave tipo fenda / phillips 5/16 x 8" PECA 61 Medicamentos ativo
078883008 Chave tipo phillips 3/16 x 3'' PECA 34 Ferramentas ativo
078883009 Chave de fenda 3/16 x 4" PECA 34 Ferramentas ativo
078883010 Chave tipo fenda/phillips de fenda 1/8 x 2" PECA 61 Medicamentos ativo
078883011 Chave de fenda 1/4 x 10 PECA 34 Ferramentas ativo
078883012 Chave tipo fenda phillips 1/4 x 10 PECA 34 Ferramentas ativo
078883013 Chave tipo fenda/phillips de fenda 1/4 x 4 PECA 61 Medicamentos ativo
078883014 Chave tipo fenda/phillips de fenda 3/16 x 1 1/2 PECA 61 Medicamentos ativo
078883015 Chave tipo fenda/phillips 1/4 x 0,5 PECA 61 Medicamentos ativo
078883016 CHAVE TIPO FENDA/PHILLIPS DE FENDA 1/4 X 05 PECA 61 Medicamentos ativo
078883017 Chave de fenda 3/16 x 6       PECA 34 Ferramentas ativo
078883018 Chave tipo fenda/phillips tipo teste PECA 61 Medicamentos ativo
078883019 Chave de fenda/phillips. JOGO 34 Ferramentas ativo
078883028 Chave tipo fenda/phillips medindo 1/16 x 6' PECA 34 Ferramentas ativo
078883029 Chave tipo fenda/phillips 9/16 x 10" PECA 34 Ferramentas ativo
078883030 Chave Philips 0 x 75mm aço cromo vanádio com ponta magnética. PECA 34 Ferramentas ativo
078883031 Chave Philips 1 x100mm aço cromo vanádio com ponta magnética. PECA 34 Ferramentas ativo
078883032 Chave Philips 2 x125mm aço cromo vanádio com ponta magnética. PECA 34 Ferramentas ativo
078883033 Chave de fenda 5x100 mm aço cromo vanádio c/ponta magnética. PECA 34 Ferramentas ativo
078883035 Chave tipo fenda/Phillips chave fenda 3/8 x 12" PECA 34 Ferramentas ativo
078883039 Ponta montada tipo Phillips PECA 34 Ferramentas ativo
078913001 KIT DE MANUTENÇÃO DE CAPACIDADE ESTENDIDA, COD. REF. 108R006

03, COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA XEROX PHASER 8400.
                                                                

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo (bloqueado)

078930001 ESCOPO  RETO DE 20MM PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

078930002  ESCOPO RETO DE 4MM PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

078930003 ESCOPO RETO 8 MM COM GUIA PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

078948001 FORMÃO RETO (STILLE) 21CM X 20MM PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

078956001 Histerômetro de Collin 28cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

078964001 PINÇA CRAFORD RETA 24cm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

078964002 PINÇA CRAFORD CURVA 24cm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso ativo
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Médico

078972001 Pinça Faure uterino 20cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

078972002 Pinça Faure para Histerectomia, curva 22cm. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

078972003 PINÇA FAURE PARA HISTERECTOMIA RETA 22CM PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079006001 Pinça winter curva 28cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

079006002 Pinça winter reta número 1,27cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

079006003 Pinça Winter reta número  2,27CM PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

079022001 PINÇA CHAPUT  MEDINDO 13cm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079065013 Placa de video (reposicao) capacidade de 128mb PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

079065016 Placa de vídeo (reposição) AGP 8X-64MG PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

079065017  Placa de vídeo (reposição) 256mb cpi express PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

079065019 Placa de vídeo (reposição) capacidade 512 MB PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

079065020 Placa de video pci-express com no mínimo 1gb de memória ram, perfil baixo (para gabinetes pequenos
que possuem as seguintes dimensões: altura 10cm, largura 32cm) e com pelo menos duas saídas de
vídeo, uma vga e uma dvi.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

079146001 Maçaneta para porta interna PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
079189001 DISCO SIT, DISCO DE BORRACHA SISCONADA COM 14 POLEGADA DE DIÂMETRO PECA 76 Equipamentos de Uso

Médico/Hospitalar
ativo

079260002 FRESA 1,65MM PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079260003 FRESA 1,5MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD727R PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079260004 FRESA 3,1MM PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079260005 FRESA 4,5MM PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079260006 FRESA 6,1MM PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079260007 FRESA 7,9MM PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079260008 FRESA 25MM PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

079260009 FRESA 1,65MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD721R PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079260010 FRESA 1,5MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD726R PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso ativo
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Médico

079260011 FRESA 2,0MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD729R PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079260012 FRESA 2,0MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD730R PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079260013 FRESA 1,4MM PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD735R PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079260014 FRESA 1,4MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD736R PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079260015 FRESA 3,1MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD738R PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079260016 FRESA 6,1MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD744R TONELADA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

079260017 FRESA 4,5MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD741R PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079260018 FRESA 7,9MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD772R PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079260019 FRESA 1,0MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD786R PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079260020 FRESA 1,4MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD789R PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079260021 FRESA 2,3MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD792R PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079260022 FRESA 3,1MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD795R PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079260023 FRESA 3,1MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD796R PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079260024 FRESA 4,5MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD798R PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079260025 FRESA 4,5MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD799R PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079260026 FRESA 1,4MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD804R PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079260027 FRESA 1,4MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD805R PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079260028 FRESA 2,3MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD807R PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079260029 FRESA 2,3MM, PARA DRILL COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO GD808R PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079260035 Fresa esférica para desbate com ponta com diâmetro de 1,4 mm, comprimento de 44,5mm e haste com
2,35 de diâmetro

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079260036 Fresa esférica para desbate com ponta com diâmetro de 2,3 mm, comprimento de 44,5mm e haste com
2,35 de diâmetro

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079260037 Fresa esférica para desbate com ponta com diâmetro de 3,1 mm, comprimento de 44,5mm e haste com
2,35 de diâmetro

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079260038 Fresa esférica para desbate com ponta com diâmetro de 4,0 mm, comprimento de 44,5mm e haste com PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso ativo
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2,35 de diâmetro Médico

079260039 Fresa esférica para desbate com ponta com diâmetro de 4,5 mm, comprimento de 44,5mm e haste com
2,35 de diâmetro

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079260040 Fresa esférica para desbate com ponta com diâmetro de 5,0 mm, comprimento de 44,5mm e haste com
2,35 de diâmetro

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079260041 Fresa esférica para desbate com ponta com diâmetro de 6,0 mm, comprimento de 44,5mm e haste com
2,35 de diâmetro

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079260042 Fresa esférica diamantada com ponta com diâmetro de 5,0 mm, comprimento de 44,5mm e haste com
2,35 de diâmetro

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079260043 Fresa esférica diamantada com ponta com diâmetro de 6,0 mm, comprimento de 44,5mm e haste com
2,35 de diâmetro

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079260044 Fresa de corte compatível com aparelho da marca macom, modelo ma00fc. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079260045 Fresa automática tipo smith, compatível com aparelho da marca macom, mod. ma1014. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079260046 Fresa do drill, (3 cortante, 2 diamante e 1 perfuração), compatível com aparelho da marca macom. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079260047 Fresa flexível 16,0 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

079260048 Fresa flexível 15,5 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

079260049 Fresa flexível 15,0 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

079260050 Fresa flexível 14,5 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

079260051 Fresa flexível 14,0 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

079260052 Fresa flexível 13,5 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

079260053 Fresa flexível 13,0 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

079260054 Fresa flexível 12,5 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

079260055 Fresa flexível 12,0 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

079260056 Fresa flexível 11,5 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

079260057 Fresa flexível 11,0 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

079260058 Fresa flexível 10,5 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

079260059 Fresa flexível 10,0 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

079260060 Fresa flexível 9,5 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

079260061 Fresa flexível 9,0 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Materiais de Uso Médico (67)

079260062 Fresa flexível 8,5 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

079260063 Fresa flexível 8,0 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

079278001 Materiais e componentes para fisioterapia código de fuga PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

079286001 Kit de nefrostomia composto por agulha de punção 18g x 15cm um fio guia 0,00045" ampatz worker com
90cm; skater 10 fr de 35cm com trava de pigtail.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

079294002 Caixa de som multimídia Subwoofer, 2.100 Watts PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

079324012 Viga "L" , bitola nominal de 6". METRO 46 Materiais para Construção Civil ativo
079340001 Correia para ar condicionado modelo b40. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
079375008 Borracha (50/4mm) para trocater modelo 30160ap/mp, compativel com o equipamentoda marca karl storz. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

079375009 Borracha para trocater modelo 6236095, compativel com o equipamento da marca karl storz. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

079375010 Borracha para trocater modelo 6235995, compativel com o equipamento da marca karl storz. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

079383001 APARELHO DE VÍDEO URODINÂMICA DE 1 A 8 CANAIS, COMPATIBILIDADE DESKJET E
NOTEBOOK.

1. Generalidades:
    Equipamento para urodinâmica e vídeo urodinâmica de 1 a 8 canais, com coleta de dados em tempo
real.

2. Faixa de medidas:
2.1. Fluxo: 00 a 50 ml/s (sensor gravitacional);
2.2. Pressão: -50 a 350 cm H2O (transdutor de membrana);
2.3. Volume: 00 a 1000 ml (strain Gauge gravitacional);
2.4. EMG: Micro Volts/div (Amplificador 1000 vezes);

3. Alimentação: 110/220 volts  CA 60/50 Hz
4. Consumo: 110/220 volts  CA 60/50 Hz
5. Comunicação: Serial por cabo físico
6. Compatibilidade:
Micros compatíveis IBM, PC Pentium III ou superior
7. Plataforma de Trabalho: Windows 98 em diante
8. Dimensões: 8 X 20 X 40 cm
9. Peso: 4 kg

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

079383002 Sistema de vídeo-urodinâmica
1. generalidades: Sistema para realização de vídeo-urodinâmica,através da coleta de dados do trato
urinário baixo, medidos pelas pressões vesical, uretral e abdominal. deve permitir a utilização para no
mínimo as seguintes aplicações:

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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1.1 urofluxometria;
1.2 estudo miccional;
1.3 cistometria;
1.4 perfil pressorico uretral;
1.5 eletromiografia;
1.6 nomogramas de abrams-griffiths, schäffer, combinado, haylen e obstrução feminina;
1.7 medidas de pressão intra-vesical, abdominal, uretral e deferencial;
1.8 vídeo-urodinâmica.
2. características técnicas mínimas:
2.1. deve possuir interface digital com conversão a/d de no mínimo oito (08) canais com comunicação
serial ou USB;
2.2. deve possuir no mínimo dois (02) transdutores de pressão do tipo membrana ativa;
2.3. deve possuir uma (01) célula de carga de fluxo de urina para urofluxometria com proteção contra
sobrecarga de ate 5kgf;
2.4. deve possuir um (01) sensor de volume infundido para cistometria de 0 a 1000ml;
2.5. deve possuir um (01) pré-amplificador x 1000 de eletromiografia com monitor de áudio;
2.6. deve possuir um (01) cabo com eletrodos para eletromiografia de superfície;
2.7. deve possuir um (01) cabo para eletromiografia de agulhas monopolares.
2.8. deve possuir uma (01) bomba de infusão com capacidade de infusão regulável de 0 a 100 ml/minuto;
2.9. deve possuir um (01) extrator de cateter com velocidade continua de 5mm/s;
2.10. deve possuir software de aquisição de dados habilitado para video-urodinamica e emissão de
laudos, e todos necessários para a sua utilização;
3. sistema de captura e imagem
3.1. software para registro do exame baseado em plataforma Windows,
3.2. computador com as seguintes características técnicas mínimas:
3.2.1. processador, Intel core I5, sexta geração, Cachê 6MB, de 3.2GHz, no mínimo;
3.2.2. memória RAM, no mínimo, 8Gb DDR;
3.2.3. monitor de no mínimo 22 LCD;
3.2.4. HD com, no mínimo, 1Tb de capacidade;
3.2.5. drive gravador DVD;
3.2.6. placa de rede 10/100/1000 mbits e não integrada à placa mae;
3.2.7. placa de vídeo de 4 Gb, no mínimo e não integrada à placa mãe;
3.2.8. sistema operacional Windows 7 pro – oem ou superior;
3.2.9. teclado compatível com língua portuguesa;
3.2.10. mouse;
3.2.11. placa de captura de vídeo compatível com a vídeo urodinamica;
3.2.12. no-break com potência compatível com o sistema e com o sistema e com entrada de 220v, 60hz;
3.2.13. impressora tipo jato de tinta, colorida com resolução que garanta visualização da imagem
compatível com a que foi gerada no monitor do microcomputador.
3.2.14. no-break com potência compatível com o sistema e com o sistema e com entrada de 220v, 60hz;
3.2.15. impressora tipo jato de tinta, colorida com resolução que garanta visualização da imagem
compatível com a que foi gerada no monitor do microcomputador.
4. acessórios:
4.1. um (01) rack metálico para suporte de todo o sistema (polígrafo, computador, impressora, no-break)
dotado de rodízios com no mínimo 10cm e com dispositivo de travamento:
4.2. uma (01) cadeira para urofluxometria em alumínio;
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4.3. um (01) tripé de altura regulável para o extrator de cateter;
4.4. um (01) suporte ortostático;
4.5. dois (02) pedestais tipo girafa;
4.6. dois (02) coletores de PVC rígido com escalas graduadas de 0 a 1000ml e marcações a cada 100ml;
4.7. cinqüenta (50) extensores de cateter;
4.8. cinqüenta (50) equipos de soro;
4.9. cinquenta (50) seringas de 20ml;
4.10. cinquenta (50) sondas tipo uretal de 06 fr;
4.11. cinquenta (50) sondas tipo uretal de 08 fr;
4.12. cinquenta (50) sondas tipo uretal de 10 fr;
4.13. cinquenta (50) sondas de duplo lumen de 06 fr;
4.14. cinquenta (50) sondas de duplo lumen de 08fr;
4.15. cinquenta (50) torneiras de tres (03) vias
5. alimentacao do sistema:
5.1. alimentacao eletrica: 220v/60hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operacao e servico em lingua portuguesa. o
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuarios, sem onus para a administracao.

079430022 Armário tipo escaninho com 9 portas,  confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila, e frentes das portas
em mdf de 18mm na cor noce monza, portas embutidas , negativos  e puxadores, conforme detalhes do
projeto. com chave individual

PECA 22 Mobiliário ativo

079430023 Armário para laboratorio tipo escaninho, com 09 portas , med 860x400x1900. PECA 22 Mobiliário ativo
079430024 Armário tipo escaninho com 6 portas,  confeccionado em mdf de 18mm, na cor argila, e frentes das portas

em mdf de 18mm na cor noce monza, portas embutidas , negativos  e puxadores, conforme detalhes do
projeto. com chave individual

PECA 22 Mobiliário ativo

079430026 Armários superiores.  Armários fixados nas paredes ou sustentados por pés sobre os tampos. a
metragem do móvel, design, material de construção e acessórios utilizados deverá atender o respectivo
projeto e memorial descritivo. Instalado no local conforme projeto.

PECA 22 Mobiliário ativo

079430027 Armários inteiros (piso-teto). A metragem do móvel, design, material de construção e acessórios utilizados
deverá atender o respectivo projeto e memorial descritivo. Instalado no local conforme projeto.

PECA 22 Mobiliário ativo

079430028 Armário volante com 1 porta com 50x55x80cm (lxpxh). O design, material de construção e acessórios
utilizados deverá atender o respectivo projeto e memorial descritivo.

PECA 22 Mobiliário ativo

079430029 Armário volante com 1 porta e 2 prateleiras (lxpxh). o design, material de construção e acessórios
utilizados deverá atender o respectivo projeto e memorial descritivo.

PECA 22 Mobiliário ativo

079430030 Armário para armazenagem de produtos químicos. Móvel em compensado naval confeccionado em
lâminas de madeira de lei fixadas por cola fenólica e protegidas por resina especial fungicida, revestida
internamente em laminado melamínico branco liso com perfil de PVC para proteção de choques, na cor
branca. Puxadores em perfis calha de alumínio anodizado, acabamento natural fosco. Dobradiças com
regulagem do tipo "caneco", totalmente em aço com acabamento niquelado, compatíveis com o tamanho
da porta. Corrediças metálicas de extensão total, com amortecimento. Prateleiras serão do tipo "bandeja",
com bordas salientes, pelo menos, 2 cm, para evitar o    escorregamento das vidrarias. A metragem do
móvel, design, detalhamento do material de construção e acessórios utilizados deverá atender o
respectivo projeto e memorial descritivo. Instalado no local conforme projeto.

METRO 22 Mobiliário ativo

079430031 Armário para laboratório aéreo em madeira, com nichos PECA 22 Mobiliário ativo
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079430032 Armário para laboratório aéreo em madeira, 185x40x100 PECA 22 Mobiliário ativo
079430033 Armário para laboratório aéreo em madeira,60x40x50 PECA 22 Mobiliário ativo
079430034 Armário para laboratório em madeira, medindo 62x40x50 PECA 22 Mobiliário ativo
079430035 Armário para laboratório em madeira, medindo 90x40x50 PECA 22 Mobiliário ativo
079430036 Armário para laboratório em madeira, medindo 130x40x50 PECA 22 Mobiliário ativo
079430037 Armário para laboratório baixo em madeira, 185x60x90 PECA 22 Mobiliário ativo
079430038 Armário para laboratório baixo em madeira, com lavatório, 60x50x90 PECA 22 Mobiliário ativo
079430040 Armário para laboratório em madeira, medindo 120x60x86 PECA 22 Mobiliário ativo
079430041 Armário para laboratório em madeira, medindo 466x40x60 PECA 22 Mobiliário ativo
079430042 Armário para laboratório em madeira, medindo 215x45x90 PECA 22 Mobiliário ativo
079430043 Armário para laboratório em madeira, medindo 120x40x60 PECA 22 Mobiliário ativo
079430044 Armário para laboratório em madeira, medindo349,5x40x65 PECA 22 Mobiliário ativo
079430045 Armário para laboratório em madeira, medindo 130x40x60 PECA 22 Mobiliário ativo
079430046 Móvel aéreo em madeira c/ nichos e luz embutida, 219.5x40x60 PECA 22 Mobiliário ativo
079430047 Móvel aéreo em madeira c/ nichos e luz embutida, 382.5x40x60 PECA 22 Mobiliário ativo
079430048 Móvel aéreo em madeira c/ nichos e luz embutida, 345x40x60 PECA 22 Mobiliário ativo
079430049 Armário para laboratório em madeira, medindo 90x70x86 PECA 22 Mobiliário ativo
079430050 Armário para laboratório em madeira, medindo 182.5x40x60 PECA 22 Mobiliário ativo
079430051 Armário para laboratório em madeira, medindo 126.5x42.5x100 PECA 22 Mobiliário ativo
079430052 Armário para laboratório em madeira, medindo 175x45x100 PECA 22 Mobiliário ativo
079430053 Armário para laboratório em madeira, medindo 85x60x86 PECA 22 Mobiliário ativo
079430054 Armário para laboratório aéreo em madeira, medindo 230x40x60 PECA 22 Mobiliário ativo
079430055 Armário para laboratório em madeira, medindo 230x45x110 PECA 22 Mobiliário ativo
079430056 Armário para laboratório aéreo em madeira, medindo 183x40x60 PECA 22 Mobiliário ativo
079430057 Armário para laboratório em madeira, medindo 100x60x86 PECA 22 Mobiliário ativo
079430058 Armário para laboratório aéreo em madeira, medindo 180x40x60 PECA 22 Mobiliário ativo
079430059 Armário para laboratório aéreo, em madeira, medindo 100x40x60 PECA 22 Mobiliário ativo
079430060 Armário para laboratório em madeira, medindo 80x70x86 PECA 22 Mobiliário ativo
079430061 Armário para laboratório aéreo, medindo 295x35x60 PECA 22 Mobiliário ativo
079430062 Armário para laboratório baixo em madeira, medindo 80x70x86 PECA 22 Mobiliário ativo
079430063 Armário para laboratório baixo em madeira, medindo 110x55x86 PECA 22 Mobiliário ativo
079430064 Armário para laboratório baixo em madeira, medindo 80x55x86 PECA 22 Mobiliário ativo
079430065 Baixo em madeira, medindo 127x50x100 PECA 22 Mobiliário ativo
079430066 Baixo em madeira, medindo 255x50x100 PECA 22 Mobiliário ativo
079430067 Móvel aéreo com luz embutida em madefibra bp:

- estrutura externa e=30mm na cor branca;
- prateleira interna e=18mm na cor branca;
- portas de correr e=18mm na cor carvalho ibiza e puxador tipo gola em aço inox.
- 80x40x60

PECA 22 Mobiliário ativo

079430068 Móvel baixo em madefibra bp:
- estrutura e=18 mm na cor branca;
- frente da gaveta e porta basculante e=18 mm na cor carvalho ibiza e puxador tipo gola em aço inox;
- pés em aço inox tipo cone com altura ajustável.
- 80x60x86

PECA 22 Mobiliário ativo

079430069 Armário para laboratório aéreo, em madeira, medindo 196x30x50 PECA 22 Mobiliário ativo
079430070 Móvel aéreo em madeira c/ nichos e luz embutida, 267x40x60 PECA 22 Mobiliário ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1648 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
079430071 Móvel aéreo em madeira c/ nichos e luz embutida, 380x40x60 PECA 22 Mobiliário ativo
079430072 Móvel aéreo em madeira c/ nichos e luz embutida, 242x40x60 PECA 22 Mobiliário ativo
079430073 Móvel aéreo em madeira l c/ nichos, medindo 85+152x40x60 PECA 22 Mobiliário ativo
079430074 Armário para laboratório móvel aéreo em madeira c/ luz embutida, 135x30x60 PECA 22 Mobiliário ativo
079430075 Armário para laboratório baixo em madeira, medindo 120x60x86 PECA 22 Mobiliário ativo
079430076 Móvel aéreo em madeira c/ luz embutida, 232x40x60 PECA 22 Mobiliário ativo
079430077 Armário para laboratório em madeira, medindo 55x50x86 PECA 22 Mobiliário ativo
079430078 Móvel alto em madeira, medindo 50x40x130 PECA 22 Mobiliário ativo
079430079 Móvel alto em aço inox, medindo 230x40x182 PECA 22 Mobiliário ativo
079430080 Móvel alto em aço inox, medindo 220x40x182 PECA 22 Mobiliário ativo
079430081 Armário para laboratório em madeira, medindo 55x35x50 PECA 22 Mobiliário ativo
079430082 Armário para laboratório aéreo, em madeira PECA 22 Mobiliário ativo
079430083 Armário para laboratório aéreo, em madeira, medindo 201x30x50 PECA 22 Mobiliário ativo
079430084 Móvel aéreo com nichos e luz embutida em madefibra bp:

- estrutura externa e=30mm na cor branca;
- prateleiras e estrutura interna e=18mm na cor branca;
- portas de correr e=18mm na cor carvalho ibiza e puxador tipo gola em aço inox.
- 550x40x60

PECA 22 Mobiliário ativo

079430085 Móvel baixo em madefibra bp:
- estrutura e=18mm na cor branca;
- frente da gaveta e porta basculante e=18mm na cor carvalho ibiza e puxador tipo gola em aço inox;
- pés em aço inox tipo cone com altura ajustável.
- 70x60x86

PECA 22 Mobiliário ativo

079430086 Armário para laboratório superior, p/ fixar na parede ou sustentados p/ pés s/ os tampos. METRO 22 Mobiliário ativo
079430087 Piso-teto METRO 22 Mobiliário ativo
079456001 Transmissor para controle de portão eletrônico. PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
079529001 Chuveiro elétrico tipo ducha, 220 volts, potência 5400 watts. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos

e Eletrônicos
ativo

079529002 Chuveiro elétrico tipo banho total PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

079529003 CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO CORONA PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

079529004 CHUVEIRO ELÉTRICO 2 ESTAÇÕES,220V DE 2000W A 4000W PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

079529005 Chuveiro elétrico com 6500w PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

079588002 Memória 128 Mb, Dimm PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

079588005 MEMÓRIA DE 256 MB PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

079588010 MEMORIA REFERENCIA 512 MB 133 MHZ PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

079588012 Memória RAM capacidade de 512 MB, DDR-400 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

079588013 Memoria capacidade de 1gb PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo
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079588014 MEMÓRIA 256 MB, DIMM PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

079588015 Memoria de 512 mb e dr 333 mhz PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

079588016 Memoria 512 mb ddr 400 mhz PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

079588020 Memoria ddr i. PECA 77 Materiais de Uso Médico ativo

079588021 Memoria DDR II PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

079588026 Memoria ram ddr2 667/pc2 - 5300 de 1 gb PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

079588028 Memória capacidade 2 Gb.
          

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

079588031 Memória DDR 1024MB 400MHZ PC 3200 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

079588039 Memória DDR2 2048MB 667533M Kingston PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

079588040 DDR3 4GB PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

079596001 Placa de interface de rede PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

079669001 Placa para reabilitação - Placa de etil vinil acetato (EVA) 4mm, na cor bege

Sem requisição desde 2010

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

079669002 Placa para reabilitação- Placa Etil Vinil Acetato (EVA) 5 mm na cor bege PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

079669003 Placa surlin 12 mm, p/ confecção encaixe interno flexível bacteriostático, med. 40x40cm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

079669004 Placa surlin 15 mm p/ confecção encaixe interno flexível bacteriostático, med. 40x40cm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

079677002 Lixa cônica grão 40 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

079677003 Lixa de reposição grão 40,diâmetro externo 45mm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

079677004 Lixa de reposição grão 80 diâmetro externo 45mm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

079677005 Lixa cônica grão 80. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

079677006 Lixa de reposição grão 40, diâmetro externo 65mm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

079677007 Lixa de reposição grão 80, diâmetro externo 65mm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

079693002 Tubo com adaptador em titânio 30mm diâmetro c/440mm de comprimento e 275g. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1650 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
cirurgia (66)

079715001 Fresa redonda grande (tipo pinha) 5/8 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

079715002 Fresa redonda pequena (tipo pinha) 5/8 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

079715003 Fresa cilíndrica oca (tipo pinha) 5/8 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

079715004 Fresa cônica oca (tipo pinha) 5/8 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

079723001 Ralador de legumes em alumínio PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
079723002 Ralador de alumínio em aço inoxidável. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
079723004 Ralador de alimentos com 04 lados,aço inox, doméstico, 23 cm aproximadamente. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
079731006 Forma em alumínio, medindo 45 x 35 x 6 cm. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
079731007 Forma (para cozinha)medindo 30 cm de diâmetro. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
079731013 Formas para panificação em alumínio: medindo 1,2mm de espessura, 5cm de altura, 40 cm de largura,

60cm de comprimento.                         
PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

079731014 Forma para torta, em aluminio 30cm diametro e 5cm de altura aproximadamente PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
079731015 Forma para pudim, em alumínio, com furo e tampa, 22cm de diametro aproximadamente PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
079740001 Calça unisex branca, para uso em cozinha institucional, tecido em  sarja mista 2/1, composição de 65%

poliéster e 35% algodão aproximadamente, fio penteado, com peso aproximado de 220 g/m2, cintura
franzida com elástico de 3,5 cm, cordão interno para fechamento, bolsos chapados tipo faca na frente,
com pontos vulneráveis travetados; medidas: perímetro da cintura - 92 cm, perímetro do quadril - 108 cm,
perímetro do joelho- 52 cm, perímetro da boca da calça - 44 cm, altura do gancho 27 cm, comprimento
total - 104 cm, tam."p"

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

079740002 Calça unisex branca, para uso em cozinha institucional, tecido em  sarja mista 2/1, composição de 65%
poliéster e 35% algodão aproximadamente, fio penteado, com peso aproximado de 220 g/m2, cintura
franzida com elástico de 3,5 cm, cordão interno para fechamento, bolsos chapados tipo faca na frente,
com pontos vulneráveis travetados; medidas: perímetro da cintura - 100 cm, perímetro do quadril - 118
cm, perímetro do joelho- 56 cm, perímetro da boca da calça - 48 cm, altura do gancho 29 cm,
comprimento total - 110 cm, tam."g"

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

079740003 Calça unisex branca, para uso em cozinha institucional, tecido em  sarja mista 2/1, composição de 65%
poliéster e 35% algodão aproximadamente, fio penteado, com peso aproximado de 220 g/m2, cintura
franzida com elástico de 3,5 cm, cordão interno para fechamento, bolsos chapados tipo faca na frente,
com pontos vulneráveis travetados; medidas: perímetro da cintura - 104 cm, perímetro do quadril - 128
cm, perímetro do joelho- 58 cm, perímetro da boca da calça - 50 cm, altura do gancho 30 cm,
comprimento total - 112 cm, tam."gg"

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

079740004 Calça unisex branca, para uso em cozinha institucional, tecido em  sarja mista 2/1, composição de 65%
poliéster e 35% algodão aproximadamente, fio penteado, com peso aproximado de 220 g/m2, cintura
franzida com elástico de 3,5 cm, cordão interno para fechamento, bolsos chapados tipo faca na frente,
com pontos vulneráveis travetados; medidas: perímetro da cintura - 088 cm, perímetro do quadril - 104cm,
perímetro do joelho- 50cm, perímetro da boca da calça - 42cm, altura do gancho 26 cm, comprimento
total - 102 cm, tam."pp"

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

079740005 Calça unisex branca, para uso em cozinha institucional, tecido em  sarja mista 2/1, composição de 65%
poliéster e 35% algodão aproximadamente, fio penteado, com peso aproximado de 220 g/m2, cintura
franzida com elástico de 3,5 cm, cordão interno para fechamento, bolsos chapados tipo faca na frente,
com pontos vulneráveis travetados; medidas: perímetro da cintura - 108 cm, perímetro do quadril - 132

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo
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cm, perímetro do joelho- 60 cm, perímetro da boca da calça - 52 cm, altura do gancho 31 cm,
comprimento total - 114 cm, tam."xgg"

079740006 Calça unisex branca, para uso em cozinha institucional, tecido em  sarja mista 2/1, composição de 65%
poliéster e 35% algodão aproximadamente, fio penteado, com peso aproximado de 220 g/m2, cintura
franzida com elástico de 3,5 cm, cordão interno para fechamento, bolsos chapados atras e bolso
chapados tipo faca na frente, com pontos vulneráveis travetados; medidas: perímetro da cintura - 96 cm,
perímetro do quadril - 112 cm, perímetro do joelho- 54 cm, perímetro da boca da calça - 46 cm, altura do
gancho 28 cm, comprimento total - 108 cm, tam."m"

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

079766001 Sanduicheira elétrica PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
079774001 Caixa para ferramentas com 1 alicate, 1 martelo e chave inglesa. PECA 34 Ferramentas ativo
079774002 Caixa para ferramentas em metal. PECA 34 Ferramentas ativo
079774003 Caixa para ferramentas em plástico PECA 34 Ferramentas ativo
079774004 Caixa para ferramentas em metal, medindo 400 x 160 x 110 mm PECA 34 Ferramentas ativo
079774005 Caixa para ferramentas de couro, cor preta, 40 x 20cm com alça (maleta) PECA 34 Ferramentas ativo
079774008 Caixa de ferramentas com cinco gavetas PECA 34 Ferramentas ativo
079790001 Conjunto de automação para portão eletrônico. PECA 104 Sinalização, controle e alarme ativo
079804004 Fonte para impressora HP slim PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

079804005 Fonte para impressora HP microtower PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

079812001 PS2/USB, para microcomputador PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

079812002 Adaptador/conversor conversor de impressora paralela para conexão USB. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

079812003 Adaptador/ conversor usb/serial. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

079812006 Adaptador Wireless USB 108 BMPS PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

079863025 Mesa de trabalho para escritorio 1,20x1,20 25mm s/gavetas PECA 22 Mobiliário ativo
079863029 Mesa de trabalho para escritório de reunião redonda medindo 80x75 PECA 22 Mobiliário ativo
079863032 Escrivaninha com 3 gavetas medindo 120x60 cm. PECA 22 Mobiliário ativo
079863065 Mesa tipo escrivaninha medindo 150X49X50, sem gavetas PECA 22 Mobiliário ativo
079863092 Mesa de reunião reta medindo 220 x 90 centímetros PECA 22 Mobiliário ativo
079898001 RASTEL(ANCINHO) COM CABO DE MADEIRA PECA 61 Medicamentos ativo
079901001 HOLDER MANUAL PARA MICRO EXPORTACAO FASE SOLIDO PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

079910002 Placa de aquecimento solar para agua, medida aproximada 1,00 x 1,30 metro. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

079928001 FIBRA P/MICRO EXTRACAO FASE SOLIDA, TIPO PDMS 100 MICRAS
PACOTE COM 03 UNIDADES

PACOTE 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

079928002 FIBRA P/MICRO-EXTRACAO FASE SOLIDA TIPO PDMS 30 MICRAS
PACOTE COM 03 UNIDADES

PACOTE 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

079928003 FIBRA PARA MICRO-EXTRACAO FASE SOLIDA, TIPO PDMS 07 MICRAS
PACOTE COM 03 UNIDADES

PACOTE 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

079928004 FIBRA P/ MICRO-EXTRACAO,FASE SOLIDA TIPO PDMS/DVB 65 MICRAS
PACOTE COM 03 UNIDADES

PACOTE 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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079928005 FIBRA P/MICRO-EXTRACAO FASE SOLIDA,TIPO PDMS/CARBOXEN 75 MM

PACOTE COM 03 UNIDADES
PACOTE 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

079928006 FIBRA P/MICRO-EXTRACAO EM FASE SOLIDA, TIPO PA 85 MICRAS
PACOTE COM 03 UNIDADES

PACOTE 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

079928007 FIBRA PARA USO EM LABORATORIO FIBRA MICRO EXTRAçãO FASE SóLIDA TIPO
PDMS/DVB/CARBOXEN 2CM - 50/30 MICRAS - PACOTE COM 03 UNIDADES

PACOTE 59 Equipamentos de Laboratório ativo

079928008 Fibra laser 365µ ou 273µ/apresentar registro no MS. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

079936001 SEPTO DE PTFE OU SILICONE PARA VIAL DE 2,0 ML (12X32MM) PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079936003 SEPTO PTFE/SILICONE BRANCO P/ VILAL CAP. 40ML PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

079936004 SEPTO HOLE CAP PTFE/SILICONE BRANCO SEPTO P/ VIAL CAP 40ML PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

079936005 Septo 9mm 11/32" premium hight temp/low bleed 400 graus centigrados Maximo, 100/btl (p/n 392611682)
pacote com 50 unidades.

PACOTE 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

079936006 Septo viton O-ring 6.3x6. 5mm SLE (88-501031-00)comp. c//CG3800, CG-MS PACOTE 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

079936012 Septo para vials de abertura larga 10/90 em teflon face silicone branco para vial capacidade 40 ml. pacote
com 100 unidades.

PACOTE 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

079936013 Tampa com furo de polipropileno 24mm com septo de ptfe/ silicone. Pacote com 100 unidades. PACOTE 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

079952001 CD REGRAVÁVEL CAPACIDADE 700 MEGA CAIXA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

079952003 CD regravavel - 80 minutos PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

079979001 Mesalazina 400 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

079979002 Mesalazina 500 mg, liberação prolongada, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

079979003 Mesalazina 250 mg, supositório.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SUPOSITO
RIO

61 Medicamentos ativo

079979004 Mesalazina 500 mg, supositório.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SUPOSITO
RIO

61 Medicamentos ativo

079979005 Mesalazina 800 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

079979006 Mesalazina 3 g + Diluente 100 ml, (enema), por dose, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

079979007 Mesalazina 1.000 mg, supositório
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SUPOSITO
RIO

61 Medicamentos ativo

079995002 Fita cetim 01mm metros. METRO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

080055004 PISTOLA P/ BIÓPSIA AUTOMÁTICO P/USO EM PROCEDIMENTO DE MAMA E PEQUENAS PARTES
GUIADOS POR EQUIPAMENTOS DE ULTRA-SOM.
-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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PENETRAÇÃO DA AGULHA 12 A 15MM;
COMPRIMENTO DA AMOSTRA 7 A 10MM;
DEVE PERMITIR ARMAR E DESARMAR COM APENAS UMA MÃO;
DEVE UTILIZAR AGULHAS CENTRIMETRADAS C/ PONTAS ECOGÊNICAS;
CORPO EM AÇO INOX;
TRAVA DE SEGURANÇA;
DISPARADOR FRONTAL E TRASEIRO;
DEVE PERMITIR REMOÇÃO DE AMOSTRAS SEM REMOÇÃO DA AGULHA;
AUTOCLAVÁVEL;
-ACESSÓRIOS:
ESTOJO DE ACONDICIONAMENTO.
O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE INSTRUÇÃO E SERVIÇO EM
LÍNGUA PORTUGUESA.                      

080110001 Eletrodos para TGI - tratao genital inferior, nº 04 - bola de 5mm para hemostasia PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

080110002 Eletrodos para TGI - tratao genital inferior, Nº 05- alça de 5mm para biópsia de colo, vagina e vulva PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

080110003 Eletrodos para TGI - tratao genital inferior, nº 08-alça de 1,5 x 1,0 cm para excisão ampla e conização PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

080110004 Eletrodos para TGI - tratao genital inferior, nº 09 -alça de 1,0 x 1,0 cm para excisão ampla e conização PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

080110005 Eletrodos para TGI - tratao genital inferior, nº 10 alça de 1,5 x 1,0 cm para execere de canal cervical PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

080110006 Eletrodos para TGI - tratao genital inferior, nº 18-alça de 2,5 x 1,0 cm para excisão ampla e conização PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

080110007 Eletrodos para TGI - tratao genital inferior, nº 19 alça de 2,4 x 1,5 cm para excisão ampla e conização PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

080110008 Eletrodos para TGI - tratao genital inferior, nº 20  -alça de 3,0 x 1,0 cm para excisão ampla e conização PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

080110009 Eletrodos para TGI - tratao genital inferior, nº 21 alça de 3,0 x 1,5 cm para excisão ampla e conização PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

080195001 Etilenoglicolmonoetileter/ Etilenoglicolmonoetileter(cellosolve) FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

080217008 Máscara de Venturi
1. Generalidades:
Máscara de Venturi
2. Características técnicas mínimas:
2.1 Confeccionada em material siliconado;
2.2 Transparente, flexível, atóxico com elástico para ajuste facial e orifícios superiores;
2.3 Conector de abertura variável com faixa mínima de 24 a 50% de FIO2;

Usar código consumo: 103454003

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

080217009 Mascara para ventilação não invasiva (VNI), tamanho grande. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

080217010 Mascara para ventilação não invasiva (VNI) tamanho pequeno. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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080225001 Balão de reinalação (anestesia), capacidades: 1/2 litro.

****UTILIZAR CÓDIGO 048135008 MATERIAL DE CONSUMO****
PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo (bloqueado)

080225002 Balão de reinalação (anestesia) capacidade 1 litro.
****UTILIZAR CÓDIGO 048135006 MATERIAL DE CONSUMO****

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

080225003 Balão de reinalação (anestesia) capacidade 2 litros.
****UTILIZAR CÓDIGO 048135007 MATERIAL DE CONSUMO****

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

080225004 Balão de reinalação (anestesia) capacidade 3 litros. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

080225005 Balão de reinalação para ventilação em anestesia autoclavável, capacidade 5 litros. Confeccionado sem
látex.                   

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

080233001 Mascara laríngea numero 1,0 reutilizável. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

080233002 Mascara laríngea numero 1,5 reutilizável. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

080233003 Mascara laríngea numero 2,0 reutilizável. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

080233004 Mascara laríngea numero 2,5 reutilizável. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

080233005 Máscara laríngea número 3,0  reutilizável. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

080233006 Máscara laríngea número 4, adulto reutilizável PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

080233007 Mascara laríngea numero 5, adulto reutilizável PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

080233008 Máscara laríngea numero 6, adulto reutilizável PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

080241001 Mandril para entubação infantil PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

080250001 Sensor de temperatura de pele para pacientes infantis PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

080250003 Sensor de temperatura de pele, compatível com monitor multiparâmetros da marca Drager.
UTILIZAR 32794085

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

080250004 Sensor de temperatura de pele compatível com monitor multiparâmetros da marca Dixtal.
UTILIZAR 32794086

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

080250005 Sensor de temperatura esofágico compatível com monitor multiparâmetros da marca Dixtal. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

080250006 Sensor de temperatura de pele compatível com monitor multiparâmetros da marca Datex, Cardiocap 5.
UTILIZAR 32794087

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

080250007 Sensor de temperatura esofágico, compatível MMP Datex, Cardiocap 5.
UTILIZAR: 032794001.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

080250008 Sensor de temperatura pele, compatível MMP GE, Dash 4000.
UTILIZAR: 032794089.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

080250009 Sensor de temperatura esofágico, compatível com monitor multiparâmetros da marca GE, Dash 4000.
UTILIZAR: 032794088.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

080250010 Sensor de temperatura retal/esofágico, para pacientes tamanho adulto, reusável, compatível com monitor
multiparâmetros da marca GE.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)
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UTILIZAR: 032794090.

080250011 Sensor de temperatura de pele, para pacientes tamanho adulto reusável, compatível com monitor
multiparâmetros da marca GE.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

080250015 Sensor de temperatura da pele, reutilizável, compatível com monitor multiparâmetros GE, modelo B40. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

080543001 PLACA DE CAPTURA DE IMAGENS USB 2.0 COM SOFTWARE CODEC MPEG2 (CAPTURA A
IMAGEM DA TV E DO VIDEO CASSETE PARA O COMPUTADOR)

PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

080543002 Placa de captura de imagens PCI PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

080594001 Cicladora para Diálise Peritoneal Automática, programável em modos CCPD/ DPI e TIDAL, utilizando
informações como : volume total da tarefa, tempo total de terapia, volume de infusão de cada ciclo,
volume Tidal tipo de última bolsa, fazendo automaticamente o cálculo do número de ciclos e otimização
automática do tempo de permanência . Monitor de UF a ciclo e acumulado; volume total de terapia desde
200 ml até 80 Litros; volume de infusão por ciclo de 100 a 3000 ml; tempo total da terapia desde 10
minutos até 48 horas; relatório em display com opções em 9 diferentes idiomas para : parâmetros
programados, parâmetros calculados, hora e término da terapia, UF ciclo a ciclo e acumulados. Tempo
médio de permanência e alarmes e mensagens. Memória permanente do programa e dados do último
tratamento até o início do próximo; Dispõe de sistema de válvula para drenagem e infusão, dispensando
suporte para sustentação das bolsas por gravidade; Bateria para reinicio automático da terapia em caso
de falta de energia elétrica (até 2 horas). Leve (cerca de 12 kg), fácil de transportar; fácil de operar,
somente com 2 teclas para rotina de uso.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080594002 Maleta de transporte para cicladora PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080624002 Termobloco para 100 tubos:
Mostrador de temperatura digital de 02 dígitos;
Precisão no controle de temperatura de 0,2°c;
Faixa de trabalho de 20 ou ambiente a 122°c;
Baixo tempo de aquecimento < que 20 minutos para 100°c;
Proteção contra super aquecimento;
03 timer a quartzo para cronometrar as reações;
Faixa dos timers de 1 a 990 minutos;
Teclado impermeável de fácil operação; para 100 micro tubos de 1,5ml;
Gabinete em termo plástico injetado na cor do aparelho;
Extremamente econômico, consome apenas 15w. A 37°c;
Bateria interna para manter os timers e display em operação;
Autonomia de bateria de 04 horas ininterruptas;
Ajuste automático de voltagem 110/220 v 50/60 hz;
Dimensões: 210(l) x 340(p) x 130(a)mm;
Peso: 8,50kg.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

080624003 Termobloco para 40 a 50 tubos;
Mostrador de temperatura digital de 02 dígitos;
Precisão no controle de temperatura de 0,2°c;
Faixa de trabalho de 20 ou ambiente a 122°c;
Baixo tempo de aquecimento < que 20 minutos para 100 °c;
Proteção contra super aquecimento;
Timer a quartzo para cronometrar as reações;

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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Faixa de timers de 1 a 990 minutos;
Teclado impermeável de fácil operação;para 40 a 50 microtubos de 1,5ml;
Gabinete em termo plástico injetado na cor do aparelho;
Extremamente econômico, consome apenas 15w. A 37°c;
Bateria interna para manter os timers e display em operação;
Autonomia da bateria de 04 horas ininterruptas;
Ajuste automático de voltagem 110/220 v 50/60hz.

080683001 Pia de granito cinza, medindo 1,42 x 0,56, c/ roda tampo c/07 cm de altura. PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

080683008 Tampo de granito, arabesco, medindo 180cm de comprimento,50 cm de profundidade, com duas cubas
de louça na cor branca medindo 65cm x 35cm, com válvula de aço inoxidável.com acabamento duplo e
rebaixo,com rodapé na parede de 8cm; deve ter 2 furos na superfície para instalação de torneiras de
mesa.

PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

080683009 Tampo de granito, arabesco, medindo 336cm de comprimento,60 cm de profundidade, com uma cuba de
aço inoxidável medindo 66cm x 40cm e 20cm de profundidade com válvula de aço inoxidável de 4,5
polegadas;.com acabamento duplo e rebaixo, com rodapé na parede de 8cm;

PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

080683010 Tampo de granito, arabesco, medindo 382cm de comprimento, 55 cm de profundidade,com duas cuba de
aço inoxidável medindo 40cm x 34cm e 17cm de profundidade com válvula de aço inoxidável de 4,5
polegadas;tampo em l. Com acabamento duplo e rebaixo, com rodapé na parede de 8cm;

PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

080683011 Tampo de granito, arabesco, medindo 160cm de comprimento, 55 cm de profundidade, com uma cuba de
aço inoxidável medindo 40cm x 34cm e 17cm de profundidade com válvula de aço inoxidável de 4,5
polegadas;. Com um furo para torneira de mesa com acabamento duplo e rebaixo, com rodapé na parede
de 8cm;

PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

080683012 Tampo de granito, arabesco, medindo 355cm de comprimento,55 cm de profundidade, com duas cubas
de aço inoxidável medindo 40cm x 34cm e 17cm de profundidade com válvula de aço inoxidável de 4,5
polegadas;. Com dois furos para torneiras de mesa com acabamento duplo e rebaixo, com rodapé na
parede de 8cm;

PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

080713006 Lente objetiva 70/200 mm PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

080721001 Acetanilida p.a.(pureza mínima de 99%)-cas número 103-84-4. Na embalagem deve constar data de
fabricação, prazo de validade e numero do lote. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e
ficha de informação de segurança do produto químico.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

080730001 DL-LYSINE MONOHYDRICHLORID. GRAU ACS, CAS Nº70-53-1 GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

080748001 MTBSTFA (N-tert- butildimetilsilil-N-metiltrifluoroacetamida) CAS 7737752-7. Ampola de 1 mL.                   AMPOLA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

080756001 Trietalamina cas 121-44-8 pureza mínima 99,5%. Na embalagem deve constar data de fabricação, prazo
de validade e numero do lote. Deve vir acompanhado de certificado de análise do lote e ficha de
informação de segurança do produto químico.

LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

080764001 ISO-OCTANO GRAU HPLC LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

080772001 Aminomethyl phosphonic acid (ampa) cas 1066-51-9 MILIGRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

080780001 Trióxido de arsênio ou óxido arsenioso ACS padrão primário. Fórmula: As2O3. Pureza maior ou igual a
99.5.

GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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080799001 BETA-NAFTOL GRAMA 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

080829002 Equipamento de  fonoaudiologia - Analisador de oto-emissão acustica portátil para uso em pacientes
neonatais.
2. Caracteristicas técnicas mínimas:
2.1 O equipamento deve ser portátil;
2.2 Possuir sonda removível para pacientes neonatais;
2.3 Deve apresentar sistema de protocolos de exames;
2.4 Deve possuir tela LCD;
2.5 Deve possuir microfone de alta definição com sistema anti-ruido;
2.6 Tipo de estimulo transiente (clicks não lienares);
2.7 Faixa de freqüência de, no mínimo: 1.500 à 12.000 hz (dpoae) - emissões otoacusticas por produtos
de distorção e 700 à 4.000 hz (teoae) - emissões otoacusticas evocadas trasitorias;
2.8 Memória interna para 50 exames, no mínimo;
2.9 Deve apresentar interface com computador;
2.10 Deve apresentar saída para impressora;
2.11 Deve funcionar com pilha ou baterias recarregaveis;
2.12 Fácil visualização dos resultados através de indicações tipo "passou / falha";
3. Acessórios:
3.1 Sonda;
3.2 Dois (02) kits de olivas;
3.3 Estojo de proteção (maleta);
3.4 Dois (02) jogos de pilha ou baterias com carregador bivolt automático;
3.5 Impressora térmica com fonte de alimentação bivolt automático;
3.6 Papel térmico para realização de, no mínimo, 100 exames;
o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em lingua portuguêsa. o
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem onus para a administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

080837001 ZINCO GRANULADO P.A GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

080837002 Zinco metálico em barras. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

080845002 BOMBA APLICADORA DE FORMICIDA PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
080861001 Torneira de plástico para garrafa térmica PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
080918002 Lanceta - ACCU_CHECK SAFE-T-PRO UNO PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

080918003 Seringa descartável para insulina 0,3 ml + agulha 8mm x 0,3mm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918004 Tira reativa para glicemia active cx 50 CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918008 Cartucho plástico 3,15 ml (seringa + agulha), unidade: cartucho - DISENTRONIC ACCU CHECK PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918009 BATERIA H TRONPLUS DISETRONIC PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

080918010 Set de infusão P/T 17/60, unidade: peça - DISENTRONIC/TENDERLINK ACCU CHEK PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

080918016 Conjunto de Infusão SILHOUTTE 60 cm, cx c/10 CAIXA 56 Materiais e Componentes Elétricos ativo
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e Eletrônicos

080918018 Reservatório na forma de seringa mmt 332a - 3ml - caixa com 10 unidades - bomba paradigma. CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918019 Bateria para bomba de infusão Minimed. PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

080918020 Tira reativa para glicemia advantage II cx 50. CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918021 TIRAS PARA GLICEMIA ADVANTAGE II, COM 10 CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918022 Tiras para glicemia One Touch ultra, caixa com 50. CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918025 Seringa + agulha 0,5cc - 8 mm x 0,3mm - bd ultrafine PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918026 Fralda descartável adulto, tamanho P - Natural Master. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918027 Tira para glicemia Active, caixa com 25. CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918029 Tira reativa para glicemia advantage II caica 25 CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918030 Tiras Reativas para Glicemia Optium, caixa com 50 CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918032 Tiras para glicemia Optium com100. CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918035 Sistema de infusão continua de insulina (Bomba). PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918036 Saco coletor de urina, descartável, peça, 2.000 ml PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918037 Dispositivo para incontinência urinária com extensor tamanho G PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

080918040 SONDA DE GASTROSTOMIA PERCUTÂNIA, TIPO  "PULL", DIÂMETRO DE 18 FR, BALIBRE 1,2
APROXIMADAMENTE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM PAPEL GRAU CIRURGICO, ABERTURA
ASSÉPTICA, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO
MS.  

PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

080918041 Tira reativa para glicemia caixa com 10 tiras - ACCU-CHEK ACTIVE CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918042 Prótese total quadril hibrida importada marca Zimmer.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia , solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918045 Sonda uretral nº 8 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918046 Curativo de alginato de cálcio e sódio 15x25cm - Kaltostat PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918049 COLETOR DE URINA PERNA C/EXTENSAO 500ML - MEDIX PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

080918050 COMPRESSA DE GASE DE VISCOSE - 26 FIOS ENVELOPE 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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cirurgia (66)

080918051 Curativo 20 x 50 cm - MEPILEX TRANFER TENDRO PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918052 Curativo Mepitel 10x18cm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918053 Bomba de infusão de insulina Medtronick/Paradigm mmt 715. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918056 APLICADOR SILHOUETTE MMT 385 CAIXA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

080918058 Agulha para caneta 12,7 mm x 0,33 mm - BD ULTRA-FINE peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918065 BOMBA DE INFUSÃO MODELO ST 550T2 PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

080918066 EQUIPO ST75 PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

080918067  LANCETA SOFTCLIX II CAIXA COM 100 UNIDADES CAIXA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

080918068 Curativo hidrocolóide 10 x 10 cm - DUODERM CGF (Convatec) PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

080918070 Equipo para alimentação enteral adaptada à bomba de infusão -Flocare 800. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918071 Bomba de infusão de insulina Accu-Check Spirit Combo PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918072 APARELHO DOSADOR DE GLICEMIA ACCU-CHEK GO PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918073 Tira reativa para glicemia, unidade: caixa com 50 tiras -TRACKEASE CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918074 Fralda descartável adulto tamanho G, peso de 70 a 100 Kg pacote com 08 fraldas. Unidade: fralda -
BIGFRAL PLUS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918078 Agulha ultrafine para caneta comprimento 5 mm,(3/16") x calibre 0,25 mm(31 g) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918080 BOMBA PARA INFUSAO ENTERAL FLOCARE 800. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918081 PRÓTESE DE REVISÃO DO QUADRIL IMPORTADA, COM COMPONENTE ACETABULAR NÃO
CIMENTADA E COMPONENTE FEMURAL NÃO CIMENTADO DE FIXAÇÃO DISTAL COM CABEÇA EM
CERÂMICA - COMPATÍVEL COM MARCAS: ZIMMER, STRIKER OU AESCULAP OU JOHNSON &
JOHNSON

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918082 Prótese primária total do quadril, não cimentada com superfície de atrito em cerâmica - marcas: Aesculap,
Howmedica, Zimmer, Johnson & Johnson ou Lepine. (Material Diverso para atendimento de Ação Judicial
- Exclusivo Almoxarifado 31)

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918083 Prótese primária total do joelho cimentada importada. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

080918084 Prótese total do joelho de revisão, cimentada.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918085 Fralda descartável adulto tamanho M, peso 40 a 70 Kg - PLENITUD PECA 25 Higiene Pessoal ativo
080918086 Lancetas medisense Thin Lancets PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

080918088 Caneta Humapen 3.0 Lilly. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918089 Lanceta Touch Ultra Soft. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918091 Glico-fitas plus tiras reagentes para glicose na urina fr c 50 CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918092 Agulha bd ultrafine para caneta 8mmx0,25mm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918095 Aplicador para conjunto de infusão silhouette mmt-385/Materiais diversos p/ atend. de ação judicial - excl.
almox 31

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918097 Conjunto de infusão 60 cm, caixa com 10 unidades - MEDTRONIC SILHOQUETTE MMT-373 caixa 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918098 Dispositivo para incontinência urinária masculino, com extensor - tamanho M. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918100 Kit de cimentacao
Conjunto descartavel de pressurizacao de cimento femoral e acetabular, composto de:
corpo de seringa injetora com embolo;
funil protetor da rosca, usado no enchimento da seringa com cimento.
bico injetor standard, para ser roscado a seringa, com diametro externo de 12mm e comprimento 230mm;
vedadores para pressurizacao final do femur ( 01 pequeno e 01 grande);
escova para limpeza do canal femoral;
pa misturadora de cimento.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918101 Atadura elastica nevada 10cm x 2,2cm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918104 Sabonete líquido, anti-séptico, com triclosan 1%, frasco 120 ml - SOAPEX 1% FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918105 Rede tubular elastica nº. 3 CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918106 Seringa descartavel 1ml + agulha 13 x 4,5mm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918108 Sensores para aparelho Gardian mmt - 7002c. (Caixa com 10). CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918109 Tira reativa para glicemia, unidade: caixa com 50 tiras - BREEZE CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918110 Tira reativa para glicemia One Touch, caixa com 25. CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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cirurgia (66)

080918111 Tira reativa para glicemia biocheck, com 50. CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918112 Atadura elástica nevada 12 cm x  2,2 m - NEVE peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918113 Atadura elástica Nevada,  5cm x 2,2cm - Neve. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918114 Curativo 7,6 x 7,6 cm, peça - ADAPTIC peça: curativo PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918116 Curativo 15 x 20 cm, peça - MEPILEX TRANSFER peça: curativo PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918117 Curativo mepilex 10x20cm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918119 Curativo absorvente com prata esteril 10cmx10cm caixa com 10 - AQUACEL AG CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918120 Mascara CPAP nasal adulto em silicone (pressão positiva contínua em vias aéreas), das marcas: Ultra
Mirage Standart, Confort Gel ou Activa Standart, embalagem unitária, em papel grau cirúrgico, contendo
dados de identificação, procedência tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no
MS.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918121 Fixador externo articular dinamico para cotovelo

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918125 Aparelho para glicemia accu-chek performa PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918128 Aplicador Do Sensor Minilink Mmt 750001 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918129 Transmissor da glicemia para bomba infusora (com bateria e carregador) Minilink Real Time. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918132 Cadarco para fixacao de canula para traqueostomia PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918133 Sonda vesical uretral nº6. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918134 Lancetador accu check multiclix PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918135 Lanceta, tambor com 6 lancetas, unidade: tambor - ACCU CHEK MULTICLIX tambor 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918136 Bomba de infusao peristaltica p/ alimentacao enteral b.braun PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918137 Equipo para bomba de infusao p/ alimentacao enteral b.braun PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918138 Bomba de infusão de insulina Minimed Paradigm 722 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918139 Protetor solar  gel  FPS 30, frasco 60 g - EPISOL WATER GEL FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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080918140 Dispositivo Intrauterino (Diu) - Mirena PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

080918141 Compressa de gaze de viscose estéril 13 fios, 7,5 x 7,5cm -Neve. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918144 Curativo carvao ativado com prata 10x20cm caixa com 10 envelopes. CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918146 Ancora 2,7 mm para videoartroscopia de ombro, embalagem individual, estéril. Registro no MS,
embalagem contendo lote e data de fabricação.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918148 Equipo de 04 vias para videoartroscopia de ombro, embalagem individual, estéril. Registro no MS,
embalagem contendo lote e data de fabricação.

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918149 Bandagem elástica para bota de Unna 10,2 cm x 9,14 m, unidade: bota - CURATEC PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918150 Curativo mepilex border 15 x 20 cm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918151 Protese total de quadril nao cimentada de revisao (fixacao distal) com cabeca intercambiavel de ceramica

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918152 Cabeça femoral de enxerto ósseo homólogo

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918153 Mat. diversos p/ atend. de acao judicial - excl. almox 31
Almofada inflável tipo caixa de ovo unidade

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918154 Mat. diversos p/ atend. de ação judicial - excl. almox 31
Prótese total de quadril esquerdo não cimentada, marca Lapine.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918155 Meia elástica, 20-30 mmHg, 3/4, tamanho M PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918156 Prótese de ombro "Ressureicing (global cap), importada da Johnson & Johnson - Depuy". Materiais
diversos para atendimento de ação Judicial - Excl. Almox 31

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918160 mat. diversos p/ atend. de ação judicial - excl. almox 31
placa quadrada de silicone gel 10x10cm

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918162 Enxerto ósseo homologo de fêmur proximal / Materiais diversos para atendimento de Ação Judicial
(exclusivo Almox 31)

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918164 Ponteira de serfas 3,5 mm

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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080918165 Lâmina de Shaver broca parte óssea, embalagem individual, estéril, registro no MS, embalagem contendo

lote e data de fabricação.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME/equipamento

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918166 Cânula / Materiais diversos p/ atendimento de Ação Judicial

Bloqueado para rever descritivo.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918168 Ancora titânio c/ fio force fiber

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918170 Aparelho para anticoagulação oral - Coaguchek XS / Materiais diversos para atendimento de Ação
Judicial - Exclusivo Almox. 31

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918171 Fitas para anticoagulação oral caixa com 48 unidades - Coaguchek XS. CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918172 Placa trocanterica com cabos de aço para osteossintese Trocanter (Ação Judicial -  Exclusivo Almox. 31)

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918173 Mat. Diversos p/ atend. De ação judicial - excl. Almox 31
Fio cirúrgico Ethilon 8-0 W2808, agulha BV130-5

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918174 Mat. Diversos p/ atend. de ação judicial - excl. Almox 31
Fio cirúrgico Ethilon 9-0 2809, agulha BV130-5

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918175 Mat. Diversos p/ atend. De ação judicial - excl. Almox 31
Fio cirúrgico Ethilon 10-0 W2850, agulha BV75-4

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918176 Mat. Diversos p/ atend. de ação judicial - excl. almox 31
Porta agulha em titânio curvo fio 10.0

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918177 Mat. Diversos p/ atend. de ação judicial - excl. Almox 31
Tesoura microcirurgica cabo redondo curva

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918178 Mat. Diversos p/ atend. de ação judicial - excl. Almox 31
Pinça reta cabo redondo titânio

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

080918179 Mat. Diversos p/ atend. de ação judicial - excl. Almox 31
Pinça reta cabo chato titânio

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918180 Mat. Diversos p/ atend. de ação judicial - excl. Almox 31
Pinça curva cabo redondo titânio

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918181 Mat. Diversos p/ atend. de ação judicial - excl. Almox 31
Clampe reto titânio

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918183 Prótese total de quadril nao cime. c/ cabeça em ceramica
Mat. diversos p/ atend. de ação judicial - excl. almox 31

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918184 Seringa + agulha BD Ultra Fine 1 ml - 8mm x 0,3mm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918185 Curativo gel hidratante alginato de cálcio e sódio, bisnaga 85 g - SAF GEL bisnaga 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918186 Kit descartável percutâneo para vertebroplastia, composto de
01 ampola estéril com 5ml de cimento cirúrgico subiton vtp , para vertebroplastia;
01 cânula introdutora de cimento radiotransparente;
01 punção inicial;
01 trefina para biópsia óssea;
01 fio guia inicial;
01 seringa;
01 pinça para assepsia;
01 cuba;
01 espátula;
Fabricante: Macom instrumental cirg. Ind. E com. Ltda

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918187 Curativo não adesivo de espuma com prata 15 x 15 cm, peça - CONTREET ou BIATAIN AG peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918188 Tira reativa para glicemia,  unidade: caixa com 50 tiras  -TRUEREAD CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918189 Sabonete líquido íntimo 200ml - Dermacyd. FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918191 Kit de revisão de prótese total de quadril, não cimentada de fixação distal modular com acetábulo não
cimentado e 04 cabos dall milles.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918192 Mat. diversos p/ atend. de ação judicial - excl. almox 31 prótese de silicone p/implante PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo (bloqueado)
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transuretral-macroplastic ou vantris

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

cirurgia (66)

080918193 Sonda extratora dormia. 2.8fr ou 3.2fr captura. Apresentar registro no ministério da saúde.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918194 Stent Slitalre ab - ev3

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918195 Microcateter rebar- EV3

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918196 Fralda descartável adulto tamanho G, peso: 70 a 90 kg, cintura 115 a 150 cm, unidade: fralda - BIGFRAL
PLUS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918197 Meia elástica, 20-30 mmHg, 7/8, tamanho G PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918198 Kit para prótese revisão de quadril:
- acetábulo não cimentado com polietileno cross linked;
- haste femoral modular, de duração distal cimentada;
- cabecainter cambial de cerâmica;
- 03 ( três ) cabos dall mittes.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918199 Haste femoral Biocantac para revisão
Mat. diversos p/ atend. de ação judicial - excl. almox 31

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918200 2 (dois) parafusos de bloqueio distal
Mat. diversos p/ atend. de ação judicial - excl. almox 31

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918201 Acetábulo não cimentado - Plasmacup
Mat. diversos p/ atend. de ação judicial - excl. almox 450

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918202 Liner de cerâmica
Mat. diversos p/ atend. de ação judicial - excl. almox 31

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918203 Cabeça de cerâmica
Mat. diversos p/ atend. de ação judicial - excl. almox 31

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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080918204 Cabos de cerclagem = 8 a 10

Mat. diversos p/ atend. de ação judicial - excl. almox 31

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918205 Placa de reconstrução com fixação para cabos
Mat. diversos p/ atend. de ação judicial - excl. almox 31

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918206 Duas doses de cimento com antibiótico -simples
Mat. diversos p/ atend. de ação judicial - excl. almox 31

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918207 Prótese synthes: placa liss-df 5.0, de fêmur distal, constituída em liga de titânio, com parafuso de bloqueio
compatível.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918208 Fixador externo tipo mini rail da marca orthofix.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918210 Conjunto de infusão quickset - cateter 6mm cânula 60cm caixa com 10 - mmt 399 paradigm. CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918211 Placa bloqueada para o pilão tibial tamanho longo (região antero-medial da tíbia distal) com furos
combinados de parafusos bloqueados (que se fixão a placa) e corticais, mais uma quantidade aproximada
de 10 parafusos bloqueados e 4 corticais, para a fixação da placa.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918212 colchão de ar anti escaras com motor regulador de gomos.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918213 Aplicador do conjunto de infusão QUICK-SET MMT 39501 peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918214 Conjunto de infusão 9mm cânula/60cm tubo Quick-set  MMT-397, unidade: caixa com 10 - PARADIGM CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918215 Placa bloqueada de úmero proximal(placa angulada spin,rms, 1022370082.
Mat. diversos p/ atend. de ação judicial - excl. almox 450

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918216 Fixador orthofix lrs longo (40cm, mais 12 pinos, dos quais 9 pinos debastiani sem revestimento e 9 pinos
debastiani de hidroxiapatia).

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918217 Cama hospitalar motorizada/elétrica completa com grades e colchão

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1667 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
080918218 Stent intracerebral associado a micro espiras de platina (coils).

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918220 Placa LCP (locking compresso plate).

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918221 Válvula (cateter) auto programável de derivação ventrículo peritonial para drenagem do sistema nervoso
central.
 Mat. diversos p/ atend. de acao judicial - excl. almox 450

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918222 Maxi placa angulada (a) bilateral locking - Ação Judicial Excl. almox 450

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918223 Maxi parafuso reconstrução locking 2.4x1- Ação Judicial Excl. almox 450

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918224 Micro broca esférico(a) carbonado(a) 1.2- Ação Judicial Excl. almox 450

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918225 Lâmina oscilante 19.5 x 90 x 1.2mm linvatec- Ação Judicial Excl. almox 450

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918226 Lâmina oscilante 19.5 x 86 x .8mm linvatec- Ação Judicial Excl. almox 450

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918227 Micro lâmina reciprocante curta 25.5x0.2 - Ação Judicial Excl. almox 450

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918228 Micro lâmina reciprocante 25.5 x 0.4mm linvatec- Ação Judicial Excl. almox 450

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918229 Micro brica oval cabonado(a) - médio(a) 4- Ação Judicial Excl. almox 450 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918230 Micro bronca lindemann carbonado(a) - med.- Ação Judicial Excl. almox 450

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918231 Hemostático cirúrgico equicel powder 2g- Ação Judicial Excl. almox 450

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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080918232 Eletrodo eletro cirúrgico- Ação Judicial Excl. almox 450

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918233 Cimento cirúrgico para cranioplastia sub.- Ação Judicial Excl. almox 450

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

GRAMA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918234 Placa de anca lcp 3.5 pediatrico de 100 largura de 19mm comprimento 73mm.
Mat. diversos p/ atend. de acao judicial - excl. almox 450

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918235 Fio-guia de 0,2.0mm com ponta rosqueada com trocar, comprimento 230mm aço.
Mat. diversos p/ atend. de acao judicial - excl. almox 450.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918236 Parafuso de bloqueio stardriv de 3.5mm, auto-rosqueante, comprimento 32mm, aco.
Mat. diversos p/ atend. de acao judicial - excl. almox 450.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918237 Parafuso cortical de 3.5mm aco.
Mat. diversos p/ atend. de acao judicial - excl. almox 450.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918238  Lente intra-ocular + 6.00 D PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918239 Kit de vertebroplastia - Subtion
Mat. Diversos p/ atend. De ação judicial - excl. Almox 450

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918240 Kit de vertebroplastia - subtion - promedon
Mat. Diversos p/ atend. de ação judicial - excl. Almox 450

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918241 Prótese para artroplastia total do quadril não cimentada, cerâmica, com acetátulo metálico, dois parafusos
acetabulares, haste femoral cimentada, cimento ósseo de baixa viscosidade.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918242 Prótese de revisão de quadril híbrida, com superfícies de cerâmica

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

080918243 1. Objeto: calota craniana customizada;
          2. Matéria prima: metil metacrilato;
          3. Totalmente radioluscente com orifícios para drenagem e troca de fluídos entre a dura-máter e a
calota craniana com coloração diversa;
         4. Placas e parafusos para fechamento de crânio fast flap;
         5. Placa de titânio CP para fechamento do crânio com: 90% titânio, 6% de alumínio, 4% vanádio;

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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         6. Parafusos auto drive com sistema Taperlock para fechamento de crânio.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.
080918244 Aparelho distrator externo reverso.

Usar código de OPME: 121797068.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

080918245 Haste telescopada.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918246 Meia elástica, 30-40 mmHg,  3/4, tamanho G PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918247 Nebulizador ultrassônico pari
Mat. Diversos p/ atend. De ação judicial - excl. Almox 450

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918248 Prótese de quadril de revisão, de fabricação estrangeira.das marcas Johnson & Johnson, Zimer, Struker
ou Aesculap.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918249 Prótese total de quadril cimentada marca Lepinep ou Zimmer
Mat. Diversos p/ atend. de ação judicial - excl. Almox 450

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918251 Conjunto de infusão Silhouette mmt 378 combo set 60cm tubo, caixa com 10 unidades. CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918252 Prótese de revisão total de quadril hibrida, haste femoral cimentada, polida e longa, para o acetábulo,
componente não cimentado com superfície cerâmica - cerâmica.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918253 Prótese total de quadril não cimentada com cabeça e acetábulo de cerâmica importada.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918254 Kit de rizotomia cervical pulsada c/ 3 agulhas de 5,0cm, eletrodos, cânulas e placa terra.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918255 Kit de rizotomia trigeminal pulsada c/ 3 agulhas de 10cm (duas curvas e uma reta), com eletrodos,
cânulas e placa terra.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918256 Lamina de shaver longa

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918257 Lamina de shaver angulada longa

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918258 Equipo bomba de infusão (compatível) com bomba stryker PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo (bloqueado)
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Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

cirurgia (66)

080918259 Campo descartável com coletor de fluidos

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918261 Fralda descartável adulto tamanho M, peso: 40 a 70 kg, cintura 80 a 115 cm, unidade: fralda - BIGFRAL

Não existe apenas BIGFRAL, é Plus, Confort ou Noturna.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918262 Fralda descartável adulto tamanho XG, peso: acima de 90 kg, cintura 120 a 165 cm, unidade: fralda -
BIGFRAL PLUS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918264 Bomba de infusão para dieta enteral PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918265 Seringa + agulha desc. Bd ultra fine-1ml/12,7mm x 0,33- 29g PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918266 Implante periuretral com bomba e válvula de controle hidráulico esfincteriano (ativo R inativo), para o
controle da incontinência urinária moderada a grave, composto por: um cuff (manguito) implantado ao
redor da uretra bulbar ou colo vesical do paciente, uma bomba com válvula de controle, implantada na
bolsa escrotal e um balão regulador de pressão implantável. Todos os componentes são fabricados com
silicone e são interligados através de tubos resistentes à dobras. Os cuffs nos tamanhos de 4,0cm a
7,0cm e os balões de pressão de 51 a 80.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918267 Cama de recuperação para pacientes obesos
1. Generalidades:
Cama de recuperação para pacientes obesos.
2. Características técnicas mínimas;
2.1. Estrutura em aço com tratamento anti corrosivo pintura epóxi.
2.2. Cabeceira e peseira removíveis em tubo de aço inoxidável ou material termoplástico de alta
resistência;
2.3. Grades laterais em aço inoxidável ou material termoplástico de alta resistência;
2.4. Estrutura do estrado construído em chapa de aço dobrada;
2.5. Quatro rodízios giratórios de 5 polegadas no mínimo com freios na diagonal;
2.6. Movimento do dorso acionado por motor com controle remoto;
2.7. Movimento de trendelemburg acionado por meio de motor;
2.8. Suporte de soro em aço inoxidável;
2.9. Pára-choque nos cantos da cama;
2.10.colchão com densidade 33 revestido em courvim com zíper lateral; compatível com a medida útil da
cama;
2.11. Deve suportar pacientes até 200kg;
2.12. Movimentos:
2.12.1. Fawler;
2.12.1. Trendelemburg;
2.12.2. Reverso de trendelemburg;
2.13. Dimensões mínimas úteis

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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2.13.1. Leito: 1,90 de comprimento x 0,90m de largura x 0,55 de altura;
2.14.  Tensão: 220volts/60 hz.
3. No momento da entrega a empresa deverá apresentar certificado comprovando a densidade do
colchão. Equipamento deverá vir desmontado para instalação no recinto solicitada pela paciente, na
cidade de Sombrio/SC.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

080918268 Set de infusão 10/60 - DISTRONIC FLEXLINK PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

080918269 ACCU CHEK LINK ASSIST (PARA FLESLINK INFUSION SET) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

080918270 Equipo para alimentação enteral por bomba Flocare 800. Referencia: 34616. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

080918271 Lanceta estéril para glicemia accu-check softclix PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

080918272 Cânula traqueostomia sem balão, calibre 4,5, Polivinil-RUSCH PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918273 Cateter uretral hidrofilico, lubrificado, estéril, tamanho 12, masculino - SPEEDICATH PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918274 Gerador recarregável de neuroestimulador compatível com eletrodo de (8) oito pólos em linha única -
marca St. Jude

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918275 Meia elástica, 20-30 mmHg, 3/4, tamanho G PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918276 Agulha bd ultrafine para caneta 4mm x 0,3mm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918277 Compressor "proneb ultra"

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918278 Fralda descartável adulto tamanho M, peso: 40 a 70 kg, cintura 80 a 115 cm, unidade: fralda - BIGFRAL
PLUS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918279 Acetábulo cimentado com liner de cerâmica ou polietileno   / irradiado (cros-linked), cabeça de cerâmica
com cone que se adapte no fêmur aml (ambas da johnson - tm) e cimento com antibiótico (vancomicina).

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918280 Sabonete liquido - Dermotivin Original 300ml. FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918281           Neuroestimulador de nervo vago implantável
          1.Generalidades:
          Sistema de terapia VNS - equipamento estimulador do nervo vago para tratamento adjunto de
epilepsia refratária através / do estimulo do nervo vago por meio de sinais elétricos, ajustados por um

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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sistema de programação externo.
          2.Deverá ser composto por 01(hum)gerador de pulso implantável, 01(um) condutor implantável,
01(um)instrumental de tunelização descartável, 01(um) paciente com imã para gerador de pulso (uso
externo), e 01(um) sistema de programação  externo composto por:01(uma)ferramenta de
programação,01(um) computador compatível portátil;
          3.Características técnicas mínimas do gerador de pulsos implantável (GPI).
          3.1.O GPI deve ser composto por um sistema microprocessado, multiprogramavel por meio de
telemetria,implantável.subcutaneamente, alojado em estojo de titânio hermeticamente vedado possuindo
como fonte de força uma bateria monofluoreto de lítio carbono.atóxico e não pirogênico. Fornecido em
embalagem estéril para introdução direta no campo operatório, contendo indicador de esterilidade interno,
01(uma) chave de fenda hexagonal para conexão do condutor e 01(um) resistor.
          3.2.Volume do gpi não deve ser superior a 45 cm3
          3.3. O GPI deve possuir peso não superior a 60g:
           3.4. O GPI deve permitir no mínimo ajuste ou configuração / dos seguintes parâmetros para
operação:
          3.4.1. Largura de pulso - faixa mínima entre 130a 1000us;
          3.4.2. Freqüência - faixa mínima entre 1 e 30hz
          3.4.3. Tempo ativo - faixa mínima entre 7 e 60s
          3.4.4. Tempo de espera -faixa mínima entre 0,2 e 180 minutos
          3.4.5. Amplitude:
          3.4.5.1. Se por corrente faixa mínima entre o a 3,5ma;
          3.4.5.2. Se por tensão faixa mínima entre 0 a 10,5 v:
          4. Características técnicas mínimas do condutor:
          4.1. Conjunto de eletrodos a serem colocados ao redor do nervo vago a fim de transmitir o sinal
elétrico do gerador de /   pulso até o nervo vago. Com as seguintes caracteristicas: revestido com
borracha de silicone grau médico e bifurcado nas duas extremidades, possuindo numa extremidade dois
eletrodos helicoidais de platina e um retentor (âncora) para envolver o nervo vago e na outra extremidade
um pino conector para conectar ao gerador de pulso.fornecido em embalagem estéril para introdução
direta no campo operatório. atóxico e não - pirogênico:
         Características técnicas mínimas do instrumental de tunelização (descartavel):
          5.1.para ser usada durante procedimento do implante do sistema de terapia VNS, para fazer a
tunelização subscutânea do pino conector do condutor do pescoço até o tórax.composto de: um eixo de
aço inoxidável, uma luva de polímero de fluorocarboneto.a ferramenta de tunelização deve ser de uso
único, fornecida em embalagem estéril para introdução direta no campo operatório:
          6. Características técnicas mínimas do kit paciente com imã para gerador de pulso (uso externo):
          6.1.Dois magnetos idênticos, cada um provendo um mínimo de 50 gauss em uma polegada. um
magneto estilo relógio de pulso anexo á uma pulseira, e outro estilo bip (pager) que se anexa ao cinto da
mesma maneira que um pager.
          7.Características técnicas mínimas do sistema de programação
          externo:
          7.1. Ferramenta de programação composta por software de programação e computador
compatível,conjunto que permite altura e alteração dos parâmetros do dispositivo.
          8. Acessórios:
          8.1. A empresa deve fornecer os demais acessórios, partes e itens necessários ao sistema para
permitir sua instalação, / configuração e o seu uso ao paciente;
          9. Garantia:
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          9.1. Deve possuir garantia total de no mínimo(01) um ano.
          10. Documentação: deve ser fornecido manual de operação/configuração do sistema.

***UTILIZAR CÓDIGO: 122084008***
080918282 Creme dental, tubo 90 g - SENSODYNE ORIGINAL TUBO 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

080918283 Seringa descartável 60ml sem agulha. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918284 Sistema FM -  frequência modulada (kit receptores e transmis- sor): multifrequência (multicanal), visor de
LCD colorido, microfone; funções: procura de canal, sincronização direta dos receptores, verificação da
intensidade do ruído dentro da sala de aula e voz do professor, ajuste de volume, bloqueio dos botões,
função microfone mudo, alarme, visualização da data e hora no visor de LCD, entrada de áudio para
conexão de TV, rádio, vídeo, mp3, DVD ou computador, carregador bivolt e possibilidade de
carregamento via entrada USB de qualquer computador, garantia de um ano contra defeitos de fabricação
e assistência técnica permanente sendo gratuita durante o período de garantia.

Usar código de OPME: 121797076.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918285 Tira reativa para glicemia G-Tech Free 1 caixa com 50. CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918286 Lanceta universal G-Tech. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918287 Cureta de ouvido Buck, comprimento 14,5cm.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918288 Bisturi redondo de plester, vertical.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918289 Bisturi falciforme (em foice) de Plester.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918290 Bisturi para base do estribo (perfurador).

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918291 Descolador de Rosen.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918292 Explorador com ponta romba.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918293 Espelho de timpano. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo (bloqueado)
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Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

cirurgia (66)

080918294 Cureta de House.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918295 Ponta fina Wulstein.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918296 Gancho de Plester.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918297 Gancho 90 graus 0,4mm.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918298 Gancho 90 graus 1mm.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918299 Gancho 45 graus 1mm.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918300 Mat. diversos - ação judicial (excl. 450). Gancho 45 graus 0,05mm.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918301 Gancho dois irmão para a direita.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918302 Gancho dois irmãos para a esquerda.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918303 Mat. diversos - ação judicial (excl. 450). micro-raspador de Fisch direita.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918304 Medidor de prótese de estribo.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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OPME/Equipamento/Material

080918305 Estojo de metal.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918306 Micro-raspador de fish esquerda.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918307 Protetor para bomba de insulina paradigm 722.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918308 Bolsa para tórax ou cintura para bomba de insulina Paradigm 722 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918309 Preservativo em latex, não lubrificado 35mm - CONVEEN PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918310 Lente intra ocular - LIO de tamanho especial:+ 8,00 dobrável 5,5mm

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918313 Fralda descartável juvenil, peso: 20 a 33 kg, cintura 42 a 72 cm, unidade: fralda - BIGFRAL PLUS PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918314 Stent farmacológico (biolimus a9)3,0 x 16m e 3,0 x 16m

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918315 Tira reativa para cetonemia, caixa com 10 unidades - OPTIUM caixa 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918316 Equipo para bomba de infusão Samtronic ST550T2 para infusão de solução parenteral. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918317 Lente intraocular de tamanho + 4,5 dobrável 5,5mm em acrílico hidrofílica para câmera posterior, desenho
ótico equiconvexo com filtro ultra violeta, em peça þnica sem furos, alça "C" modificada, com diâmetro
ótico de 0,6 mm, comprimento de 12,5 mm, constante de 118,2.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918318 Marcapasso diafragmático (sistema marcapasso Marck IV).

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918319 Lente intraocular +6, dobrável, 5,5mm em acrílico, hidrofílica para câmara posterior, desenho ótico
equiconvexo, com filtro ultra violeta, em peça única, sem furos, alça "C" modificado com diâmetro de 12,5
mm constante de 118.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918320 Seringa descartável 60ml com bico cateter. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo (bloqueado)
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usar código 009644007
cirurgia (66)

080918321 Lente liteflex de poder + 6,50d, óptica de 6,00mm, total de 12,50mm e constante 118.2 para o olho
esquerdo.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918322 Componente acetabular em polietileno para metal back

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918323 Sonda de gastrostomia 20 french/calibre 2,5 cm  MIC KEY, aplicação: tubo para gastrostomia a nível da
pele, material: silicone grau médico com fita radiopaca ao longo do seu comprimento. Forma de
apresentação: embalagem individual. Características adicionais: balão de silicone para fixação interna,
valvulada para enchimento de balão e dispositivo anti-refluxo. Sistema de trava para conexão de sondas
extensoras para alimentação. Conjunto completo com tubo para gastronomia, sonda extensora de 12"
com pinça para alimentação em bolus, seringa para alimentação 35cc,  tamanhos: 2,5. Possui linha
radiopaca para verificar sua posição. Ponta atraumatica. Balão infla simetricamente - 3 a 5ml de água.
Mais curta, válvula anti refluxo localizada no topo da sonda. Extensão forma uma "trava" com a sonda.
Acessórios sem riscos de migração intestinal.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918324 Tira reativa para glicemia On Call Plus caixa com 50 CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918325 Prótese personalizada da articulação têmporo-mandibular e corpo mandibular direito.A prótese deve ter
um componente articular e um mandibular a ser fixada na mandíbula com pelo menos quatro parafusos
bicorticais. Esta prótese deve ser planejada virtualmente usando a tecnologia Cad-Cam.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918326 Stent farmacológico promus element 2,50 x 16mm.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918327 Stent farmacológico promus element 3,50 x 24mm.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918328 Bomba de infusão de morfina intratecal.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918329 Curativo (espuma) poliuretano de traqueostomia infantil de 6 a 7cm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918331 Meia calça elástica, 30-40 mmhg, longa, tamanho P PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918332 Luva plástica estéril caixa com 100

usar código 9598006.

CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918333 Bolsa coletora de urina perna 750 ml. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918334 Almofada anti-escaras redonda com orifício. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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cirurgia (66)

080918335 Ponteira de ablassão para videoartroscopia de ombro, embalagem individual, estéril. Registro no MS,
embalagem contendo lote e data de fabricação.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918336 Stent Promus Element 3.0 X 24.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918337 Equipo para bomba de infusão st550t2 para infusão de solução enteral, sem filtro de solução e sem
entrada de ar lateral, lanceta com protetor, com macrogotejador, tubo de PVC ou PVC free, trecho
dedicado de silicone, pinça rolete, conector universal. embalado em envelope de papel grau cirúrgico
fechado por termoselagem, contendo uma unidade esterilizada, acondicionada em caixas para
comercialização com 25, 50, 100 ou 200 unidades. Modelo: EG 03230000.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918338 Placa LCP (locking compresso plate) com 20 (vinte) furos - inclui parafusos.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918339 Lâmina de Shaver, partes moles, embalagem individual, estéril. Registro no MS, embalagem contendo
lote e data de fabricação.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918340 Bateria recarregável (implante coclear), Medelo - Nucleus Freedom Retroauricular fabricado pela
Cochlear.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918341 Meia elástica, 30-40 mmhg, sem cinto, tamanho G, curta. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918343 Dispositivo para incontinência urinária tam. 7 com expensor -Uripen. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918344 Haste retrógrada medular Retrofix.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918345 Bolsa de colostomia drenável tipo karaya - Hollister - tamanho 64mm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918346 Equipo para bomba de infusão para alimentação enteral com ponta perfurante - marca Compat. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918347 Equipo para nutrição enteral - EMBRAMED PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918349 Látex para aspiração de traqueostomia PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918350 Protetor Solar FPS 100, com cor escura, frasco 40 ml. FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918351 Sonda de aspiração traqueal n.8 - Embramed. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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cirurgia (66)

080918352 Sonda de gastrostomia 14 french/calibre 1,2 cm  MIC KEY, aplicação: tubo para gastrostomia a nível da
pele, material: silicone grau médico com fita radiopaca ao longo do seu comprimento. Forma de
apresentação: embalagem individual. Características adicionais: balão de silicone para fixação interna,
valvulada para enchimento de balão e dispositivo anti-refluxo. Sistema de trava para conexão de sondas
extensoras para alimentação. Conjunto completo com tubo para gastronomia, sonda extensora de 12"
com pinça para alimentação em bolus, seringa para alimentação 35cc,  tamanhos: 2,0. Possui linha
radiopaca para verificar sua posição. Ponta atraumatica. Balão infla simetricamente - 3 a 5ml de água.
Mais curta, válvula anti refluxo localizada no topo da sonda. Extensão forma uma "trava" com a sonda.
Acessórios sem riscos de migração intestinal.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918353 Meia elástica, 30-40 mmHg, 7/8, tamanho G - SIGVARIS PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918354 Meia elástica, 30-40 mmHg, calça, tamanho G - SIGVARIS PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918355 Barreira protetora de periestoma de resina sintética em hidrocoloide hipoalergênico, em anel
moldável.Embalagem contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência, validade que não
poderá ser inferior ao período de dois anos na entrega do produto. Diâmetro 50mm e espessura de 3mm.
Apresentar registro MS. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918356 Equipo para nutrição enteral - NUTRIFLEX (EQ FLEX)

Item descontinuado pelo fabricante ou ANVISA

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918357 Meia calça elástica, 30-40 mmhg, longa, tamanho G PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918358 Bomba de Baclofeno.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918359 Seringa + agulha bd ultrafine 0,5cc / 6mm x 0,25mm - bd PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918364 MANIPULADO: Betametasona, diproprionato 0,5% + salicílico, ácido 3%, loção capilar qsp, frasco 100 ml FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918365 MANIPULADO: Glicerina 10% + alantoína 1% + cold cream qsp 200 g POTE 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918367 MANIPULADO: Vitamina D 5.000 UI, cápsula. CAPSULA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918368 MANIPULADO: UC II 20mg + glicosamina, sulfato 750mg + ácido hialurônico 60 mg, cápsula

usar código de medicamento: 121975502 

CAPSULA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918369 Sódio, alginato 50 mg/ml + sódio, bicarbonato 26,7 mg/m l+ cálcio, carbonato 16 mg/ml, frasco 150 ml. FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918372 Lisdexanfetamina, dimesilato 70mg (Cont A3).
Usar 107905012

CAPSULA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918374 Fralda descartável infantil tamanho G peso: 09 a 12,5 kg - Turma da Mônica. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918375 Pinça conquest 3.4mm pu. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

080918376 Pinça conquest 3.4mm 30 esq.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918377 Pinça conquest 3.4mm 30 dir

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918378 Pinça conquest 3.4mm 15

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918379 Pinça conquest 3.4mm gr

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918380 Pinça probe de 3.0mm

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918381 Kit prp (plasma rico em plaquetas)

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918382 Imobilizador longo para joelho

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918383 Conjunto de infusão cateter e agulha 13mm X 60cm - Accu-Chek Tender Link

Duplicidade: usar o código: 80918445

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918384 Fralda descartável geriátrica GG, pacote com 7, unidade: fralda - SEVEN PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918385 Sonda uretral tam.10 esteril - embramed PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918386 Stent de cromo-cobalto-platina para remodelação endovascular dos vasos intracranianos.design
auto-expansível cilíndrico em malha fechada.diâmetros 2,5 e 5mm e comprimento de 10 a 35mm possui
marcas radiopacas distais e proximais.embalagem individual,estéril,que contenha externamente dados de
identificação e procedência, lote e validade,registro no ministério da saúde.prazo de validade de 75% do
total da validade.

Utilizar código de OPME: 121797066.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918387 Microcateter de baixo perfil de 2.8fr na ponta distal e 3.2fr proximal, diâmetro interno de 0,27 com rigidez
variável e um único lúmen. Compatível com diâmetro de stent redirecionador de fluxo. Constituído por

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
malha de aço inox da extremidade proximal a 30cm da ponta distal, a porção distal de 30cm é constituído
por um coil de aço inox,sendo 10cm de ponta flexível e moldável, possui cobertura externa hidrofílica na
ponta distal revestimento interno de ptfe e um marcado radiopaco na ponta distal. Compatível com cateter
guia 5fr e micro guia 0,021.

Utilizar código de OPME: 121797067.
080918388 Set de infusão 8/60, unidade: peça - ACCU-CHECK FLEXLINK PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

080918389 Gel-creme para recomposição cutânea - Regederm - tubo TUBO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918390 PAR DE PALMILHAS COM PESO (150G EM CADA UMA)

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918393 Prótese intralumial coronariana de aço inoxidável com revestimento farmacológico paclitaxel, diâmetro
aproximado de 2,25 até 4,0 mm, comprimento de 8 a 32 mm, estéril, descartável, de uso único,
embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de
identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918394 Cadeira de banho adaptada, sob medida, estrutura em alumínio com pintura epóxi, regulagem de
inclinação do encosto, dobrável, rodízios giratórios com freios, anti-rombos frontais e traseiros com
travamento, apoio de cabeça com regulagem na altura.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918395 Prótese endoesquelética transtibial direita

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918396 Prótese exoesqulética transtibial esquerda

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918397 Broca de microdebridador

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918398 Meia calca elástica, 30-40 mmhg, longa, tamanho M PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918399 - Equipamento de dois níveis autoajustável que alivia o fluxo de ar na inspiração e expiração, tornando a
respiração mais natural e confortável para os pacientes, sendo automático.
- Pressão automática, modo autoajustável que proporciona sincronia com a respiração normal do
paciente; Faixa de pressão operacional: 3 a 25 cm H2O;
- Peso: de 835 g a 1,0kg; Filtro: Fibra de poliéster ou Pólen e ultra-fino;
- Requisitos Elétricos: 100 a 240 V
- MASCARA NASAL, com o objetivo de permitir vedação instantânea, adequada e autoajustável.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de Equipamentos judiciais.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918400 Accu-check spirit cinto PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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080918401 Accu-check spirit capa silicone Roche PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

080918402 Accu-check spirit clip case Roche PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918403 Bolsa torax/cintura bomba insulina medtronic ACC206BL PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918404 Capa couro bomba insulina medtronic MMT620BL PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918405 Cadeira de banho tipo concha

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918406 Colchão piramidal densidade 33

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918407 Sistema portátil-Óxigênio líquido (mochila)
Caracteristicas:
-peso maximo de 4kg,com todos os acessórios inclusos;
-portabilidade ao equipamento,permitindo total mobilidade ao paciente,respeitando a ergonomia e fácil
manuseio pelo usuário;
-o tanque de oxigênio liquido deve ter capacidade mínima de 35 litros,mantendo temperatura acima de
297 f;
- a bolsa portátil deve ter capacidade mínima de 1litro,peso Maximo 4kg com fluxo continuo.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código específico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918408 Atadura de Rayon 7,5cm X 5m PACOTE 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918409 Dispositivo para incontinência urinária n° 5 - URIPEN PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918410 - Equipamento automático, faz ajuste de pressão contínua para as diferentes necessidades clínicas do
paciente, durante sua noite de sono, fornece uma terapia mais silenciosa e confortável (alívio de pressão
expiratória) tornando a respiração mais natural e proporcionando ao paciente maior aderência ao
tratamento.
-  O circuito Slim-line excepcionalmente 20% mais fino, 40% mais leve aumentando a flexibilidade e
eliminando o arraste da traqueia, Ocupa 35% menos espaço;
- Modo de Funcionamento: CPAP Automático;
- Intervalo de Pressão: 4 a 20 cm/H2O;
- Rampa: 0 a 45 min (Incrementos de 5 min) ;
- Armazenamento de Dados: Mínima de 7 dias;
-Voltagem: 110 V - 240 V, 50-60 Hz,
- Com acessórios inclusos: Máscara Nasal ou facial confortável com fixador,Umidificador aquecido
integrado,Traquéia de 1,8 a 2 metros,  Filtro de poeira, Bolsa de transporte, Fontes e cabos de
alimentação, Cartão de leitura de dados SD.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de equipamento judicial.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918411 Kit de agulha de radiofrequência PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo (bloqueado)
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Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

cirurgia (66)

080918412 Meia calça elástica, 20-30mmHg, longa, tamanho M - BLAUERFEIND peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918413 Sonda uretral, tamanho12 estéril - BIOSANI PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918414 Andador/treinador de marcha pacer gait trainer.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de OPME.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918415 Curativo polymen 4x4-10x10cm placa não adesiva vermelho. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918416 Equipamento ventilador portátil de suporte á vida, fácil de usar. Com circuito simples ou duplo, faixa
abrangente com controle do volume e pressão, adequado para uso invasivo e não invasivo. Duração da
bateria: 2 a 8 horas, interna e removível.Bolsa para transportem, mascara, peso até 9 kg e gerenciamento
de dados, alarmes.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de equipamento.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918417 Cânulas para videoartroscopia de ombro, embalagem individual, estéril. Registro no MS, embalagem
contendo lote e data de fabricação.

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918418 Lentes de contato terapeutica oasys com bandage curva base (BC)8,4 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918419 Absorvente geriátrico - BIOFRAL MAXI GERIATRIC PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918420 Neutrogena ultra sheer dry touch FPS 70-50g BISNAGA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918421 Sabonete líquido, frasco 295 ml- CETAPHIL RESTORADERM FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918422 Rede tubular elástica nº5 CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918423 Rede tubular elástica nº6 CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918424 Meia elástica, 20-30 mmHg, calça, tamanho G PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918425 Meia elástica, 30-40 mmHg, calça,tamanho G PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918426 Fitas para anticoagulação oral, unidade: caixa com 6 unidades - COAGUCHEK XS CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918427 Sonda de gastrostomia 16 french/calibre 2,5 cm  MIC KEY, aplicação: tubo para gastrostomia a nível da
pele, material: silicone grau médico com fita radiopaca ao longo do seu comprimento. Forma de
apresentação: embalagem individual. Características adicionais: balão de silicone para fixação interna,
valvulada para enchimento de balão e dispositivo anti-refluxo. Sistema de trava para conexão de sondas
extensoras para alimentação. Conjunto completo com tubo para gastronomia, sonda extensora de 12"
com pinça para alimentação em bolus, seringa para alimentação 35cc,  tamanhos: 2,0. Possui linha
radiopaca para verificar sua posição. Ponta atraumatica. Balão infla simetricamente - 3 a 5ml de água.
Mais curta, válvula anti refluxo localizada no topo da sonda. Extensão forma uma "trava" com a sonda.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
Acessórios sem riscos de migração intestinal.

080918428 Cateter uretral para drenagem externa-simplycath tamanho 16 masculino PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918429 Cateter uretral hidrofilico, lubrificado, estéril, tamanho 14, masculino - SPEEDICATH PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918430 Curativo acticoat 10X20 cm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918431 Curativo Acticoat 20X40cm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918432 Meia elástica, 20-30 mmHg, 7/8, tamanho  M PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918433 Loção Hidratante, frasco 200 ml - NEUTROGENA BODY CARE INTENSIVE frasco 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918434 Chave de bateria p/ bomba de insulina accu-check spirit combo            PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918435 Bolsa para urostomia salts healthcare PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918436 Protetor solar FPS 50, gel-creme, frasco 50 g - ANTHELIOS AE frasco 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918437 Fralda desc. adulto tamanho G, pacote com 8 fraldas, unidade: fralda - SEVEN GERIÁTRICA PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918438 MANIPUALDO: Lactato de amônio 12% + Extrato de Aloe vera 3% + Essência de Erva doce + Loção não
iônica QSP, frasco 1.500  ml.

FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918439 MANIPULADO: Piritionato de Zinco 3%+Ext Aloe Vera 3%+Xampu base QSP, frasco 1.000 ml. FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918440 Cilindro B20 de oxigênio medicinal em aço, com capacidade de enchimento 150 a 200 bars, sem costura
com tulipa integrada para proteção da válvula, ao mesmo tempo em que permite acoplar regulador. Peso
em média 28 Kgs, com válvula reguladora da pressão com fluxômetro e umidificador.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918441  Ácido salicilico, enxofre solúvel, piroctona olamina e óleo de melaleuca, shampoo, frasco 140 ml FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918442 Curativo hidrocoloide tamanho 15 x 15 cm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918443 Protetor diário para o rosto, areia FPS 30, frasco 50 ml - CHRONOS HYDRA FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918444 Protetor solar FPS 50, com base, frasco 40 g - PHASE BLOCK FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918445 Set de infusão, cateter e agulha 13mm X 60cm - ACCU-CHEK TENDERLINK peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918446 Curativo duoderm CGF hidrocoloide 20 x 20 - CONVATEC PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918447 Protetor solar FPS 60, fluído, frasco 50 ml - ANTHELIOS AC FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918448 Meia elástica, 30/40 mmhg, calça, tamanho M (alta compressão) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918449 Fralda desc. infantil tamanho grandinhos POM POM-15 a 24Kg. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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080918450 Creme de barreira durável, bisnaga 92 g  - 3M CAVILON BISNAGA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

080918451 Bomba de infusão de insulina - MEDTRONIC/PARADIGM MMT754 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918452 Aplicador para sensores - ENLITE MMT 7510 peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918453 Transmissor para sistema implantável de monitoramento da glicose - MEDTRONIC MINILINK MMT
7707NA

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918454 Carelink USB MMT 7305 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918455 Enlite sensores MMT 7008A caixa com 5 unidades CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918456 Hidratante reparador cicaplast Baume 40ml BISNAGA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918457 Curativo Polymem estéril sem adesivo 8cmX8cm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918458 Rede tubular elástica número 2, caixa - SUGIFIX ou POOLFIX CAIXA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918459 Recarga para cilindro B20 de Oxigênio medicinal PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918460 Subtilisina, frasco 3 ml - RENU ONE STEP
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918461 Gotas umidificantes, colírio, frasco 15 ml - CLENS 100
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918462 Lanceta on call plus PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918463 Extrato Glicólico de Centella asiática + Vitamina E + Óleo de rosa mosqueta, bisnaga 20 g - RENOPEL BISNAGA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918464 1. Objeto: Kit de sistema de infusão de insulina (Bomba)
2. O kit deverá conter os materiais necessários para quatro meses de tratamento conforme segue:
2.1 Uma (01) bomba de infusão contínua de insulina;
2.2 Quarenta (40) reservatórios em forma de seringa para armazenar a insulina com capacidade de 3 a 4
ml;
2.3 Quarenta (40) conjunto de infusão (cateter + cânula/agulha) 8 a 9 mm cânula/60 cm cateter;
3.As empresas deverão identificar em suas propostas, quais os itens abaixo, serão necessários fornecer
para o correto funcionamento de sua determinada marca de Sistema de Infusão e monitorização da
glicose:
3.1 Um (01) aplicador do conjunto de infusão;
3.2 Dois (02) adaptadores - acessório de fechamento do reservatório de insulina no compartimento;
3.3 Duas (02) tampa de bateria - acessório utilizado para fechar o compartimento da pilha;
3.4 Um (01) transmissor dos dados do sensor de glicose para o sistema de infusão e/ou monitor
interligado com Sistema de Infusão;
3.5 Vinte (20) sensores para o transmissor e/ou monitor interligado com Sistema de Infusão;
3.6 Um (01) aplicador do sensor;
3.7 Um (01) dispositivo de comunicação USB sem fio (Driver) e/ou monitor interligado com Sistema de
Infusão.

kit 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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080918465 Colchão hospitalar para berço

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918466 Colchão piramidal

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918467 Creme hipoalergenico fisiogel Al 30g BISNAGA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918468 Sabonete liquido fisiogel frasco com 150ml FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918469 Creme hidratante pele seca FPS 30, bisnaga 60 g - FILTRUM HIDRAT bisnaga 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918470 Ventilador Mecânico Trilogy100
Especificações:
- Equipamento para suporte ventilatòrio com peça bucal. Acessórios: Nobreak, Circuito Descartável,
Ambu. Tamanho 16,68 cm © X 28,45 cm (l) x 23,52 cm (A), Tubo diretamente conectado á mascara (com
conector integrado de vazamentos ou de porta de expiração) ou o Whisper Swível II p/conexão com o
tubo de traqueostomia, com entrada para oxigênio, peso 5 kg (com bateria removível), bolsa p/transporte,
alarmes ajustáveis, bateria interna, conexão de bateria externa de 12 VCC, armazenagem de dados em
cartão de memória SD_de 1GB.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918471 Meia elástica, 30/40 mmHg, 7/8, tamanho G(alta compressão) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918472 Curativo de alginato de cálcio com prata, placa, não tecido, macio, absorvente, que mantenha o ambiente
úmido, para  uso em feridas superficiais ou cavidades profundas exsudativas,  medindo externamente 10
X 10 cm, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do
produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS, o fabricante deverá fornecer as
orientações por escrito em português, para cada produto (unitária), para que o almoxarifado central
distribua para a unidade solicitante juntamente com o produto, o prazo de validade não poderá ser inferior
ao período de dois anos na entrega do produto, a Empresa vencedora deverá fornecer treinamento para
as unidades quando solicitado. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918473 Loção hidratante corporal hipoalergênica 240ml-Stiefel Fisiogel A.I FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918474 Bateria recarregável compacta para processador de fala CP810 - Nucleus 5 - Coclear - cor marrom.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918475 Receptor Roger Inspiro 14 completo.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918476 Protetor solar FPS 60, frasco 100 ml - ANTHELIOS DERMO PEDIATRICS FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918477 Shampoo neutro, frasco 200 ml - KERIUM LA ROCHE POSAY FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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080918478 Curativo Versiva(R) Xc - Convatec 25X21 cm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

080918479 Bandagem elástica para bota de Unna 10,2 cm x 1,14 m, unidade: bota - CURATEC PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918480 Curatec - Convatec - Heal Casex PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918481 Clorexidina, digluconato 0,12%,Sódio Fluoreto 0,05% - Cariax FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918482 Servoventilador Pulmonar para tratamento de padrões respiratórios complexos.
Especificações:
- Peso 1,36 kg (sem umidificador), Intervalo de pressão IPAP 4cmH2O a 25 cmH2O, Intervalo de pressão
EPAP 4cmH2O a 20 cmH2O, Frequência respiratória automática: 4-30bpm, Filtros de espuma e ultrafino
opcional, Cartão SD, Medidor de adesão e detecção de ciclos respiratórios, Requisitos elétricos 100-240
VCA - 50/60 Hz, Umidificador aquecido.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918483 Meia elástica, 20-30 mmHg, 3/4, Tamanho GG PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918484 Fralda desc. Adulto tamanho XG - Natural Master PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918485 MANIPULADO: Hialurônico, Ácido 1% + D-Pantol 10% + Vitamina E 5% + Óleo de  Amendoas 10% +
Creme Hidratante Qsp, pote 400 g

Solicitar/ verificar código de medicamento.

pote 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918486 MANIPULADO: Ureia 20% + Ac Salicilico 3% + Dexametasona 0,1%  + Ol Amendoas 10% + Creme Base
QSP, pote 50 g

Solicitar/verificar código de medicaemnto.

pote 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918487 MANIPULADO: Aveia Extrato Glicólico 3% + Oleo de Amendoas 2% + Creme não Iônico Qsp, pote 300 g pote 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918488 Shampoo de limpeza diária do couro cabeludo seco e sensível, frasco 250ml - FISIOGEL FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918489 Sabonete líquido infantil Cetrilan Theraskin - 120ml FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918490 Bateria recarregável compatível com processador de fala Z61020 Freedom - Cochlear - cor bege

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de
OPME/Equipamento/Material

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

080918491 Equipo Para Nutrição Enteral Bomba De Infusão Lifemed PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918492 Sonda P/ Gastrostomia Mic Key  - 14 French/Calibre - 3 Cm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918493 Protetor solar FPS 50, sem base, tubo 40 g - PHASE BLOCK tubo 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918494 Oleo Rosa Mosqueta 50ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
080918495 Protese percutânea pulmonar.

Este código é de material de enfermaria e cirurgia, solicitar/verificar código de

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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080918496 Cateter uretral hidrofilico, lubrificado, estéril, tamanho 10, masculino - SPEEDICATH PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918497 Cateter uretral hidrofilico, lubrificado, estéril, tamanho 08, masculino - SPEEDICATH PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918498 Adesivo De Longa Duração para traqueostomia - PROVOX STABILIBASE PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918499 Filtro para prótese de voz de traqueostomia --  PROVOX XTRA HME PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918500 Sonda de alívio uretral, siliconada, tamanho Nº 10 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918501 Capa de silicone para bomba de insulina Medtronic PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918502 Sabonete líquido íntimo (Calêndula + C.Asiática+Malva e Camomila) FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918503 Fralda descartável adulto tamanho M, peso: 40 a 70 kg, cintura 80 a 115 cm, unidade: fralda - BIGFRAL
NOTURNA

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918504 Pano de limpeza pessoal, (banho de leito, cabelo, banho, mãos), 28 x 35, branco, alta absorção, com
tecnologia a base de celulose, pacote com 100 unidades

PACOTE 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918505 Protetor solar FPS 100, bisnaga 60 g - EPISOL SEC BISNAGA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918506 Protetor solar infantil FPS 60, loção, bisnaga 150 ml - NIVEA KIDS BISNAGA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918507 Sonda de gastrostomia 18 french/calibre 2,0 cm  MIC KEY, aplicação: tubo para gastrostomia a nível da
pele, material: silicone grau médico com fita radiopaca ao longo do seu comprimento. Forma de
apresentação: embalagem individual. Características adicionais: balão de silicone para fixação interna,
valvulada para enchimento de balão e dispositivo anti-refluxo. Sistema de trava para conexão de sondas
extensoras para alimentação. Conjunto completo com tubo para gastronomia, sonda extensora de 12"
com pinça para alimentação em bolus, seringa para alimentação 35cc,  tamanhos: 2,0. Possui linha
radiopaca para verificar sua posição. Ponta atraumatica. Balão infla simetricamente - 3 a 5ml de água.
Mais curta, válvula anti refluxo localizada no topo da sonda. Extensão forma uma "trava" com a sonda.
Acessórios sem riscos de migração intestinal.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918508 Capixil, vitaminas e zinco, shampoo, frasco 150 ml FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918509 Fralda descartável adulto tamanho G, peso: 70 a 90 kg, cintura 115 a 150 cm, unidade: fralda - BIGFRAL
NOTURNA

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918510 Loção hidratante, frasco 120ml - UMIDITA AI FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918511 Protetor solar FPS 50, frasco 50ml - PHYSICAL FUSION UV DEFENSE SKINCEUTICALS FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918512 MANIPULADO: Alantoina 1%, shampoo, frasco 200ml FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918513 1. Objeto: Kit de sistema de infusão de insulina (Bomba)
2. O kit deverá conter os materiais necessários para quatro meses de tratamento conforme segue:
2.1 Uma (01) bomba de infusão contínua de insulina;
2.2 Quarenta (40) reservatórios em forma de seringa para armazenar a insulina com capacidade de 3 a 4

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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ml;
2.3 Quarenta (40) conjunto de infusão (cateter + cânula/agulha) 10 a 17 mm cânula/60 cm cateter;
3. As empresas deverão identificar em suas propostas, quais os itens abaixo, serão necessários fornecer
para o correto funcionamento de sua determinada marca de Sistema de Infusão e monitorização da
glicose:
3.1 Um (01) aplicador do conjunto de infusão;
3.2 Dois (02) adaptadores - acessório de fechamento do reservatório de insulina no compartimento;
3.3 Duas (02) tampa de bateria - acessório utilizado para fechar o compartimento da pilha;
3.4 Um (01) transmissor dos dados do sensor de glicose para o sistema de infusão e/ou monitor
interligado com Sistema de Infusão;
3.5 Vinte (20) sensores para o transmissor e/ou monitor interligado com Sistema de Infusão;
3.6 Um (01) aplicador do sensor;
3.7 Um (01) dispositivo de comunicação USB sem fio (Driver) e/ou monitor interligado com Sistema de
Infusão.

080918514 Boton para gastrostomia percutânea endoscópica, 18 FR de diâmetro e 1,9 a 2,2 cm de comprimento,
estéril, descartável, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade, número do lote, registro no MS. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918515  1. Objeto: Kit de sistema de infusão de insulina (Bomba)
2. O kit deverá conter os materiais necessários para quatro meses de tratamento conforme segue:
2.1 Uma (01) bomba de infusão contínua de insulina;
2.2 Quarenta (40) reservatórios em forma de seringa para armazenar a insulina com capacidade de 3 a 4
ml;
2.3 Quarenta (40) conjunto de infusão (cateter + cânula/agulha) 6 mm cânula/60 cm cateter;
3. As empresas deverão identificar em suas propostas, quais os itens abaixo, serão necessários fornecer
para o correto funcionamento de sua determinada marca de Sistema de Infusão e monitorização da
glicose:
3.1 Um (01) aplicador do conjunto de infusão;
3.2 Dois (02) adaptadores - acessório de fechamento do reservatório de insulina no compartimento;
3.3 Duas (02) tampa de bateria - acessório utilizado para fechar o compartimento da pilha;
3.4 Um (01) transmissor dos dados do sensor de glicose para o sistema de infusão e/ou monitor
interligado com Sistema de Infusão;
3.5 Vinte (20) sensores para o transmissor e/ou monitor interligado com Sistema de Infusão;
3.6 Um (01) aplicador do sensor;
3.7 Um (01) dispositivo de comunicação USB sem fio (Driver) e/ou monitor interligado com Sistema de
Infusão.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918516 Fralda desc. infantil tam. XG: 12 a 15 kg-Turma da mônica PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080918517 Meia elástica, 20-30 mmHg, 3/4, tamanho G3 - SIGVARIS peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080969001 KIT PARA CÂMARA PLANA DE SEPARAÇÃO E LAVAGEM DO SANGUE, COM PROCESSAMENTO
CONTÍNUO, CONTENDO:
 - BOLSA DE REINFUSÃO;
 - BOLSA DE DESCARTE E TUBULAÇÕES 

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080977001 TUBO DE SUCÇÃO DE DUPLO LUMEN PARA ASPIRAÇÃO DO SANGUE NO CAMPO OPERATÓRIO,
CONTENDO LINHA DE ASPIRAÇÃO E LINHA DE HEPARINA. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

080985001 Ponto de acesso operação em 2,4 gHz, alcance de 100 metros. PECA 21 Equipamentos, Programas e ativo
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Suprimentos de Informática

081000001 Fone de cabeça para comunicação.mod.st-o5 PECA 42 Telecomunicações ativo
081000003 Aparelho de headset sem fio, base móvel input:dc 9v,350ma - model ct12. PECA 42 Telecomunicações ativo
081000007 Headset com fio PECA 42 Telecomunicações ativo
081019001 Suporte grande aberto para varão de cortina. (unidade) PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
081027001 Distrator terço médio, distração de 30 mm, com volta de rosca de 0,5 mm, sistema 1,5, 07 parafusos.

Apresentação do registro no MS, lote e data de fabricação. (par)
PAR 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

081027002 Distrator mandibular unidirecional externo, composto de corpo de 15mm a 85mm em titânio, 02 rotulas e
porcas de ativação com passo de rosca de 0.5mm, 01 chave para montagem,  01 chave para ativação e
04 fios de Kischiner de 2.0mm. Número do lote, data de fabricação e registro no MS.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

081027003 Distrator intra oral osteogenico com ativador carda flexível de 20mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

081027004 Distrator lead completo apresentação de certificado de boas práticas de fabricação e registro no MS, lote,
data de fabricação.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

081027005 Distrator intra oral vazquez completo apresentação de certificado de boas práticas de fabricação e registro
no MS, lote, data de fabricação.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

081027006 Distrator intra oral dyna form completo. Apresentação de certificado de boas práticas de fabricação e
registro no MS, lote, data de fabricação.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

081027007 Distrator intra oral multi guide completo apresentação de certificado de boas práticas de fabricação e
registro no MS, lote, data de fabricação.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

081027008 Distrator osteogênico intra-oral com ativador flexível de até 25mm modelo zurich. Para distração
horizontal mandibular com chave de ativação de 90 graus. Apresentação de certificado de boas práticas
de fabricação e registro no MS, lote, data de fabricação.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

081027009 Distrator osteogênico intra-oral com ativador flexível de até 20mm para distração horizontal mandibular,
modelo Wead Zurich, com chave de ativação de 90 graus. Número do lote, data de fabricação e registro
no MS.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

081027010 Distração(distrator) osteogênica pediátrica crânio -orbital e 1/3 médio da face, em titânio. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

081027011 Distração (distrator) osteogênica crânio-temporal pediátrica baby de 25mm, em titânio PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

081027012 Distrator fronto orbitário, distração de 30 mm, com volta de rosca de 0,5mm, sistema 2,0, 06 parafusos.
Apresentação do registro no MS, lote e data de fabricação, (par)

PAR 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

081027013 Moldura,pré -encaixado,para distrator externo terço médio da face PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

081027014 Conexão de barras vertical, ajustável PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

081027015 Conexão de barras horizontal, com rótulas ajustáveis PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

081027016 Rótula para fixação do arame PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

081027017  Barra para maxila, comprimento 80 mm liga de titânio PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

081027018 Pino para distrator externo terço médio da face,liga de titânio. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

081027019 Placa de base para maxilla, comprimento 40 mm, titânio puro PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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081027021 Pino de posição;comprimento 40 mm para distrator externo terço médio da face PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

081027022 Chave de parafusos de ativação, de 5.5 mm, com hexágono PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

081027023 Instrumento de ajuste da estrutura da cabeça, comprimento 72mm, para distrator externo terço médio da
face.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

081027024 Instrumento de ajuste da estrutura da cabeça,comprimento 209mm, para distrator externo terço médio da
face.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

081124002 MODULO DE TEMPERATURA MODULO DE TRANSFERENCIA DE DADOS PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

081140001 SISTEMA TRIFÁSICO PARA DETECÇÃO DE BACTÉRIAS E FUNGOS EM TRÊS TEMPOS PECA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

081159001 TROPONINA I TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

081167002 Caixa de correspondência de plástico. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
081183001 PRATELEIRA GIRATÓRIA PARA ACONDICIONAR SISTEMA DE MONITORAÇÃO, ADAPTÁVEL E

COMPATÍVEL COM A INCUBADORA NEONATAL DA MARCA FANEN, MODELO C 186, COM
CARACTERÍSTICAS QUE MANTENHAM A QUALIDADE E SEGURANÇA DO FUNCIONAMENTO DOS
EQUIPAMENTOS.   

PECA 22 Mobiliário ativo

081191001 HASTE VERTICAL, ADAPTÁVEL E COMPATÍVEL COM A INCUBADORA NEONATAL DA MARCA
FANEN, MODELO C 186, COM CARACTERÍSTICAS QUE MANTENHA A QUALIDADE E SEGURANÇA
DO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS.                                             

PECA 22 Mobiliário ativo

081205001 Colpovirgoscópio para uso em exame vaginal de crianças, virgens e portadoras de estenóides vaginais.
Características técnicas mínimas:
- deve ser de fácil manuseio na exploração visual da cavidade vaginal;
- deve permitir o teste de Schiler;
- deve permitir biopsia, cauterizações, extirpações de pólipos e retiradas de corpos estranhos;
- deve ser composto de:
01 (um) cabo para duas pilhas de 1,5v com lâmpada e lupa com aumento de 2,5 vezes;
04 (quatro) especulos tubulares nas medidas de 145 mm de comprimento e diâmetros de 9,5mm,
11,5mm, 12,5mm e 14,5mm;
01 (um) estilete flexível de ponta rosqueada para retirada do material.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

081213001 Câmara escura com visor de observação de amostras com proteção uv. Corpo em poliestireno de alto
impacto. Portas laterais que possam ser utilizadas como rampa para facilitar a colocação da amostra no
compartimento. Dimensões mínimas: abertura lateral: 20x26cm, gabinete: 38x28x37 cm. Interior preto.
Deve vir acompanhado de: suporte com lâmpadas uv de 365nm, 6 w,220v, mascara anatômica de
silicone, suporte com ângulo de inclinação para frascos de ate 200ml e bolsa de 100ml.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

081230001 Dispensador automático digital micro processado equipado com sistema de bomba peristáltica de 2,3mm
com as seguintes especificações: dispensador/dosador de velocidade variável, controlado por
microprocessador p/ dispensar meios de cultura (caldos e agares) p/ efetuar dosagem de alíquotas de 0,2
a 3 ml de vol., dispensador remoto c/ mangueira p/ conexão, c/ sistema de proteção antifluxo, q/ impeça a
contaminação da bomba, equipado com tubos de silicone autoclavaveis de 02 mm p/ dispensar vol. de
0,5 a 150 ml (cinco unidades) e 4 mm (aproximadamente) para volumes de 1 a 900 ml (trinta unidades),
com precisão de ± 1%, programação automática de intervalo de retardo de 5 a 60 segundos, display
digital, 220 volts, com manual em português e instalação e treinamento para usuários no local de
trabalho.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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081353001 Suporte para rolo de pintura medindo 23 cm PECA 51 Material de Pintura e Preservação ativo
081370025 Bota cano curto para uso em operações especiais com biqueira de proteção, confeccionada em couro

hidrofugado, forrada internamente em poliester/poliamida, zíper de nylon na lateral interna, acolchoado na
parte superior do cano em napa, palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha de limpeza
em látex, ganchos em polimero nylon, atacador e solado tricomponente.

PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

081400001 Cortina de tecido PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

081400004 Cortina para box completa PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
081400006 Cortina em tecido em metro METRO 99 Artigos de uso doméstico ativo
081400064 Cortina hospitalar (sem emendas, confeccionadas em tecido 100% PVC, com espessura de 0,3mm na

cor azul claro ou bege. Dimensões com altura de 1,70 a 1,85m de tecido sem emendas mais tela superior
branca de 0,70 a 0,80m de altura para ventilação e iluminação, em 100% nylon com trama de 13x7mm
com bordas de reforço superior, com ilhoses de latão cromado de 21mm colocação a cada 0,15m).

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

081400083 Cortina tipo rolo. METRO 2 99 Artigos de uso doméstico ativo
081400084 Cortina divisória de leito em vinil. METRO 99 Artigos de uso doméstico ativo
081450002 PROTESES HELEX PARA FECHAMETNO DE FORAME OVAL PELVICO  TAMANHO 25 PECA 73 Material de Uso e Confecção em

Medicina de Reabilitação
ativo

081450003 PRÓTESE IMPLANTAVEL ESFINCTER ARTIFICIAL PARA INCONTINÊNCIA URINARIA MASCULINA,
BIOCOMPATÍVEL, COM SLING AJUSTÁVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA
IMPLANTAÇÃO. EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO,
MARCA LOTE DE FÁBRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

081450004 Prótese implantável para incontinência urinária feminina, composta por sling sintético sub-uretral em
polipropileno monofilamentar acima de 50 microns e tela do tipo 1, estéril, papel grau cirúrgico,
embalagem unitária, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de
fabricação, número de lote e registro no MS. A empresa deverá fornecer um par de agulhas necessárias
para o procedimento.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

081450005 Sistema de correção simultânea de cistocele e incontinência urinária aos esforços, modelo anterior,
composto de tela de polipropileno multiporosa com 4 alças de fixação e agulhas anatômicas projetadas
para fixação via supra púbica e transobturatoria, embalagem estéril, unitária, que garanta a integridade do
produto, com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro na MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

081469003 Mangueira para combate a incendio com engate rapido 30 metros x 1.1/2" PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
081469005 Mangueira para combate a incendio com engate rapido 15 metros x 1.1/2" PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
081469006 Mangueira para combate a incêndio com engate rápido 20 metros x 2 1/2" PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
081469007 Mangueira para combate ao incêndio com diâmetro 11/2" e lances com 20mm. PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
081507001 Revestimento de silicone para coto - forte nº 2 PECA 73 Material de Uso e Confecção em

Medicina de Reabilitação
ativo

081507002 Revestimento de silicone para coto - forte nº 3 PECA 73 Material de Uso e Confecção em
Medicina de Reabilitação

ativo

081507003 Revestimento de silicone/ Revestimento de silicone para coto n. 2 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

081507004 Revestimento de silicone/ Revestimento de silicone para coto n° 3 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

081507005 Revestimento de silicone/ Revestimento de silicone para coto n° 4 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

081515001 ARMÁRIO PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE FORMAS DE PÃES EM AÇO INOXIDÁVEL
AISI 304

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
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081582001 Arvore de comando das válvulas e tampa da distribuição/ correia dentada. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081582002 Arvore de comando das válvulas e tampa da distribuição. Correia dentada. PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

081582003 kit - árvore de comando das válvulas e tampa da distribuição. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081582004 Polia dentada da arvore de comando. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081582007 Arvore de comando das valvulas e tampa da distribuicao rolo tensor - esticador. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081582008 Arvore de comando das valvulas e tampa da distribuição, tucho (chaveta, mola e calco do tucho). PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

081582009 Árvore de comando das válvulas e tampa da distribuição - Válvula de admissão PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081582010 Árvore de comando das válvulas e tampa da distribuição - Válvula de escape PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081582011 Árvore de comando das válvulas e tampa da distribuição - Vedação haste da válvula /Jogo PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081582021 Arvore de comando das válvulas e tampa da distribuição (Eixo dos balancins). PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081582022 Engrenagem da árvore de manivelas PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081582029 Árvore de comando das válvulas e tampa da distribuição - Retentor PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081582030 Rolamento guia da correia dentada PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081590001 Árvore de manivelas (girabrequim), volante do motor e bielas - arruela de ajuste do mancal PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081590003 Arvore de manivelas (girabrequim), volante do motor e bielas/ Biela do motor. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081590004 Arvore de manivelas (girabrequim), volante do motor e bielas.Brozina biela do motor. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081590005 Arvore de manivelas (girabrequim), volante do motor e bielas
Correia

PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

081590006 Arvore de manivelas (girabrequim), volante do motor e bielas. disco de tração. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081590007 Arvore de manivelas (girabrequim), volante do motor e bielas
Jogo de brozina mancal girabrequim

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081590008 ARVORE DE MANIVELAS (GIRABREQUIM), VOLANTE DO MOTOR E BIELAS
KIT-ARVORE MANIVELAS (GIRABREQUIM), VOLANTE DO MOTOR BIELAS

PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

081590009 Arvore de manivelas (girabrequim), volante do motor e bielas.
Polia da arvore de minivelas

PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

081590010 Polia dentada
Arvore de manivelas (girabrequim), volante do motor e bielas

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081590012 Volante do motor / Árvore de manivelas (Girabrequim) PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081604001 Bico injetor completo PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081604002 Bico injetor - Tubo de pressão PECA 113 Peças e acessórios para ativo
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081612002 Bloco dos cilindros e carter de óleo/ Bujao do carter PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081612003 Bloco dos cilindros e carter de óleo/Carter de óleo PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081612004 Juntas do bloco e carter (Bloco dos cilindros e carter de óleo)) PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081612005 Bloco dos cilindros e carter de óleo
Kit-bloco dos cilindros e carter de óleo

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081612006 Retentor do girabrequim/Bloco dos cilindros e carter de óleo PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081612007 Bloco dos cilindros e carter de óleo/ cola automotiva. TUBO/FRA
SCO

113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081612008 Flange de vedação PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081612009 Junta do flange de vedação - bloco dos cilindros e carteer de óleo PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081612010 Arruela de vedação do bujão do Carter. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081620001 Bomba d'agua para veiculo/ bomba d'agua completa. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081620002 Bomba d'água para veículo - carcaça da bomba d'água PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081620004 Kit bomba d'água para veículo. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081620005 Bomba d'água para veiculo. Polia trapezoidal. PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

081620006 Tubo da bomba d'agua. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081620007 Bomba d'agua para veiculo/ válvula termostato. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081620008 Jogo de reparo da bomba d'água PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081639001 Bomba de combustível gasolina/álcool/diesel PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081639004 Separador de bolhas de vapor PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081647001 Bomba, filtro de óleo, eixo intermediário e vareta do nível

Bomba de óleo
PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

081647003 Filtro de óleo
bomba, filtro de óleo, eixo intermediário e vareta do nível

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081647004 Bomba, filtro de óleo, eixo intermediário e vareta do nível
Kit-bomba e filtro óleo, eixo intermediário e vareta nível

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081647005 Polia dentada da bomba de óleo PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081647006 Bomba, filtro de oleo, eixo intermediário e vareta do nível resfriamento de óleo PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081647007 Vareta (Bomba, filtro de óleo, eixo intermediário e vareta do nível ) PECA 113 Peças e acessórios para ativo
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081655001 Cabeçote para motor de veículo PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081655003 Junta da tampa de valvula PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081655004 Junta do cabeçote PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

081655005 Kit-cabecote PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081655006 Cabeçote para motor de veiculo

Retentor do cabeçote
PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

081655007 Cabeçote para motor de veículo  sensor/interruptor de pressão de óleo PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081655008 Cabeçote para motor de veiculo tampa de válvula PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081655009 Cabeçote para motor de veiculo tampa do óleo do motor PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081671002 Parafuso e bucha - cobertura do motor PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

081680002 Coletor de admissão PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081680003 Coletor do gás de escape PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081680004 Coletores de admissao e escape, defletor do coletor de escape. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081680007 Kit-coletores de admissão e escape. PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

081680008 Vedação - junta PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081698001 Atuador do corpo da borboleta. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081698003 Corpo da borboleta - comando PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081698004 Jogo de reparo do corpo borboleta PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081698005 Corpo da borboleta - Kit-corpo da borboleta. PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

081698006 Sensor do fluxo de ar. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081701001 Direção hidráulica - Polia,correia e fixação da bomba óleo/ correia trapezoidal. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081701002 Correia trapezoidal "V " Direção Hidráulica - polia,correia e fixação da bomba de óleo PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081701003 KIT-DIRECAO HIDRAULICA DIRECAO HIDRAULICA - POLIA,CORREIA E FIXACAO DA BOMBA OLEO PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081701004 Polia da direção hidráulica/ direção hidráulica - polia, correia e fixação da bomba óleo PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

081701007 Direcao hidraulica - polia,correia e fixação da bomba,  oleo tensor da correia. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081710001 Distribuidor de combustível, válvula injetora. PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

081710004 Distribuidor de combustivel valvula injetora. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

081728001 Distribuidor de combustível válvula injetora - MI PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081728002 Jogo de tubo combustivel avanço/retorno PECA 113 Peças e acessórios para ativo
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081728003 Kit-distribuidor de combustível válvula injetora - MI PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081728004 Distribuidor de combustível válvula injetora - mi. Mangueira de ligação PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081728005 Regulador de pressão do distribuidor de combustível PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

081728007 Válvula injetora - MI PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081736001 EMBREAGEM ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA EMBREAGEM PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081736003 Flange da embreagem - embreagem PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

081736005  EMBREAGEM KIT-EMBREAGEM PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081736007 Rolamento da embreagem PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

081736008 EMBREAGEM KIT-DA EMBREAGEM PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081744001 Difusor de ar do filtro de ar PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081744002 Elemento do filtro de ar PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

081744003 Filtro de ar (completo) PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081744004 Filtro de ar para veículos

Kit-filtro de ar para veículo
PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

081744005 Mangueira de ar quente PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081744008 Filtro de ar para veículos / Suporte para filtro de ar flange PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

081744010 Filtro de ar para veiculo escort PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081752003 Pistões, aneis e pinos - Pino do Pistão PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

081752004 Pistões, anéis e pinos.
Jogo de pistões

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760001 Anel de seguranca-retifica PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760002 Arruela de ajuste do mancal - retifica. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760003 Arvore de manivelas - girabrequim-retífica. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760004 Biela do motor-retifica PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760006 Bomba d'água completa - retífica de motor PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760007 Bomba de combustível gasolina/álcool/diesel-retífica. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760008 Retifica de motor
Bomba de óleo -retifica

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760009 Retifica de motor
Jogo de brozina biela do motor - retifica

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760010 Retifica de motor/ Bujao do carter-retifica. PECA 113 Peças e acessórios para ativo
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081760011 Cabecote-retifica PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760014 Comando de válvulas -retifica PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760015 Retifica de motor - Correia Retifica PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760016 Retífica de motor - correia dentada retificada PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081760017 Disco de tração -retifica PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

081760019 Retifica de motor
Filtro de óleo -retifica

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760022 Retifica de motor
Jogo de anéis para pistão -retifica

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760023 Retifica de motor
Jogo de brozina mancal girabrequim - retifica

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760024 Retifica de motor - Jogo de junta-retifica PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760025 Junta da tampa de válvula -retifica PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760026 Junta do cabeçote - retifica. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760027 Juntas do bloco e carter-retífica. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760028 Kit - retifica de motor PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760029 Retifica de motor - Pino do Pistão-Retifica PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760030 Retifica de motor
Pistão -retifica

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760031 Retifica de motor, polia-retifica. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081760034 Retifica de motor

Retentor- retifica
PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

081760035 Retifica de motor/Retentor do girabrequim-retifica. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760036 Retifica de motor
Rolamento- retifica

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760037 Retifica de motor/ Rolo tensor-esticador-retifica. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760038 Sensor/interruptor de pressão do óleo - retifica. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760039 retifica de motor tampa de valvula-retifica PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760040 Tampa do óleo do motor - retifica PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760042 Retifica de motor PECA 113 Peças e acessórios para ativo
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Kit do tucho das válvulas -retifica veículos-GVE

081760043 Válvula de admissão -retifica PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760044 Válvula de escape - retifica PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760045 Válvula termostato - retífica de motor PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760046 Retifica de motor. Vedação do coletor - junta - retifica. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760048 retifica de motor volante do motor-retifica PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760052 Bucha traseira da árvore de comando das válvulas - retifica. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760053 Retifica de motor
Jogo de camisa do bloco do cilindro - retifica

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760054 Balancim das válvulas-retífica PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760058 Corrente da distribuição -retifica PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760060 Retifica de motor
Elemento do filtro de ar- retifica

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760061 Engrenagem da arvore de manivelas-retífica. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760062 Engrenagem do eixo de comando de válvulas-retífica PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760063 Retifica de motor
Filtro de combustível gasolina/álcool/diesel - retifica

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760064 Retifica de motor - Guia da corrente da distribuição - Retifica PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760065 Mola posicionadora dos balancins-retífica. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760070 Apoio dianteiro-retífica. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760073 Arrastador- retifica PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760075 Retifica de motor
Bico injetor completo -retifica

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760081 Retifica de motor- Cola automotiva - Retifica PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760085 Correia trapezoidal - retifica. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760089 Disco da embreagem -retifica PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760092 Engrenagem da bomba injetora-retífica PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760099 Jogo de reparo da bomba injetora - retífica. PECA 113 Peças e acessórios para ativo
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081760103 Mancal de borracha dianteiro - retífica. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760104 Mancal de borracha traseiro-retifica. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760105 Retifica de motor. Mancal de borracha - retifica. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760106 Mangueira de ar quente - retifica PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760107 Mangueira inferior - retifica. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760108 Mangueira superior - retifica PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760111 Protetor da correia dentada inferior - retífica. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760112 Protetor da correia dentada superior-retífica. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760116 Resfriamento de óleo - retífica. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760117 Retifica de motor
Rolamento da embreagem -retifica

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760118 Sensor de temperatura do sistema de arrefecimento - retífica. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760119 Suporte do agregado-retifica. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760120 Suporte do motor lado direito-retífica. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760121 Suporte do motor lado esquerdo - retifica. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760123 Tubo da bomba d água - retifica. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760130 Retifica de motor
Turbina -retifica

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760132 RETIFICA DE MOTOR VALVULA INJETORA-RETIFICA PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081760133 Vareta do nível do óleo - retífica. PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

081760134 Retifica de motor
Bucha da biela-retífica

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760135 Cabo de velas/ignição-retifica PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760136 Vela de ignição -retifica PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081760138 Rolamento guia da correia dentada - retifica. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081779001 Interruptor térmico do sistema de arrefecimento. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo
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081779002 Sistema de arrefecimento

Kit-sistema de arrefecimento-radiador
PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

081779003 Mangueira inferior - sistema de arrefecimento PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081779004 Mangueira superior -Sistema de arrefecimento PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081779005 Radiador de água PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081779006 Sistema de arrefecimento reservatorio de compensação. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081779007 Sensor de temperatura do sistema de arrefecimento. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

081779008 Sistema de arrefecimento / Tampa de fecho para reservatório PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081779012  SISTEMA DE ARREFECIMENTO - RADIADOR COXIM DO RADIADOR PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081795001 Anel de vedação
Sistema de injeção eletrônica de combustível

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081795002 Sistema de injeção eletrônica de combustível
Atuador

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081795004 Corpo borboleta PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081795006 Jogo de reparo do sistema de injeção eletrônica - sistema de injeção eletrônica de combustível PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081795010 Kit sistema de injeção eletrônica de combustível PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081809002 SISTEMA DE INJECAO DE COMBUSTIVEL BICO INJETOR PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081809003 Kit-sistema de injeção de combustível PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081809004 Sistema de injeção de combustível. Regulador de pressão PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

081817001 Apoio dianteiro PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081817004 Suportes do motor, coxins e fixações, coxim de borracha lado direito. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081817005 Suportes do motor, coxins e fixações / Coxim de borracha lado esquerdo PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081817007 Kit-suporte do motor PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081817008 Suportes do motor, coxins e fixações. Mancal de borracha. PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

081817009 Mancal de borracha dianteiro PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081817010 Mancal de borracha traseiro PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081817012 Suporte do motor lado direito / Suportes do motor, coxins e fixações PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081817013 Suportes do motor, coxins e fixações / Suporte do motor lado esquerdo. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081825001 Kit-mangueira de alimentação e retorno de combustível. PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

081825002 Mangueira de alimentação e retorno de combustível - Mangueira de combustível PECA 113 Peças e acessórios para ativo
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081825003 Mangueira de retorno PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081825004 Mangueira de alimentacao e retorno de combustivel, tubo de conexão. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081833001 Filtro de combustível gasolina/álcool/diesel PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

081833002 Reservatório de combustível
Kit- reservatório de combustível

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081833003 Reservatorio de combustivel / Reservatorio de combustivel - tanque. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081833004 Reservatorio de combustivel / Sensor do nivel de combustivel - boia. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081833005 Sensor para indicador da reserva de combustível PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

081833006 Reservatório de combustível, tampa de fecho com chave para fechamento PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081833007 Reservatório de combustível / Tubo de combustível do reservatório PECA 134 Peças e acessórios para veículos

leves - GVE
ativo

081833008 Reservatorio de combustivel / Tubo de enchimento de combustivel. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081833012 Kit de conversão para GNV capacidade de 11,3 m3. PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

081833026 Sensor do filtro de combustível. PECA 134 Peças e acessórios para veículos
leves - GVE

ativo

081833027 Filtro separador de combustível. PECA 134 Peças e acessórios para veículos
leves - GVE

ativo

081833028 Suporte do filtro separador de combustível PECA 134 Peças e acessórios para veículos
leves - GVE

ativo

081841001 Catalisador PECA 134 Peças e acessórios para veículos
leves - GVE

ativo

081841004 Junta - Vedação / Sistema de escapamento PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081841005 Sistema de escapamento kit-sistema de escapamento. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081841006 Sensor lambda do sistema de escapamento. PECA 134 Peças e acessórios para veículos

leves - GVE
ativo

081841007 Sistema Centrail - Sistema de escapamento PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081841009 Silencioso traseiro / Sistema de escapamento PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081841010 Suporte para tubo gás de escape - sistema de escapamento PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081841011 Tubo de escapamento dianteiro PECA 134 Peças e acessórios para veículos
leves - GVE

ativo

081841013 Sistema de escapamento, suporte de sustentação do escapamento. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081841014 Tubo intermediário do escapamento. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081850001 Bomba de combustível, Sistema de partida a frio PECA 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
081850003 Kit-sistema de partida a frio PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo
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081850004 Sistema de partida a frio rele temporizador PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081850006 Sensor de temperatura do sistema de partida a frio PECA 134 Peças e acessórios para veículos

leves - GVE
ativo

081850010 Caixa de comando rele PECA 134 Peças e acessórios para veículos
leves - GVE

ativo

081850012 Sistema de partida a frio - Eletroválvula SW 8 solenoide PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081850018 Válvula PECA 134 Peças e acessórios para veículos
leves - GVE

ativo

081850019 Sistema de partida a frio/vela aquecedora PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081868001 Suporte do compressor de ar, correia do compressor de ar. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

081868002 Defletor do compressor de ar PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081868003 Kit-suporte do compressor de ar. PECA 134 Peças e acessórios para veículos
leves - GVE

ativo

081876001  Bomba de combustível completa PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081876002 Tubulação de combustível - kit-tubulacao de combustível PECA 134 Peças e acessórios para veículos
leves - GVE

ativo

081892001 Caixa de mudanças automática e diferencial. Alavanca. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081892003 Caixa de mudanças automática e diferencial/ Alavanca da caixa de mudanças PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081892009 Kit-caixa de mudança automática e diferencial / caixa de mudança automática e diferencial PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081892010 Caixa de mudanças automática e diferencial mancal de borracha/metal. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

081892014 Vedação - junta - do carte de óleo PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081906001 Anel de retenção PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081906002 Caixa de mudanças e diferencial caixa de mudança manual completa PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081906005 Caixa de mudanças e diferencial - interruptor da luz de RE PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081906006 Jogo de junta da caixa de mudanças PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

081906007 Kit-caixa de mudanças e diferencial PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

081906008 CAIXA DE MUDANCAS E DIFERENCIAL MANCAL INTERMEDIARIO PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081906009 Tulipa PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

081906010 Caixa de mudanças e diferencial. Retentor da caixa de mudança. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081906011 Arruela de encosto da tulipa PECA 113 Peças e acessórios para ativo
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081914006 Engrenagens e eixos cambio automático. Cubo de arraste da engrenagem. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081914012 Engrenagens e eixos cambio automático - Engrenagem central planetária PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081914013 Kit - engrenagens e eixos cambio automático / engrenagens e eixos cambio automático PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081922001 Anel sincronizador - engrenagens e eixos velocidades PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081922002 Eixo de acionamento PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081922003 Engrenagens da 1ª marcha - engrenagens e eixos velocidades PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081922004 Engrenagens da 2ª marcha - engrenagens e eixos velocidades PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081922005 Engrenagens da 3ª marcha - engrenagens e eixos velocidades PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081922006 Engrenagens da 4ª marcha - engrenagens e eixos velocidades PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081922007 Engrenagens da 5ª marcha PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081922008 Engrenagens e eixos velocidades - Engrenagem da marcha ré PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081922009 Kit - engrenagens e eixos velocidades / engrenagens e eixos velocidades PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081922010 Rolamento de agulha PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081922011 Rolamento de esfera - engrenagens e eixos velocidades PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081922012 Rolamento de rolo cilindrico - engrenagens e eixos velocidades PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081922013 Anel sincronizador da 2º marcha. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081922014 Anel sincronizador da 3º marcha. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081922015 Anel sincronizador da 4º marcha. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081930002 Mecanismo de mudanças de velocidades. Alavanca seletora. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081930004 Mecanismo de mudancas de velocidades garfo da caixa de mudança 1/2 velocidade. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081930006 Garfo da caixa de mudança e quinta marcha. PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

081930010 Kit-mecanismo de mudanças de velocidades PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081949002 Suporte da caixa de mudanças e peças de fixação. Mancal. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo
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081949003 Kit-suporte da caixa de mudanças e pecas de fixação. PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

081949004 Suporte da caixa de mudanças - suporte da caixa de mudanças e peças de fixação PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081949005 Suporte da caixa dianteira / Suporte da caixa de mudanças e peças de fixação PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081949006 Suporte da caixa traseira. PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

081957001 Barra de direção com comando mecanico e hidraulico arrastador-hidraulica. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

081957002 Barra de direção lado direito - mecânico e hidráulico PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081957003 Barra de direção com comando mecânico e hidráulico Barra de direção lado esquerdo - mecânico e

hidráulico
PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

081957004 Kit-barra direção PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081957005 Suporte da barra de direção / Barra de direção com comando mecânico e hidraulico, suporte da barra de
direção.

PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

081957006 Terminal barra de direção l/direito - mecânico e hidráulico PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081957007 Terminal barra de direção l/esquerdo - mecânico e hidráulico PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081965005 Carcaça do diferencial e radiador de óleo. Mangueira d'água. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081973003 Kit-coluna de direção ajustável PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081973006 Tubo de direção ajustável PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081981001 Diferencial carter do diferencial PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081981003 Eixo flangeado do diferencial PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081981004 Engrenagem acionamento do velocímetro. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081981005 Jogo de coroa e pinhao do diferencial PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081981006 Jogo satélites PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081981007 Kit-diferencial PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081981008 Diferencial pinhão do velocimetro e guia do pinhão. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
081981009 Rolamento do diferencial PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

081981010 Tampa do diferencial. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081981011 Diferencial retentor do diferencial PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

081981012 Diferencial rolamento do pinhão PECA 113 Peças e acessórios para ativo
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081990004 Diferencial - Caixa de mudanças automática PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082007001 Anel de Retenção PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082007002 Anel de segurança - Eixo dianteiro PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082007004 Eixo dianteiro capa protetora PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082007005 Cubo da roda PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082007006 EIXO DIANTEIRO EIXO ARTICULADO COM JUNTA HOMOCINETICA E CONTRAPESO PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082007008 EIXO DIANTEIRO GUARNICÃO DO EIXO DIANTEIRO PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082007009 Eixo dianteiro junta homocinetica lado direito. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082007010 Eixo dianteiro

Kit-eixo dianteiro
PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082007011 Mancal hidráulico. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082007012  Ponta do eixo PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082007013 Rolamento da roda dianteira PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082007017 Retentor do eixo dianteiro. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082007020 Eixo dianteiro junta homocinetica lado esquerdo. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082007021 Eixo dianteiro articulado com junta homocinetica lado esquerdo PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082015008 Eixo dianteiro câmbio automático - Guarnição - automático PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082015010 Kit eixo dianteiro, câmbio automático PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082015011 Eixo dianteiro cambio automático
Mancal hidráulico -automático

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082015012 Ponta do eixo-automatico PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082023002 Mecanismo direção com comando mecânico e amortecedor direção - Arrastador PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082023003 MECANISMO DIRECAO COM COMANDO MECANICO E AMORTECEDOR DIRECAO BARRA DE
DIRECAO LADO DIREITO

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082023004 Barra de direção lado esquerdo PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082023005 Barra de direção lado esquerdo ajustável PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082023006 Mecanismo direção com comando mecânico e amortecedor direção
Invólucro de proteção

PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082023007 Mecanismo direção com comando mecânico e amortecedor direção
Kit-mecanismo de direção c/comando mecânico e amort. direção

PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
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082023008 Mecanismo direção com comando mecanico e amortecedor direção, mecanismo de direção - caixa de

direcao.
PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082023009 Mecanismo direção com comando mecânico e amortecedor direção - Suporte para amortecedor direção. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082023010 Mecanismo direcao com comando mecanico e amortecedor direcao, terminal da barra de direcao lado
direito.

PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082023011 Terminal da barra de direção lado esquerdo PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082023012 Barra axial lado direito (Mecanismo direção com comando mecânico e amortecedor direção) PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082023013 Barra axial lado esquerdo (Mecanismo direção com comando mecânico e amortecedor direção) PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082031001 Mecanismo de direção hidráulica, bomba e reservatório óleo - Bomba de palhetas PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082031002 Mecanismo de direção hidráulica,bomba e reservatório óleo
Caixa de direção hidráulica

PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082031003 Invólucro de proteção da direção hidráulica. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082031004 Kit-mecanismo direção hidráulica,bomba e reservatório óleo
Mecanismo de direção hidráulica,bomba e reservatório óleo 

PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082031005 Mangueira de aspiração. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082031006 Mangueira de óleo
Mecanismo de direção hidráulica,bomba e reservatório óleo

PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082031007 Reservatório de óleo PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082040002 Semi eixo dianteiro - Jogo de coifas externo modelo 4x4 PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082040007 Semi-eixo dianteiro - modelo 4x4 kit-semi-eixo dianteiro - modelo 4x4. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082058001 Suspensão dianteira / Amortecedor dianteiro PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082058002 Suspensão dianteira
Estabilizador dianteiro

PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082058003 Suspensão dianteira, kit-amortecedor dianteiro. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082058004 Suspensão dianteira / Kit-fixação do amortecedor dianteiro. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082058005 Kit-suspensao dianteira / Suspensão dianteira. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082058006 SUSPENSAO DIANTEIRA MOLA HELIOCOIDASL DIANTEIRA PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082058007 Suspensão dianteira/ Tubo de apoio dianteiro lado direito. PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082058008 Tubo de apoio dianteiro lado esquerdo PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082058009 Articulação superior da suspensão dianteira PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082058010 Balança dianteira lado direito inferior - Suspensão dianteira PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo
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082058011 Suspensão dianteira balança dianteira lado esquerdo inferior PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082058012 Bieleta da barra estab.  - Suspensão dianteira lado direito PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082058013 Suspensão dianteira

Bieleta da barra estab. Suspensão dianteira lado esquerdo
PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082058014 Braço superior dianteiro lado direito - Suspensão dianteira PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082058015 Suspensão dianteira - Braço superior dianteiro lado esquerdo PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082058016 Bucha da balança dianteira inferior - Suspensão dianteira PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082058017 Suspensão dianteira, bucha da balança dianteira superior. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082058020 Manga do eixo da suspensão dianteira lado direito. PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082058021 Manga do eixo da suspensão dianteira lado esquerdo PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082058022 Suspensão dianteira, pivo dianteiro inferior. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082058023 Suspensão dianteira rótula de apoio da suspensão dianteira PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082058024 Suspensão dianteira

Rotula do braço superior da suspensão dianteira
PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082058027 SUSPENSAO DIANTEIRA BERCO FRONTAL DA SUSPENSAO DIANTEIRA PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082058028 Braço oscilante dianteiro PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082058029 Coxim do amortecedor ou batente - Suspensão dianteira PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082058030 Coxim do estabilizador PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082058031 Suspensão dianteira / Kit-estabilizador dianteiro PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082066002 Coluna de direção inferior PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082066003 Coluna de direção superior PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082066004 Kit-volante e coluna de direção. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082066007 Tubo de direção PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082074003 Arvore de transmissão cruzeta da arvore dianteira PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082074004 Arvore de transmissão cruzeta da arvore traseira PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082074005 Luva da cruzeta da árvore traseira PECA 134 Peças e acessórios para veículos
leves - GVE

ativo

082074007 Arvore de transmissão/ Retentor da cruzeta traseira. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082074013 Defletor do rolamento PECA 134 Peças e acessórios para veículos

leves - GVE
ativo

082074017 Luva de Borracha - Árvore de transmissão PECA 134 Peças e acessórios para veículos
leves - GVE

ativo
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082074020 Árvore de transmissão- Retentor da árvore de transmissão PECA 134 Peças e acessórios para veículos

leves - GVE
ativo

082082001 Corpo do eixo traseiro PECA 134 Peças e acessórios para veículos
leves - GVE

ativo

082082002 Cubo da roda traseira PECA 134 Peças e acessórios para veículos
leves - GVE

ativo

082082003 Eixo traseiro e peças de fixação, kit-eixo traseiro e peças de fixação. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082082004 Ponta do eixo traseiro PECA 134 Peças e acessórios para veículos
leves - GVE

ativo

082082005 Eixo traseiro e peças de fixação.Rolamento da roda traseira PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082082007 Tambor de freio PECA 134 Peças e acessórios para veículos

leves - GVE
ativo

082082008 Bucha do eixo traseiro. PECA 134 Peças e acessórios para veículos
leves - GVE

ativo

082090001 Eixo traseiro veículos leves PECA 134 Peças e acessórios para veículos
leves - GVE

ativo

082090002 Eixo traseiro veículos leves - Cabeça do garfo PECA 134 Peças e acessórios para veículos
leves - GVE

ativo

082090007 Kit-eixo traseiro veículos leves PECA 134 Peças e acessórios para veículos
leves - GVE

ativo

082090009 Eixo traseiro veículos leves/ Rolamento do eixo traseiro veículos leves. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082104001 Algema da mola PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082104002 Anti ruído da mola PECA 134 Peças e acessórios para veículos
leves - GVE

ativo

082104003 Mola traseira
Bucha da mola

PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082104004 Espaçador da mola traseira. PECA 134 Peças e acessórios para veículos
leves - GVE

ativo

082104006 MOLA TRASEIRA PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082104007 Kit-mola traseira. PECA 134 Peças e acessórios para veículos

leves - GVE
ativo

082104008 Mola traseira, coxim da mola traseira. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082104010 Grampo em u da mola traseira. PECA 134 Peças e acessórios para veículos

leves - GVE
ativo

082104011 Mola traseira suporte do grampo em u PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082112001 Amortecedor traseiro - suspensão traseira PECA 134 Peças e acessórios para veículos

leves - GVE
ativo

082112003 Suspensão traseira, kit-suspensao traseira. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082112004 Mola helicoidal traseira. PECA 134 Peças e acessórios para veículos

leves - GVE
ativo

082112005 Batente de borracha da suspensão traseira PECA 134 Peças e acessórios para veículos
leves - GVE

ativo

082112006 Braço oscilante traseiro. PECA 134 Peças e acessórios para veículos
leves - GVE

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1708 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
082112007 Bucha do braço oscilante traseiro/ Suspensão traseira PECA 134 Peças e acessórios para veículos

leves - GVE
ativo

082112008 Suspensão traseira- Pino do braço oscilante traseiro PECA 134 Peças e acessórios para veículos
leves - GVE

ativo

082120001 Cilindro do freio da roda traseira PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082120002 Cilindro do freio das rodas traseiras - Jogo de reparo para cilindro do freio da roda PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082139001 Cilindro mestre do freio. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082139003 Cilindro mestre e servo-freio
Kit-cilindro mestre e servo-freio

PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082139004 MANGUEIRA DE VACUO CILINDRO MESTRE E SERVO-FREIO PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082139006 Servo-freio / cilindro mestre e servo - freio PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082139007 Cilindro mestre e servo-freio. Suporte para servo-freio. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082139008 Cilindro mestre e servo-freio tampo de fechamento. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082139009 Cilindro mestre e servo-freio. válvula de retenção. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082147001 Fixação da roda sobressalente PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082155001 DISCO DE FREIO DIANTEIRO/FREIO DIANTEIRO PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082155002 FREIO DE PINCA CONTROLADAS DIANTEIRO FREIO DIANTEIRO PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082155003 Jogo de pastilhas para freio a disco dianteiro - Freio dianteiro PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082155004 Jogo de reparo do freio dianteiro. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082155005 Kit freio dianteiro / freio dianteiro PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082155006 Prato de freio direito PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082155009 Freio dianteiro
Pinça de freio dianteiro lado direito

PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082155010 Freio dianteiro
Pinça de freio dianteiro lado esquerdo

PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082163002 Freio traseiro alavanca lado esquerdo PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082163003 Freio traseiro/ Chapa suporte de freio traseiro lado direito PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082163004 Chapa suporte do freio traseiro lado esquerdo PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082163005 Chaveta de ajuste PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo
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082163007 Freio traseiro haste de pressão traseiro lado direito PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082163009 Jogo de lona de freio para freio a tambor. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082163010 Freio traseiro
Kit-freio traseiro

PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082163011 Mola de tração freio traseiro PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082163014 Freio traseiro - Sapata do freio com calços e alavanca de freio lado direito PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082163015 Sapata do freio com calços e alavanca de freio lado esquerdo

             

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082163016 FREIO TRASEIRO SAPATA DO FREIO COM LONAS TRASEIRO LADO DIREITO PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082163017 Sapata do freio com lonas lado esquerdo PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082163018 Freio traseiro - Tampão PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082171002 Chapa suporte do freio traseiro a disco lado esquerdo PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082171005 Freio traseiro a disco/ disco de freio traseiro. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082171006 Jogo de pastilhas para freio a disco traseiro PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082171007 Parafuso e tampão - Freio traseiro a disco PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082171008 Jogo de reparo do freio traseiro a disco PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082171009 Pinça de freio traseiro a disco lado direito / freio traseiro a disco PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082171010 Pinça de freio traseiro a disco lado esquerdo / freio traseiro a disco PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082180001 Roda e calota
Calota

PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082180003 Roda de aço PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082180004 Porca sextavada para roda PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082180005 Válvula para pneu PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082198001 Kit tubulação de freio. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082198002 TUBULACAO DE FREIO MANGUEIRA DO FREIO DIANTEIRO PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082198003 Tubulação de freio mangueira do freio traseiro PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082198005 Tubulação de freio. regulador da pressão do freio. PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082198010 Tubo flexível do freio PECA 113 Peças e acessórios para ativo
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082201001 Kit- tubulação de freio - abs
Tubulação de freio - abs

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082210001 Alavanca do freio de mão - alavanca e cabo do freio de estacionamento PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082210002 Alavanca e cabo do freio de estacionamento. Capa de proteção. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082210005 Alavanca e cabo do freio de estacionamento haste de acionamento. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082210006 Alavanca e cabo do freio de estacionamento

Interruptor do freio de estacionamento
PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082210007 Alavanca e cabo do freio de estacionamento
Kit-alavanca e cabo do freio de estacionamento

PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082210008 Alavanca e cabo do freio de estacionamento
Tirante do freio

PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082228001 Alavanca de mudanças PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082228003 Mecanismo de mudanças de marchas
Apoio para comando de mudança e velocidade

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082228008 Haste de mudanças traseira. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082228009 Mecanismo de mudanças de marchas/ Kit-mecanismo de mudanças de marchas. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082228010 Manopla alavanca de mudanças. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082228012 Mecanismo de mudanças de marchas, suporte para alavanca de mudanças. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082228013 Mecanismo de mudanças de marchas /Jogo de reparo do mecanismo de mudanças de marchas PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082228014 Cabo da  mudança de marcha PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082236004 Pedais de comando e cabo da embreagem
Kit-pedais de comando e cabo da embreagem

PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082236005 Pedal da embreagem PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082236007 Pedais de comando e cabo da embreagem, puxador embreagem. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082236008 Pedais de comando e cabo da embreagem. Suporte para cabo da embreagem. PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082236010 Suporte para mecanismo pedal com pedal freio e da embreagem PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082236011 Atuador da embreagem PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082244002 Cabo do acelerador PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082244003 Kit-pedal e cabo do acelerador. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082252001 Cilindro do transmissor PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo
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082252002 SISTEMA DE COMANDO DA EMBREAGEM HIDRAULICA CILINDRO RECEPTOR PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082252003 Kit-sistema de comando da embreagem hidráulica PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082252004 Tubos e mangueiras PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082317003 Chicote da caixa de ventilação PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082317004 Kit caixa de ventilação. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082317007 Ventilador com motor. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082325006 Chicote para ar-condicionado elétrico PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082325007 Ar-condicionado e caixa de distribuicao de ar, duto de aspiração com tampa para motor da ventoinha. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082325008 Evaporador do ar-condicionado. PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082325010 Servo motor do aquecimento/ ar condicionado PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082325011 Termostato do ar condicionado PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082325012 Reserv. de líquidos - válvula de expansão / Ar-condicionado e caixa de distribuição de ar tubo agente refr. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082325014 Ar-condicionado e caixa de distribuição de ar carga de gás. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082325015 Ar condicionado e caixa de distribuição de ar - Filtro do ar condicionado PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082325019 Ar-condicionado e caixa de distribuição de ar. climatizador completo. PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082325028 Kit-ar-condicionado e caixa de distribuição de ar. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082325029 Bobina do ar-condicionado. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082325031 Ar-condicionado e caixa de distribuicao de ar / Correia do ar-condicionado. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082325032 Tensor/esticador da correia do ar-condicionado. PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082333002 Caixa de ventilação forçada / Caixa de ventilação. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082333004 Chicote da caixa de ventilação forçada PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082341005 CARROCARIA - PARTE DIANTEIRA PAINEL TRANSVERSAL PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082341008 Travessa da carroçaria PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082341009 Travessa para painel de instrumentos PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082368002 Cintos de segurança/cinto segur. 3 ponto c/sist. aut. enrolador diant. l/direito. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082368003 Cintos de seguranca /cinto segur. 3 ponto c/sist. aut. enrolador diant l/esquerdo. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082368006 Cinto de  Segurança - Estribo de guia lado Direito PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082368007 Cinto de Segurança - Estribo de guia lado esquerdo PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082376001 Acoplamento eletromagnetico PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082376003 Compressor de ar condicionado PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
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082376004 Condensador de refrigerante PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082376005 Defletor do condensador PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082376006 Compressor, condensador e mangueiras do ar-condicionado. Filtro secador. PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082376007 Kit-compressor, condensador e mangueiras do ar-condicionado/ compressor, condensador e mangueiras
do ar-condicionado.

PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082376008 Compressor, condensador e mangueiras do ar-condicionado.
Mangueira de arrefecimento

PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082376009 Compressor, condensador e mangueiras do ar-condicionado
tubo do condensador

PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082392001 Encosto do banco dianteiro. Espuma para o encosto. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082392003 Encosto do banco dianteiro. Estrutura do encosto dianteiro lado esquerdo. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082392004 Kit-encosto do banco dianteiro. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082406001 Espelho retrovisor externo lado direito. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082406003 Espelho retrovisor externo l/direito regulável do interior PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082406004 Espelho retrovisor externo lado esquerdo. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082406005 Espelho retrovisor externo lado esquerdo elétrico PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082406006 Espelho retrovisor externo l/esquerdo regulável do interior PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082406007 Kit - espelhos retrovisores externos. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082414006 Servo-motor do evaporador do ar-condicionado. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082414007 Termostato. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082414009 Válvula de expansão. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082414010 Válvula de ventilação de ar. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082422001 Friso da porta lado direito PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082422002 Grade do radiador e frisos. Friso da porta lado esquerdo. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082422003 Grade do radiador e frisos. Friso do pára-lama lado direito. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082422004 Grade do radiador e frisos. Friso do para-lama lado esquerdo PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082422005 Friso protetor lateral traseiro lado direito. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo
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082422006 Grade do radiador e frisos. Friso protetor lateral traseiro lado esquerdo. PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082422007 Kit-grade do radiador e frisos PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082422008 Emblema da grade dianteira PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082422009 Grade do radiador e frisos, grade dianteira. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082422011 Moldura paralama lado direito PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082422013 Grade do radiador e frisos. Moldura para-lama lado esquerdo traseiro. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082422014 Friso do teto lado direito PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082430002 Dobradiça da porta traseira do furgão PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082430003 Fecho da porta traseira do furgão - porta lateral corrediça e traseira do furgão PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082430004 Guia da porta corrediça / porta lateral corrediça e traseira do furgão PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082430005 PORTA LATERAL CORREDIÇA E TRASEIRA DO FURGÃO KIT-PORTA LATERAL CORREDIÇA E
TRASEIRA DO FURGAO

PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082430007 Maçaneta interna da porta traseira do furgão - porta lateral corrediça e traseira do furgão PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082430010 Porta lateral corrediça PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082430012 Porta traseira do furgão lado esquerdo - porta lateral corrediça e traseira do furgão PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082430014 Vedação da porta lateral corrediça. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082430015 Vedação da porta traseira do furgão PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082449003 Kit-longarina e caixa de roda dianteira PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082449006 Suporte do motor direito - longarina e caixa de roda dianteira PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082449007 Suporte do motor esquerdo - longarina e caixa de roda dianteira PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082457001 Batente da fechadura da porta dianteira PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082457003 Cabo de comando da fechadura da porta dianteira lado esquerdo PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082457004 Maçaneta e fechadura da porta dianteira
Fechadura da porta dianteira lado direito

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082457005 Maçaneta e fechadura da porta dianteira;fechadura da porta dianteira lado esquerdo PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082457007 Haste de comando da fechadura da porta dianteira L/esquerdo PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082457008 Haste de trava PECA 113 Peças e acessórios para ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1714 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
veículos-GVE

082457009 Kit-macaneta e fechadura da porta dianteira / Macaneta e fechadura da porta dianteira PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082457010 Maçaneta e fechadura da porta dianteira

Maçaneta externa da porta dianteira lado direito
PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082457011 Maçaneta externa da porta dianteira lado esquerdo. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082457012 Maçaneta interna da porta dianteira lado direito PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082457013 Maçaneta interna da porta dianteira lado esquerdo. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082465001 Maçaneta e fechadura da porta traseira/ Batente da fechadura da porta traseira. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082465004 Fechadura da porta traseira, lado direito. PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082465005 MACANETA E FECHADURA DA PORTA TRASEIRA FECHADURA DA PORTA TRASEIRA LADO
ESQUERDO

PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082465006 Haste de acionamento da porta traseira lado direito. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082465008 Maçaneta e fechadura da porta traseira haste de comando da fechadura da porta traseira l/direito PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082465009 Maçaneta e fechadura da porta traseira haste de comando da fechadura da porta traseira l/esquerdo PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082465010 Haste de segur. da fechadura da porta traseira lado direito PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082465012 Maçaneta e fechadura da porta traseira/ Kit-macaneta e fechadura da porta traseira. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082465013 Maçaneta e fechadura da porta traseira maçaneta externa da porta traseira lado direito PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082465014 Maçaneta e fechadura da porta traseira/ Maçaneta externa da porta traseira lado esquerdo. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082481001 Canaleta do vidro da porta dianteira lado direito PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082481002 Canaleta do vidro da porta dianteira lado esquerdo PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082481003 Interruptor para acionamento elétrico dos vidros dianteiros PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082481004 kit-mecanismo vidro, trilhos e canal-guia porta dianteira PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082481005 Mecanismo vidros, trilhos e canaletas-guia porta dianteira.

Mecanismo de acionamento vidro dianteiro lado direito
PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082481006 MECANISMO VIDROS, TRILHOS E CANALETAS-GUIA PORTA DIANTEIRA MECANISMO DE
ACIONAMENTO VIDRO DIANTEIRO LADO ESQUERDO

PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082481007 Módulo eletrônico de controle da porta dianteira PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082490004 Kit-mecanismo vidros, trilhos e canal. Guia porta traseira. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082503003 Kit painel de instrumentos PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082503004 Moldura da saida de ar (Painel de instrumentos) PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082503005 Painel de instrumentos PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo
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082503006 Tampa para porta-objetos (painel de instrumentos) PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082511014 Paineis laterais e divisoria interna / Painel lateral externo lado esquerdo - 4 portas. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082511027 Tampa para enchimento do combustível PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082520003 Cobertura do pára-choque dianteiro PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082520004 Cobertura do para-choque traseiro PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082520005 Cobertura para grade do radiador painel PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082520006 Friso para pára-choque dianteiro central. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082520009 Friso para pára-choque traseiro central - pára-choques PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082520010 Friso para pára-choque traseiro lado direito - pára-choques PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082520011 Friso para pára-choque traseiro lado esquerdo - pára-choques PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082520012 Grade do para-choque dianteiro lado direito PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082520013 Grade do para-choque dianteiro lado esquerdo PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082520015 Kit Para Choques PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082520016 Para Choque dianteiro PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082520017 Pára-choque traseiro PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082520018 PARA-CHOQUES PONTEIRA TRASEIRA LADO DIREITA PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082520019 PARA-CHOQUES PONTEIRA TRASEIRA LADO ESQUERDA PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082520020 Reforço inferior do pára-choque dianteiro. PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082520021 Reforço inferior do pára-choque traseiro - para choques PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082520022 Reforço para para-choque dianteiro lado direito PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082520023 Reforço para para-choque dianteiro lado esquerdo PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082520025 Reforço para pára-choque traseiro lado esquerdo PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082520026 Suporte de fixação da ponteira lado direita PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082520027 Suporte de fixação da ponteira lado esquerda PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082520028 Suporte do para-choque dianteiro. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo
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082520029 Suporte do pára-choque traseiro - para choques PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082520031 Suporte do para-choque traseiro lado esquerdo PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082538001 Pára-lamas cobertura da caixa de roda lado direito PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082538002 Pára-lamas cobertura da caixa de roda lado esquerdo  PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082538003 Kit-para-lamas PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082538004 Para lama dianteiro lado direito. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082538005 Pára-lamas dianteiro lado esquerdo PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082546003 Kit-para-sol, espelho retrovisor interno, alça de segurança PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082546004 Para-sol, espelho retrovisor interno, alça de segurança - Para-sol lado direito PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082546005 Para-sol lado esquerdo PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082554005 Kit-porta dianteira, limitador, guarnição e capa proteção. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082554006 Limitador da porta dianteira PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082554009 Porta dianteira, limitador, guarnicão e capa de protecão, vedação da porta dianteira lado direito. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082554010 Vedação da porta dianteira lado esquerdo PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082562005 Kit-porta traseira, limitador, guarnição e capa proteção / Porta traseira, limitador, guarnicao e capa
protecao

PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082562006 Porta traseira, limitador, guarnição e capa de proteção/ Limitador da porta traseira. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082570002 Revestimento interno. Anteparo para acabamento. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082570003 Kit-revestimentos internos PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082597001 Sistema de controle da ventilação. Botões. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082597004 Sistema de controle da ventilação, regulagem de ar fresco e aquecimento. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082600001 Sistema de ventilação/ bocal de aspiração do ar. PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082600002 Sistema de ventilação - Elemento filtrante PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082619001 Tampa dianteira capo dobradiça da tampa lado direito PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082619002 Tampa dianteira capo dobradiça da tampa lado esquerdo PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082619003 Tampa dianteira-capo - fechadura PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082619004 Kit-tampa dianteira-capo PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082619005 Tampa dianteira - capo. PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082619006 Tirante da fechadura da tampa dianteira PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082627003 Amortecedor a gás PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo
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082627006 Tampa do porta-malas ou da caçamba / Batente do trico da porta traseira. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082627009 Tampa do porta-malas ou da caçamba / Fechadura da tampa traseira. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082627010 Fechadura da tampa traseira da caçamba (Tampa do porta-malas ou da caçamba) PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082627011 Haste de acionamento da fechadura (Tampa do porta-malas ou da caçamba) PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082627012 Kit-tampa do porta-malas ou caçamba - (tampa do porta-malas ou da caçamba) PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082627014 Maçaneta da tampa traseira (Tampa do porta-malas ou da caçamba) PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082627015 Suporte da mola (tampa do porta malas ou da caçamba) PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082627016 Tampa traseira PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082627017 Tampa traseira do porta-malas ou da caçamba PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082627018 Tampa do porta-malas ou da caçamba / Vedação da tampa traseira. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082635009 Tapetes do assoalho - tapetes e isoladores acústicos PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082651001 Acionadores do travamento central
Interruptor do travamento central

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082651005 Kit Trava PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082651006 Acionadores do travamento central / Trava eletrica das portas. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082660001 Alternador completo / Alternador, correia e fixação do motor PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082660002 Alternador, correia e fixação do motor bobina de campo do alternador. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082660003 Alternador, correia e fixação do motor
Correia do alternador

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082660006 Jogo de escovas de contato - Alternador, correia e fixação do motor PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082660007 Jogo de reparo para alternador PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082660008 Kit- alternador, correia e fixação do motor
Alternador, correia e fixação do motor

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082660009 Alternador, correia e fixação do motor/ Placa de diodos. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082660010 ALTERNADOR, CORREIA E FIXACAO DO MOTOR POLIA DO ALTERNADOR PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082660011 Alternador, correia e fixação do motor/ Regulador de voltagem do alternador. PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082660012 Alternador, correia e fixação do motor/ Rolamento de esfera do alternador. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082660013 Alternador, correia e fixação do motor/ Rotor de pólos intercalados. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082660014 Alternador, correia e fixação do motor / Tampa lado coletor PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082660015 Tensor do alternador PECA 113 Peças e acessórios para ativo
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veículos-GVE

082678001 Bateria PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082678002 Kit -bateria e fixações PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082678003 Terminal de bateria PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082686001 Buzina PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082686002 Kit buzina. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082694001 Cabo do velocimetro PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082694002 Cabo do velocímetro e sensor de velocidades emissor PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082694003 Kit-cabo do velocímetro e sensor de velocidade. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082694004 Cabo do velocímetro e sensor de velocidades PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082708002 Central eletrica e reles - kit-central eletrica e reles. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082708003 Central eletrica e reles - Rele da central eletrica. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082708004 Central eletrica e reles / Rele do pisca-pisca e emergencia. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082708005 Rele temporizador da central elétrica PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082716001 Chicotes e cabos. Cabo massa PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082716002 Chicotes e cabos flexível PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082716003 Chicote dianteiro PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082716005 Chicote para ignição eletrônica PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082724001 Distribuidor do motor/ Distribuidor completo. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082724003 Kit-distribuidor do motor. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082724004 Distribuidor do motor - Rotor do distribuidor PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082724006 Distribuidor do motor -Tampa do distribuidor de ignição. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082732001 Farol de neblina lado direito (Geração II) PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082732002 Farol de neblina lado esquerdo (Geração II) PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082732003 Faróis dianteiros -(geração ii) - Farol direito arteb sem lanterna e lâmpada. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082732004 Faróis dianteiros -(geração ii) - Farol esquerdo arteb sem lanterna e lâmpada. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082732005 Faróis dianteiros -(geração ii), Lâmpada halogena. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082732006 Faróis dianteiros - (geração ii) lampada incandescente 5 w. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082732007 Faróis dianteiros -(geração II), PECA 113 Peças e acessórios para ativo
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Lâmpada incandescente p 21 w. veículos-GVE

082732008 Faróis dianteiros -(geração ii), luz indicadora de direcao dianteira lado direito. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082732009 Luz indicadora de direção dianteira lado esquerdo/Faróis dianteiros -(geração II) PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082732010 Faróis dianteiros -(geração II) / Parafuso, arruela e porca do farol de neblina PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082732011 Soquete de lâmpada
Faróis dianteiros - (Geração II)

PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082740001 Farol dianteiro lado direito PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082759001 Kit-fixadores, presilhas, grampos e etc PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082767003 Lâmpada incandescente 10 w PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082767006 Luz interna com desligamento retardado PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082767007 Luz interna e de leitura
Iluminação interna

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082775001 Instrumentos combinados e de controle caixa de instrumentos. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082775005 Instrumentos combinados e de controle

Kit-instrumentos  combinados e de controle
PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082775006 Instrumentos combinados e de controle
Lâmpada

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082783002 Interruptor combinados, trava de direção e imobilizador chave. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082783003 Interruptor combinados, trava de direção e imobilizador cilindro PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082783004 Interruptor combinados, trava de direção e imobilizador.
Comutador de ignição

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082783005 Interruptor combinados, trava de direcao e imobilizador / Interruptor combinado coluna de direção. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082783006 Interruptor combinados, trava de direção e imobilizador  interruptor para comando do lavador e limpador

do pára-brisa.
PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082783007 Interruptor combinados, trava de direção e imobilizador / Modulo de controle do sistema imobilizador PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082783008 Kit interruptor combinados, trava de direção e imobilizador PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082783010 Cobertura da coluna de direção. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082791001 Acendedor de cigarros PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082791004 Interruptor de luz de aviso PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082791005 Interruptores do painel e acendedor cigarros / Interruptor faróis e farolete PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082791006 Interruptor para acionamento elétrico dos vidros - interruptores do painel e acendedor cigarros PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo
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082805001 Lanternas traseiras e iluminacao da placa de licenca, lanterna traseira de neblina. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082805002 Lanternas traseiras e iluminacao da placa de licenca, lanterna traseira lado direito. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082805003 Lanternas traseiras e iluminacao da placa de licenca, lanterna traseira lado esquerdo. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082805005 Lanternas traseiras e iluminação da placa de licença - Luz de placa de licença PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082805006 Lanternas traseiras e iluminação da placa de licença - Parafuso, arruela e bucha de fixação das lanternas PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082805007 Tampa das lanternas traseiras - lanternas traseiras e iluminação da placa de licença PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082805008 Lanternas traseiras e iluminação da placa de licença
Lâmpada da lanterna traseira

PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082805009 Lanternas traseiras e iluminação da placa de licença - Lâmpada da luz da placa de identificação PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082813001 Bico injetor do lavador do pára-brisa. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082813002 Lavador do pára-brisa
Bomba do limpador do pára-brisas elétrico

PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082813003 Mangueiras (lavador do parabrisa) PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082813004 Parafuso, porca, braçadeira, bucha, tampa e peca em "t" PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082813005 Lavador do pára brisa - Reservatório para líquido PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082821001 Braço de acionamento, lado direito. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082821002 Braço de acionamento lado esquerdo (limpador do para brisa) PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082821003 Limpador do pára-brisa
Braço limpador do pára-brisa lado direito

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082821004 Limpador do pára-brisa
Braço limpador do pára-brisa lado esquerdo

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082821005 Limpador do para-brisa/  jogo de palheta do para-brisa PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082821006 Kit limpador do para-brisa. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082821007 Limpador do para-brisa - motor do limpador de para-brisa PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082821008 Palheta limpador para-brisa lado direito PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082821009 Palheta limpador pára-brisa lado esquerdo PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082821010 Limpador do pára-brisa
Unidade de acionamento limpador do pára-brisa

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082830002 Braço do limpador traseiro PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo
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082830003 Kit-limpador e lavador do vidro traseiro PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082830005 Limpador e lavador do vidro traseiro - Palheta limpador traseiro PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082848001 Alavanca do motor de partida PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082848002 Motor de partida. Bobina de campo. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082848003 Induzido - motor de partida PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082848004 Kit motor de partida - motor de partida PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082848005  Mancal do motor de partida PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082848006 Motor de partida - Motor de partida completo. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082848007 Pinhão do motor de partida - motor de partida PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082848008 Motor de partida/ Placa porta-escovas PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082848009 Motor de partida
Solenóide/rele

PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082856004 Rele - Reles do sistema de injeção eletrônica PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082856005 RELES DO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA (RELE EEC-VI EFI) PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082856006 Rele para bomba de combustível. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082864002 Interruptor do sistema de alarme PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082864004 Sistema de alarme - módulo eletrônico de controle do sistema de alarme PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082864006 Sirene eletronica do sistema de alarme PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082864008 Kit alarme PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082864009 Sistema de alarme / Kit de alarme. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082872002 Kit-sistema de freio "ABS" PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082872003 Sensor do número de rotações dianteiro lado direito. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082872004 Sensor do número de rotações dianteiro lado esquerdo. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082872005 Sensor do número de rotações traseiro lado direito. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082872006 Sensor do número de rotações traseiro lado esquerdo. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082880001 Sistema de ignição/cabo de velas/ignição. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo
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082880002 Kit-sistema de ignição PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082880003 Sistema de ignição - Sensor PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082880006 Transformador de ignição - Sistema de ignição PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082880007 Velas de ignição - sistema de ignição PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082880008 Bobina de ignição PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082902001 Unidades de controle do sistema de injeção e sensores/ Emissor de impulso PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082902002 Unidades de controle do sistema de injeção e sensores / Kit-unidades de controle do sistema de injeção e
sensores

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082902003 Unidades de controle do sistema de injeção e sensores modulo eletronico de controle eec. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082902004 Unidades de controle do sistema de injeção e sensores/ Sensor de pressão PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082902005 Unidades de controle do sistema de injeção e sensores - Sensor do numero de rotações PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082902006 Sensor lambda / Unidades de controle do sistema de injeção e sensores PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082902007 Unidades de controle do sistema de injeção e sensores ( Sensor temperatura externa) PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082902009 Unidades de controle do sistema de injeção e sensores - Válvula comutadora magnética PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082910001 Hélice (ventilador do radiador d'água) PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082910002 Kit - Ventilador do radiador d'água / Ventilador do radiador d'água PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082910004 Ventoinha PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

082910005 Ventilador do radiador d'agua, motor do ventilador. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082910006 Resistência do ventilador / ventilador do radiador d'água PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

082929001 Alto-falantes dianteiro PECA 134 Peças e acessórios para veículos
leves - GVE

ativo

082929002 Alto-falantes traseiro. PECA 134 Peças e acessórios para veículos
leves - GVE

ativo

082937001 Antena de teto PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

082937002 Cabo da Antena PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082945004 Extintor de incêndio PECA 132 Peças e acessórios para veículos

pesados - GVE
ativo

082945005 Jogo de tapetes para veiculos. PECA 134 Peças e acessórios para veículos
leves - GVE

ativo
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082945006 Macaco. PECA 132 Peças e acessórios para veículos

pesados - GVE
ativo

082945008 Proteção inferior do motor PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

082945011 Placa de identificação dianteira PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

082945012 Placa de identificação traseira PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

082945013 Carga para extintor de incêndio. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082945014 Calha de chuva PECA 132 Peças e acessórios para veículos

pesados - GVE
ativo

082961001 Sinalizador - ASA - Anel elástico PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

082961002 Sinalizador - asa, base central PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

082961010 Sinalizador - ASA/ Cúpula âmbar PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

082961015 Sinalizador - asa, engrenagem helicoidal oscilante PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

082961018 Sinalizador - asa, guarnição de base PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

082961031 Sinalizador - asa, lâmpada halogena 55 w. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082961032 Sinalizador - asa, motor 12v oscilante. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082961034 Sinalizador - asa, motor 12v rotativo. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082961035 Parafuso 8, ¼, 3/8, ½, arruela, arruela dentada PECA 132 Peças e acessórios para veículos

pesados - GVE
ativo

082961038 Sinalizador - asa soquete PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

082961039 Sinalizador - asa, suporte do conjunto PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

082970022 Sinalizador - eg wlx 2
Ilhos sem película

PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

082970027 Sinalizador - eg wlx 2  kit strobo 12 PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
082970028 Lâmpada baioneta 12v48w PECA 132 Peças e acessórios para veículos

pesados - GVE
ativo

082970044 Sinalizador - EG WLX 2
Sinalizador completo - EG

PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

083038001 Cortador de legumes em plástico PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
083038002 Cortador de legumes grande,com suporte de chao PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
083046001 Compasso escolar PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

083070001 Timer digital PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

083089002 Refil ou elemento filtrante p/ uso em filtro d'agua tipo celulose, filtragem ou retenção de 20 ou 25 micra.
Compatível com processadora marca sigex.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

083089005 REFIL OU ELEMENTO FILTRANTE PARA USO EM FILTRO DE ÁGUA TIPO CELULOSE, COM PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE 5 MICRA, COMPATÍVEL COM AUTOCLAVE MARCA SERCON
MODELO HSE

cirurgia (66)

083089006 Refil ou elemento filtrante p/ uso em filtro d'agua tipo carvao block, tamanho de 20", filtragem de 05 micra PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

083089007 Refil ou elemento filtrante p/ uso em filtro d'agua tipo polipropileno, tamanho de 10" filtragem de 10 micra PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

083100001 Mesa de trabalho, deverá ser fabricada com plano de trabalho aço inox e estrutura em alumínio com
material em inox 304 com acabamento do tipo escovado e espessura mínima da chapa de 2mm, sua
estrutura em aço inoxidável AISI 304 escovado, prateleira inferior fixa confeccionada em chapa de aço de
aço inox 304 com espessura mínima de 2mm. Com todos os ângulos internos e externos arredondados.
Dimensões aproximadas: 2000mm comprimento, 800mm de altura e 700mm de profundidade. Garantia
mínima de 12 meses. 

PECA 22 Mobiliário ativo

083100003 MESA EM INOX DE ENTRADA E SAÍDA DE LOUÇA PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA, MODELO
AMB - HOBART, SEM CUBA, , MEDINDO 750MM X 650MM, COMPATÍVEL COM 01 GAVETA

PECA 22 Mobiliário ativo

083100004 MESA EM INOX PARA ENTRADA E SAÍDA DE LOUÇAS, MODELO AMB - HOBART, COM 01 CUBA,
MEDINDO 1250MM X 650MM, COMPATÍVEL COM 02 GAVETAS

PECA 22 Mobiliário ativo

083100005 Mesa de confeccionamento instrumental deverá ser fabricada totalmente em aço inoxidável aisi 304
escovado. plano de trabalho com espessura de 2mm. Estrutura em tubo de aço inoxidável escovado.
Prateleiras fixadas no plano da mesa, para materiais de utilização na confecção de instrumentais, estas /
prateleiras devem ter fixadores para cestos de aproximadamente 600x290x300mm. Todos os ângulos,
internos e externos, que possivelmente estarão em contato com as pessoas, mesmo nas operações de
limpeza, serão arredondados e será evitada a presença de chapa não dobrada nas bordas em todas as
zonas atingíveis. Pés de suporte reguláveis. a mesa deve possuir 2 planos de apoio e 2 gavetas laterais.
dimensões aproximadas: 2000 mm comprimento, 800mm de altura e 700mm de profundidade garantia
mínima de 12 meses.

PECA 22 Mobiliário ativo

083127001 Alonga de borracha p/ acoplar funil de bucknerem Quitazato (p,m,g). PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
083127002 Alonga de borracha para acoplar funil de buchner em kitasato tamanho g (26x50x37mm). PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

083127003 Alonga de borracha para acoplar funil de buchner em kitasato tamanho m (20x42x32mm). PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

083135001 Cartucho de osmose reversa compatível com equipamento de purificação de água marca Elga, modelo
máxima Life Science Mk3.Referência: LC 111 DI CARTTRIDGE (ELGA).

PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo

083143001 Cartucho de ultra-microfiltração compatível com equipamento de purificação de água marca Elga, modelo
máxima Life Science Mk3, Referencia: LC110 Ultra Microfilter carttridge (ELGA).

PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo

083143007 Cartucho de celulose para extração de gordura, 33 x 80 mm compatível com equipamento extrator de
gordura marca Velp Scientifica, modelo SER-148/6.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

083151001 Tabletes para desinfecção para equipamento.de purificação de água marca Elga modelo Máxima Life
Science

PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo

083151002 Tabletes para sanificação de membrana de osmose reversa, para uso em sistema de purificação de água
(Millipore), em caixas com 24 unidades.

CAIXA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

083178001 Refil pré super para processador de água PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

083461001 BARRA DE ERICH EM AÇO INOX PARA USO EM CIRURGIA ODONTOLOGICA COM 30 CM PECA 64 Odontológicos ativo
083585001 ALICATE PARA SOLDA COM CAPACIDADE PARA ATE 300A PECA 61 Medicamentos ativo
083593004 Aparelho para solda de estanho PECA 34 Ferramentas ativo
083640004 Micro ochsenbein 16 cm PECA 123 Equipamentos, instrumentos e ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1725 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
materiais odontológicos (68)

083682001 Martelo sem borracha em aço inox para uso em cirurgia odontológica. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

083712003 Guarnição da janela lateral traseira corrediça PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

083712004 Vidros e guarnições - Guarnição do pára brisa PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

083712006 Guarnição do vidro lateral lado direito /  Vidros e guarnições. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

083712011 Kit vidros e guarnições PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
083712014 Pára-brisa PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

083712023 Vidro da janela lateral traseira corrediça PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

083712029 Vidro da porta traseira do furgão - vidros e guarnições PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

083712032 Vidro traseiro PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

083720001 Óleo lubrificante spray drill compatível com a marca Aesculp. PACOTE 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

083810002 Câmara asséptica para uso em biologia molecular.cabine construída em plástico PVC branco com
resistência química a produtos sanitizantes.porta de correr(abertura vertical,de baixo para cima)e visor em
acrílico transparente.iluminação interna com lâmpada fluorescente branca.lâmpada ultravioleta
germicida,emite radiação com comprimento de onda na faixa de 254mm.dimensões
aproximadas:l80xp49xh49cm. Potencia: 40w. voltagem: 220v.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

083860006 Revestimento emborrachado para veiculo. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
083984001 BUCHA PARA TORNEIRA MODELO 3/4 X 1/2 PECA 47 Equipamentos e aparelhos

hidráulico-Sanitários (46)
ativo

084042001 Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Infectante (Grupo A); cor vermelha; capacidade nominal
para 30 litros (09 kg); dimensões planas de 59 cm de largura x 62 cm de altura; espessura de 0,05 ou
0,06 mm; confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda contínua,
homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo
durante o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ,
a capacidade nominal em litros e quilogramas equivalente e o “Símbolo de Substância Infectante”, com a
inscrição INFECTANTE”. O símbolo deve ser centralizado a 1/3 da altura de baixo para cima, ocupando
uma área mínima equivalente a 5% daquela face do saco. Embalados em pacotes com 100 unidades e
acondicionados em fardo resistente com, no máximo, 10 pacotes. Apresentar AFE de funcionamento da
empresa e laudo de ensaio técnico  do produto na abertura do certame e no fornecimento do lote. No
caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Mostrar registro no Ministério
da Saúde ou ANVISA. Unidade: saco.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

084042002 Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Infectante (Grupo A); cor vermelha; capacidade nominal
para 50 litros (15 Kg); dimensões planas de 63 cm de largura x 80 cm de altura; espessura de 0,06 ou
0,07 mm; confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda contínua,
homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo
durante o manuseio; deve apresentar solda contínua, homogênea e uniforme proporcionando uma
perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; constar, em cada saco

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em litros e
quilogramas equivalentes e o “Símbolo de Substância Infectante”, com a inscrição  “INFECTANTE”. O
símbolo deve ser centralizado a 1/3 da altura de baixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente
a 5% daquela face do saco. Embalados em pacotes com 100 unidades e acondicionados em fardo
resistente com, no máximo, 10 pacotes. Apresentar AFE de funcionamento da empresa e laudo de ensaio
técnico  do produto na abertura do certame e no fornecimento do lote. No caso do licitante ser distribuidor,
apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Mostrar registro no Ministério da Saúde ou ANVISA. Unidade:
peça.

084042004 Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Químico; cor laranja; capacidade nominal para 30 litros
(09 Kg); dimensões planas de 59 cm de largura x 62 cm de altura; espessura de 0,06 ou 0,07 mm;
confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda contínua, homogênea e
uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o
manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ, a
capacidade nominal em litros e quilogramas equivalente e o “Símbolo de SubstânciaTóxica”, com a
inscrição “TÓXICO”. O símbolo deve ser centralizado a 1/3 da altura de baixo para cima, ocupando uma
área mínima equivalente a 5% daquela face do saco. Embalados em pacotes com 100 unidades e
acondicionados em fardo resistente com, no máximo, 10 pacotes. Apresentar AFE de funcionamento da
empresa e laudo de ensaio técnico do produto na abertura do certame e no fornecimento do lote. No caso
do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Mostrar registro no Ministério da
Saúde ou ANVISA. Unidade: saco.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

084042005 Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Químico; cor laranja; capacidade nominal para 50 litros
(15 Kg); dimensões planas de; 63 cm de largura x 80 cm de altura; espessura de 0,06 ou 0,07 mm;
confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada;  apresentar solda contínua, homogênea e
uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o
manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ, a
capacidade nominal em litros e quilogramas equivalentes e o “Símbolo de Substância Tóxica”, com a
inscrição “TÓXICO”. O símbolo deve ser centralizado a 1/3 da altura de baixo para cima, ocupando uma
área mínima equivalente a 5% daquela face do saco. Embalados em pacotes com 100 unidades e
acondicionados em fardo resistente com, no máximo, 10 pacotes. Apresentar AFE de funcionamento da
empresa e laudo de ensaio técnico do produto na abertura do certame e no fornecimento do lote. No caso
do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Mostrar registro no Ministério da
Saúde ou ANVISA. Unidade: saco.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

084042006 Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Químico; cor laranja; capacidade nominal para 100
litros (30 Kg); dimensões planas de 75 cm de largura x 105 cm de altura; espessura de 0,07 ou 0,08 mm;
confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada;  apresentar solda contínua, homogênea e
uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o
manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ, a
capacidade nominal em litros e quilogramas equivalente e o “Símbolo de Substância Tóxica”, com a
inscrição “TÓXICO”. O símbolo deve ser centralizado a 1/3 da altura de baixo para cima, ocupando uma
área mínima equivalente a 5% daquela face do saco. Embalados em pacotes com 100 unidades e
acondicionados em fardo resistente com, no máximo, 10 pacotes. Apresentar AFE de funcionamento da
empresa e laudo de ensaio técnico do produto na abertura do certame e no fornecimento do lote. No caso
do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Mostrar registro no Ministério da
Saúde ou ANVISA. Unidade: saco.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

084077001 Esguicho regulável para mangueira de alta pressão (para lavar carro) PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo
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084107003 Assadeira retangular em alumínio tipo hotel, medindo 60 x 40 x 8 cm PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
084107004 Assadeira retangular em aluminio tipo hotel, medindo 50X35X7 cm PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
084107006 Assadeira retangular em alumínio, medindo 47 X 30 X 5 cm. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
084107009 Assadeira de vidro grande,oval PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
084107011 Assadeira retangular em alumínio, medindo 0,47 x 34 x 5 cm. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
084166001 Avental em raspas de couros, para uso em serviço pesado, ou para solda elétrica, material de consumo e

uso comum, não é fardamento.
PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

084212001 Gengivotomo- kirkland 15/16, cabo contendo inscrição da marca e numeração, extremidade de superfície
irregular denteada com ranhuras ou rugosidades, ponta ativa com ângulos de corte precisos, encaixes
perfeitos e alinhados, confeccionado em aço inox, embalado individualmente.

PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

084280001 Cantoneira 8x10 trilho de alumínio para cortina triplo PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

084280002 Trilho reto pintado na cor branca (sistema de trilhos em alumínio nacional - tipo exportação, pintura
eletrostática branca no próprio trilho para ângulos com fixação direta ao teto e rodízios/roldanas de nylon
branco alta resistência, deslizamento fácil e silencioso e sistema de fácil remoção das cortinas).

PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

084280003 Trilho com uma curva pintado na cor branca (sistema de trilhos em alumínio nacional - tipo exportação,
pintura eletrostática branca no próprio trilho para ângulos com fixação direta ao teto e rodízios/roldanas de
nylon branco alta resistência, deslizamento facil e silencioso e sistema de fácil remoção das cortinas).

METRO 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

084298001 CINTO DE COURO PARA TALABARTE COM FIVELA EM METAL DOURADO PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
084310001 Tampa para caixa d'água em fibra PECA 47 Equipamentos e aparelhos

hidráulico-Sanitários (46)
ativo

084352005 LUMINARIA TIPO PROJETOR HALOGENO DE 300 A 500W PECA 33 Iluminação ativo
084352006 Luminária fluorescente compacta 2 x 40w (completa) PECA 33 Iluminação ativo
084352014 Luminaria fluorescente 2 x 20 w. PECA 33 Iluminação ativo
084352015 Luminária fluorescente tubular completa 1 X 20W PECA 33 Iluminação ativo
084352017 Luminária com lâmpada fluorescente. PECA 33 Iluminação ativo
084352019 Luminária de mesa com haste flexível para distribuição PECA 33 Iluminação ativo
084352020 Luminária para lâmpadas fluorescentes 2x32 watts PECA 33 Iluminação ativo
084352021 Luminária tipo projetor retangular 250W, Bocal E27 PECA 33 Iluminação ativo
084352022 Luminaria tipo projetor retangular 400w,bocal E-40 PECA 33 Iluminação ativo
084352025 Luminária completa com 04 lâmpadas 4x40w PECA 33 Iluminação ativo
084352026 Luminaria completa sobrepor PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos

e Eletrônicos
ativo

084352030 Luminária de embutir 4x16w aluminio. anod. aletas. PECA 33 Iluminação ativo
084352033 Luminária de mesa. PECA 33 Iluminação ativo
084352037 Luminária blindada PECA 33 Iluminação ativo
084352042 Luminária de mesa led com haste flexível, bateria interna recarregável, com no mínimo 33 leds, bivolt. PECA 33 Iluminação ativo
084352044 Luminária sobrepor blindada para 2 lâmpadas fluorescentes de 32w, corpo em abs e difusor em

policarbonato, com fechos em aço inoxidável ou policarbonato, cor cinza claro, vedada com proteção ip
65.

PECA 33 Iluminação ativo

084387001 Materiais e componentes para atividades pedagogicas aplicacao direta. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

084387002 Jogo de memoria, em madeira, de temas variados: numeros,animais, plurais. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

084387003 Cubo tatil de madeira e.v.a, pecas de 25x25cm e 16 formas geometricas. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e ativo
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de Treinamento (10)

084387004 Teste para avaliação do desenvolvimento da linguagem, com uma escala para identificar alterações na
aquisição e desenvolvimento da linguagem por causas diversas. Avalia os dominios receptivos e
expressivos da linguagem. Abrange crianças a partir de 1 ano de idade até 06 anos e 11 meses. Contem
um manual do examinador; uma bolsa com objetos ou kit com materiais concretos; um manual de figuras
contendo ilustrações coloridas relativas a habilidade da linguagem avaliada e protocolo para aplicação e
pontuação.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

084387005 Fichário de cartelas contendo 152 figuras coloridas, de 12 x 21cm, para aplicação das provas de
vocabulário e fonologia do teste de linguagem infantil.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

084395001 Lavatorio em aço inox, medindo 2000x470x520mm. PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

084395002 Lavatorio construido em aco inoxidavel padrao ais 304, liga18;8, bitola 18, com dimensao total de 430 x
510 mm; tamanho interno da cuba de 300 x 450 x 220 mm, borda de contorno lateral e frente com 30 mm,
com cantos arredondados; bancada para torneira com 100 mm de largura, com furo no centro para
torneira de 1/2; drenagem da cuba com valvula de 1"   e dois suportes em "l" fixado entre a cuba e a
borda (parte interna da borda)

PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

084395003 Lavatório em aço inox medindo, 150x50x125 PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

084395004 Lavatório cirúrgico em aço inox
- 150x50x130

PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

084395005 Lavatório cirúrgico em aço inox 173x60x130 PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

084450001 Trilho para fixação para HD PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

084514001 PLACA EQUALIZADORA DE TEMPERATURA COM GABINETE EM AÇO, COM PINTURA EPÓX,
SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO AJUSTÁVEIS PARA ALTURA E LARGURA, CIRCUITO  INTERNO DE
CONTROLE QUE IMPEDE A QUEDA DE TEMPERATURA ABAIXO DE 2ºC POSITIVOS NO INTERIOR
DO REFRIGERADOR, VENTILADOR PARA CIRCULAÇÃO DE AR, CABO FLEXÍVEL DE FINA
ESPESSURA PARA PASSAGEM ENTRE AS DOBRADIÇAS DA PORTA DO REFRIGERADOR,
VOLTAGEM 220V. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

084522001 Bomba para chimarrão em metal com bocal dourado com 30 cm de comprimento PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
084549002 Feno, seco para alimentar cavalo, em fardo com 12kg FARDO 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
084573001 Mini gravador digital. PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e

fonografia
ativo

084689001 Amassador de fascia PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

084697001 Bléfaros barraque adulto PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

084697002 Bléfaros recem nascido PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

084700001 Compasso castroviejo PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

084700002 Compasso (instrumental) reto - de mama PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

084719001 Extensão cerebelar PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso ativo (bloqueado)
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Médico

084727001 Bomba injetora de contraste
1. Generalidade:
Bomba injetora de contraste para utilização com equipamento de hemodinâmica
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Automatizada com controle de fluxo e volume;
2.2. Alcance de fluxo: 150 ml;
2.3. Deve possibilitar o ajuste na velocidade de fluxo em ml/seg: 0,3 à 10 ml/seg, no mínimo;
2.4. Tempo de velocidade: de 0,0 seg à 9,9 seg, em intervalos de 0,1 seg;
2.5. Programa para armazenar até 40 protocolos de injeções simples ou múltiplas;
2.6. Limite de pressão: seringa de 150 ml: de 75-100 à 1200 psi;
2.7. Deve permitir a seleção do volume de injeção ou duração da injeção;
2.8. Capacidade de rotação do suporte de injeção de, no mínimo, 320 graus;
2.9. Deve incluir aquecedor de seringa que mantém a temperatura do contraste (pré-aquecido) a
temperatura corporal;
3. Acessórios:
3.1. 50 (cinquenta) seringas descartáveis de 150 ml;
4. Alimentação elétrica:
4.1. Elétrica 220 V/60 Hz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

084727002 Peças de reposição para bomba injetora de constraste compatível com equipamento da marca medrad,
modelo vhu600.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

084727003 1. Generalidade:
Bomba injetora de contraste para utilização com equipamento de tomografia computadorizada
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Automatizada com controle de fluxo e volume;
2.2. Alcance de fluxo: 200 ml;
2.3. Deve possibilitar o ajuste na velocidade de fluxo em ml/seg: 0,1 à 9,9 ml/seg, incremento de 0,1 ml,
no mínimo;
2.4. Número de fase, 4, no minimo.
2.5. Programa para armazenar até 12 protocolos de injeções;
2.6. Limite de pressão: progamavel de 50 à 300 psi ou 50 à 325 psi;
2.7. Deve permitir a seleção do volume de injeção ou duração da injeção;
2.8. Capacidade de rotação do suporte de injeção de, no mínimo, 300 graus;
2.9. Deve incluir aquecedor de seringa que mantém a temperatura do contraste (pré-aquecido) a
temperatura corporal;
2.10. Deve incluir console de comando, para acionamento na sala de comando da tomografia;
2.11 Pedetal para acoplamento da cabeça;
3. Acessórios:
3.1. 50 (cinquenta) seringas descartáveis de 200 ml;
4. Alimentação elétrica:
4.1. Elétrica 110 - 220V/60 Hz.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.
O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

084735001 Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia de quimioluminescência, ou
eletroquimioluminescência para determinação qualitativa do anticorpo contra o antígeno core de hepatite
B (anti-HBC) em soro ou plasma humano.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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084735002 Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia  quimioluminescência, ou

eletroquimioluminescência para determinação qualitativa do anticorpo IGM contra o antígeno core do vírus
da hepatite B (anti-HBC IGM).

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735003 Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia  quimioluminescência, ou
eletroquimioluminescência para determinação qualitativa do anticorpo IGM contra o vírus da hepatite a
(anti-HAV IGM).

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735004 Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia  quimioluminescência, ou
eletroquimioluminescência para determinação qualitativa do anticorpo e contra o vírus da hepatite B
(anti-HBE).

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735005 Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia  quimioluminescência, ou
eletroquimioluminescência para determinação qualitativa do antígeno e da hepatite B (HBEAG).

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735006 Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia  quimioluminescência, ou
eletroquimioluminescência para determinação qualitativa do anticorpo contra o antígeno de superfície do
vírus da hepatite B (anti-HBS).

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735007 CONJUNTO IMUNOENSAIO ENZIMÁTICO AUTOMATIZADO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA
DO ANTICORPO CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735008 Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia  quimioluminescência, ou
eletroquimioluminescência para determinação qualitativa do antígeno de superfície da hepatite B
(HBSAG).

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735009 CONJUNTO IMUNOENSAIO ENZIMÁTICO AUTOMATIZADO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA
SIMULTÂNEA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA TIPO 1
(ANTI-HIV 1 E ANTI-HIV 1 GRUPO O) E TIPO 2 E DO ANTÍGENO P24

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735010 Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia  quimioluminescência, ou
eletroquimioluminescência para determinação qualitativa de anticorpo igm de toxoplasma gondii em soro
ou plasma humano.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735011 Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia  quimioluminescência, ou
eletroquimioluminescência para determinação qualitativa de anticorpos IGG para toxoplasma gondii em
soro ou plasma humano.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735012 Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia  quimioluminescência, ou
eletroquimioluminescência para determinação qualitativa de anticorpos IGG para Citomegalovírus em
soro ou plasma humano.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735013 Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia  quimioluminescência, ou
eletroquimioluminescência para determinação qualitativa de anticorpos IGM para Citomegalovírus em
soro ou plasma humano.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735014 Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia  quimioluminescência, ou
eletroquimioluminescência para determinação qualitativa de anticorpos IGM para vírus da Rubéola em
soro ou plasma humano.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735015 Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia quimioluminescência, ou
eletroquimioluminescência para determinação qualitativa de anticorpos igg para o vírus da rubéola em
soro ou plasma humano.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735016 CONJUNTO IMUNOENSAIO ENZIMÁTICO AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO QUE COMBINA AS
METODOLOGIAS DE ELISA E FLUORESCÊNCIA, PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE
ANTICORPOS E ANTÍGENO DO HIV-1 E 2

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735017 CONJUNTO IMUNOENSAIO ENZIMÁTICO AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO QUE COMBINA AS
METODOLOGIAS DE ELISA E FLUORESCÊNCIA, PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DO
ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE HEPATITE B (HBSAG)

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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084735018 CONJUNTO IMUNOENSAIO ENZIMÁTICO AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO QUE COMBINA AS

METODOLOGIAS DE ELISA E FLUORESCÊNCIA , PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DO
ANTICORPO CLASSE IGM, PARA HEPATITE A (ANTI-HAV IGM)

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735019 CONJUNTO IMUNOENSAIO ENZIMÁTICO AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO QUE COMBINA AS
METODOLOGIAS DE ELISA E FLUORESCÊNCIA PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA POR
IMUNOCAPTURA DO ANTICORPO CLASSE IGM, PARA TOXOPLASMA

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735020 CONJUNTO IMUNOENSAIO ENZIMÁTICO AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO QUE COMBINA AS
METODOLOGIAS DE ELISA E FLUORESCÊNCIA PARA PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI
TOXOPLASMA AVIDEZ POR IMUNOCAPTURA EM SORO OU PLASMA

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735021 CONJUNTO IMUNOENSAIO ENZIMÁTICO AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICO QUE COMBINA AS
METODOLOGIAS DE ELISA E FLUORESCÊNCIA  PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA POR
IMUNOCAPTURA DO ANTICORPO CLASSE IGG, PARA TOXOPLASMA

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735022 conjunto(kit) para detecção de anticorpos da classe igg anti-hcv, em soro ou plasma humano,pela tecnica
do imunoblot,utilizando antígenos recombinantes e sinteticos,correspondentes as regioes estruturais e
nao estruturais do virus, revelando em tiras de nitrocelulose.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735023 Conjunto de amplificação de ácido nucléico in vitro, por PCR (reação em cadeia da polimeráse), destinado
a quantificação do vírus da hepatite "b", no soro ou plasma humano,utilizando o sistema high pure(HPS)
para a preparação de amostras e a amplificação e detecção através de um analisador automatizado, em
tempo real.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735024 Conjunto imunoensaio automatizado para determinação qualitativa do anticorpo contra o antígeno core da
hepatite b (anti-hbc) em soro ou plasma por quimioluminescência.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735025 Conjunto imunoensaio automatizado para determinação qualitativa do anticorpo igm contra o antígeno
core do vírus da hepatite b (anti-hbc igm) por quimioluminescência.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735026 Conjunto imunoensaio  automatizado pelas metodologias de quimioluminescencia,
eletroquimioluminescencia ou ensaio fluorescente ligado à enzima para determinação de anticorpos
anti-treponema pallidum para diagnóstico da Sífilis.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735027 Conjunto imunoensaio automatizado para determinação qualitativa do anticorpo e contra o vírus da
hepatite b (anti-hbe) por quimioluminescência.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735028 Conjunto imunoensaio automatizado para determinação qualitativa do antígeno e da hepatite b (hbe ag)
por quimioluminescência.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735029 Conjunto imunoensaio automatizado para determinação qualitativa do anticorpo contra o antígeno de
superfície do vírus da hepatite b (anti-hbs) por quimioluminescência.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735030 Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia de quimioluminescência ou de ensaio fluorescente
ligado à enzima(elfa) para determinação qualitativa do antígeno de superfície hepatite b (HBSAG)

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1732 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
084735031 Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia de quimioluminescência ou de ensaio fluorescente

ligado à enzima(elfa), para determinação qualitativa por anticorpo classe igm, para toxoplasma.
TESTE 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

084735032 Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia de quimioluminescência ou de ensaio fluorescente
ligado à enzima(elfa), para determinação qualitativa do anticorpo classe igg, para toxoplasma.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735033 Conjunto imunoensaio automatizado para determinação qualitativa de anticorpos igg para citomegalovirus
em soro ou plasma humano por quimioluminescência.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735034 Conjunto imunoensaio automatizado para determinação qualitativa de anticorpos igm para
citomegalovirus em soro ou plasma humano por quimioluminescência.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735035 Conjunto imunoensaio automatizado para determinação qualitativa de anticorpos igm para vírus da
rubéola em soro ou  plasma humano por quimioluminescência.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735036 Conjunto imunoensaio automatizado para determinação qualitativa de anticorpos igg para vírus da rubéola
em soro ou plasma humano por quimioluminescência.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735037 Conjunto imunoensaio automatizado para determinação qualitativa do anticorpo igg contra o vírus da
hepatite a (anti-havigg) por quimioluminescencia.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735038 Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia de quimioluminescência ou
eletroquimioluminescencia para determinação qualitativa de anticorpos totais para hepatite (anti-HAV
total).

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735039 Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia de quimioluminescência ou de ensaio fluorescente
ligado à enzima(elfa), pesquisa de anticorpos igm anti-citomegalovírus em soro ou plasma humano.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735040 Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia de quimioluminescência ou de ensaio fluorescente
ligado à enzima(elfa), para  pesquisa de anticorpos igm anti-rubéola em soro ou plasma humano.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735041 Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia quimioluminescência, ou
eletroquimioluminescência para detecção de anticorpos anti-HCV.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735042 Conjunto imunoensaio automatizado de 4ª geração pela metodologia quimioluminescência, ou
eletroquimioluminescência para determinação qualitativa simultânea de anticorpos contra o vírus da
imunodeficiência humana tipo 1 (anti-HIV 1 e anti-HIV 1 grupo O) , e tipo 2, e do antígeno P24.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735043 Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia de quimioluminescência ou de ensaio fluorescente
ligado à enzima (elfa), para pesquisa de anticorpos anti toxoplasma avidez em soro ou plasma.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735044 Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia de quimioluminescência ou de ensaio fluorescente
ligado à enzima (elfa) para detecção combinada de anticorpos anti-HIV 1 (grupos "m" e "o"), anti-HIV 2 e
do antígeno p24 do HIV 1.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735045 Conjunto imunoensaio enzimático automatizado para determinação qualitativa do anticorpo contra o
antígeno core de Hepatite B (ANTI-HBC) em soro ou plasma humano.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735046 Conjunto imunoensaio enzimático automatizado para determinação qualitativa do anticorpo IGM contra o
antígeno core do vírus da Hepatite B (ANTI-HBC IGM).

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735047 Conjunto imunoensaio automatizado pela metodologia de quimioluminescência ou de ensaio fluorescente
ligado à enzima (ELFA) para determinação qualitativa de anticorpos da hepatite C (Anti-HCV).

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735048 Conjunto imunoensaio enzimático automatizado para determinação qualitativa do anticorpo e contra o
vírus da Hepatite B (ANTI-HBE).

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735049 Conjunto imunoensaio enzimático automatizado para determinação qualitativa do antígeno e da Hepatite
B (HBEAG)

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735050 Conjunto imunoensaio enzimático automatizado para determinação qualitativa do anticorpo contra o
antígeno de superfície do vírus da Hepatite B (ANTI-HBS).

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735051 Conjunto imunoensaio enzimático automatizado para determinação qualitativa do antígeno de superfície TESTE 60 Produtos e Componentes ativo
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de Hepatite B (HBSAG). Químicos e Biológicos

084735052 Conjunto imunoensaio enzimático automatizado para determinação qualitativa de anticorpo IGM de
toxoplasma GONDII em soro ou plasma humano.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735053 Conjunto imunoensaio enzimático automatizado para determinação qualitativa de anticorpos IGG para
toxoplasma GONDII em soro ou plasma humano.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735054 Conjunto imunoensaio enzimático automatizado para determinação qualitativa de anticorpos IGG para
citomegalovírus em soro ou plasma humano.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735055 Conjunto imunoensaio enzimático automatizado para determinação qualitativa de anticorpos IGM para
citomegalovírus em soro ou plasma humano.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735056 Conjunto imunoensaio enzimático automatizado para determinação qualitativa de anticorpos IGM para
vírus da rubéola em soro ou plasma humano.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735057 Conjunto imunoensaio enzimático automatizado para determinação qualitativa de anticorpos IGG para o
vírus da rubéola em soro ou plasma humano.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735058 Conjunto imunoensaio enzimático automatizado para detecção de anticorpos ANTI-HCV. TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735059 Conjunto imunoensaio enzimático automatizado de 4º geração para determinação qualitativa simultânea
de anticorpos contra o vírus da imunodeficiência humana tipo 1 (ANTI-HIV 1 e ANTI-HIV1 grupo O) e tipo
2 e do antígeno P24.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735060 Conjunto imunoensaio enzimático automatizado multiparamétrico que combina as metodologias de Elisa
e
fluorescência, para determinação qualitativa de anticorpos e antígeno do HIV 1 e 2.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735061 Conjunto imunoensaio enzimático automatizado multiparamétrico que combina as metodologias de Elisa
e
fluorescência, para determinação qualitativa do antígeno de superfície Hepatite B (HBSAG).

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735062 Conjunto imunoensaio enzimático automatizado multiparamétrico que combina as metodologias de Elisa
e
fluorescência, para determinação qualitativa do anticorpo classe IGM, para Hepatite A (ANTI-HAV IGM).

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735063 Conjunto imunoensaio enzimático automatizado multiparamétrico que combina as metodologias de Elisa
e
fluorescência para determinação qualitativa por imunocaptura do anticorpo classe IGM, para toxoplasma.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735064 Conjunto imunoensaio enzimático automatizado multiparamétrico que combina as metodologias de Elisa
e
fluorescência para pesquisa de anticorpos anti toxoplasma avidez por imunocaptura em soro ou plasma.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735065 Conjunto imunoensaio enzimático automatizado multiparamétrico que combina as metodologias de Elisa
e
fluorescência para pesquisa de anticorpos IGM anti-citomegalovírus por imunocaptura em soro ou plasma
humano.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735066 Conjunto imunoensaio enzimático automatizado multiparamétrico que combina as metodologias de Elisa
e
fluorescência para determinação qualitativa por imunocaptura do anticorpo classe IGG, para toxoplasma.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735067 Conjunto imunoensaio enzimático automatizado multiparamétrico que combina as metodologias de Elisa
e
fluorescência para pesquisa de anticorpos IGM anti-rubéola por imunocaptura em soro ou plasma
humano.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

084735068 Conjunto imunoensaio enzimático automatizado multiparamétrico que combina as metodologias de Elisa
e

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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fluorescência, para determinação qualitativa de anticorpos totais, para Hepatite A (ANTI-HAV TOTAL).

084751001 Gaveta para CD-ROM/DVD externo PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

084816003 Painel modular para gases medicinais: confeccionado em alumínio com pintura eletrostática cor branca,
para pontos de gases integrados nas cores padrão de cada gás e as roscas conforme norma ABNT
11906, e pontos de elétrica com cabos flexíveis de seção de 2,5 m² e isolamento antichama para 750
volts, diferenciados em 110 e 220 v, conforme ABNT e certificação do INMETRO.

PECA 84 exa ativo

084840001 CITOASPIRADOR DE PUNÇÃO DE MAMA PARA USO EM ULTRASONOGRAFIA COM AS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: HASTE EM AÇO INOX, CORPO EM AÇO INOX OU
ALUMÍNIO ANODIZADO, PARA SERINGAS DE 10ML E 20ML.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

084867001 Tampa plástica para pote descartável cap. 100 ml tira com 50 unidades. PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
084867002 Tampa para frascos. PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
084875001 Container para craniotomo AESCULAP

1 - Características Mínimas:
      1.1 - Deve ser metálico, autoclavável, com alças para transporte;
      1.2 - Deve ter apenas o tampo perfurado, com sistema de encaixe de filtros;
      1.3 - Dimensões internas mínimas: 540 x 250 x 73mm;
      1.4 - Deve possuir bandeja interna removível com encaixes e suportes para o craniotomo e seus
componentes;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

084891002 Porta banner de alumínio 3 estágios, med. 3 metros PECA 89 Materiais de Consumo ativo
084905001 Bateria recarregável, chumbo ácido selada com capacidade de  2,5 amperes para desfribilador compatível

com o modelo Lifepak 12 da marca Physio Control.
PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

084905002 Bateria recarregável NiMh, 12 V DC, 2.8 A/h, NKB301V, compatível com conversor Nihon Kohden,
modelo TEC7621-K.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

084905003 Bateria compatível com o ventilador pulmonar da marca Maquet modelo SERVO I/S. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

084905004 Bateria recarregável para sistema acculan (drill) compátivel com a marca Aesculap (série 001683) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

084905005 Bateria recarregável para sistema acculan (dermátomo), compatível com a marca aesculap. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

084905006 Bateria recarregável compatível com monitor multiparâmetro da marca Datascope, modelo trio. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

084905007 Bateria recarregável para oxímetro de pulso compatível com marca Nonin, modelo 2500a.
Caracteristicas:
Pack em embalagem resistentes c/ conectores (positivo e negativo) integrados, com 4 pilhas
recarregáveis (tamanho aa) 1,2v (total tensão = 4,2); capacidade: 1650mah

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

084905012 Bateria para rádio Talkabout PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

084905013 Bateria NiMH, 14,4 V DC, 4,5 A/h, compatível com cardioversor Instramed modelo Cardiomax PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

084905014 Bateria recarregável 12V DC,1.2A/h, 30344030,compatível com cardioversor GE, modelo cardioserv. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

084956001 BASTAO DE 1M,PEQUENO,P/ HIDROTERAPIA,P/ USO EM FISIOTERAPIA PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

084956002 Jogo com 5 (cinco) bastões coloridos para fisioterapia. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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Conjunto com 5 (cinco) bastões;
Comprimento de cada bastão: 1,3 a 1,5m;
Acessórios:
Suporte para posicionar o jogo de bastões na parede.   

cirurgia (66)

085022001 ANTÍGENO CARCINOMA EMBRIONÁRIO (CEA) CONTROLE + CALIBRADOR KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

085030001 ALFA FETOPROTEÍNA + CONTROLE + CALIBRADOR KIT 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

085057005 Tabua para fisioterapia de equilibrio para propriocepção,medindo 0,60x0,10x0,40m. Opções de e.v.a.
(piso): 01 azul hospitalar/ 02 azul real/ 03 amarelo imperial/ 04 alaranjado/ 05 branco/ 06 marrom/ 07
preto/ 08 verde limão/ 09 vermelho cardeal.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

085073002 Escala de inteligencia p/ crianca p/ fisioterapia wisc, p/ uso em fisioterapia PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

085081001 Prova de organizacao grafo-perceptiva-bender PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

085081003 Teste de piramides coloridas de pfiste PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

085081006 Teste de apercepcao tematica - tat PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

085111001 APARELHO DE ELETROMIOGRAFIA

1. Generalidades:
     Aparelho de eletromiografia para exame diagnóstico da função de nervos e músculos.

2. Características técnicas mínimas:
2.1. Deve ser compacto;
2.2. Deve possuir no mínimo 04 canais de EMG´s e 02 de Biofeedback;
2.3. Deve possuir 01 canal para goniômetro;
2.4. Deve possuir taxa de aquisição de no mínimo 2000 amostras/segundo por canal;
2.5. Comunicação com computador PC, utilizando rede Ethernet, protocolo IP;
2.6. Possibilidade de utilização em conjunto com software para aquisição de dados;
2.7. Características do software para EMG e Biofeedback:
2.7.1. Possibilidade de configurar os canais de entrada;
2.7.2. Possibilidade de selecionar a freqüência de amostragem;
2.7.3. Possibilidade de gravar ensaios;
2.7.4. Visualização dos sinais durante o ensaio;
2.7.5. Possibilidade de exportar dados para arquivos de texto;
2.7.6. Possibilidade de realizar sessões de Biofeedback com recursos multimídia para estimular o
paciente;
2.7.7. Possibilidade de potencial evocado somatosensitivo.

3. Características técnicas mínimas do computador:
3.1. Processador de no mínimo 2.2 GHz;
3.2. HD de no mínimo 80 GB;
3.3. Memória RAM de no mínimo 512 MB;
3.4. Leitor e gravador de CD tipo CD-RW;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)
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3.5. Placa de vídeo com captura, de no mínimo 128 MB;
3.6. Placa de rede;
3.7. Windows XP;
3.8. Monitor super VGA de no mínimo 17";
3.9. Teclado compatível com língua portuguesa;

4. Alimentação:
4.1. Alimentação elétrica: 220 V /60 Hz.

5. Acessórios:
5.1. Sensores de EMG que possibilitem o pleno funcionamento do equipamento;
5.2. Cabo de comunicação;
5.3. 12 (doze) eletrodos descartáveis;
5.4. Goniômetro para medição de ângulo;
5.5. Demais acessórios para o  pleno funcionamento do equipamento;

085138005 Cadeira alta para turbilhao em aço inoxidavel, pintura em epoxi, estofamento em courvin nautico sintetico,
04 rodizios com sistema de travamento, altura regulavel e altura minima de 1,45m.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

085146001 BALANÇO PROPRIOCEPTIVO EM INOX, PARA USO EM FISIOTERAPIA PECA 22 Mobiliário ativo
085251001 Filme técnico de polietileno transparente, liso, virgem, baixa densidade, infestado, espessura 12 micras,

com 40cm de largura, termocontrátil com contração de 60%, densidade em   máquina (DM)2 12%
densidade transversal (DT), em bobina contendo no máximo até 21 Kilos.

KG 29 Mecanografia, Tipografia e Gráfica ativo

085367001 Punch para biopsia nº 1 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

085367002 Punch para biopsia nº 2 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

085367003 Pinça para biopsia nº 3 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

085383001 PINOS PINO TRNSVERSO PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

085383002 Pinos cortical debastiani revestido com hidroxiapatia PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

085391001 GANCHO DISSECTOR LAPAROSCÓPICO DESCARTÁVEL, COM 36CM X 5MM, MODELO HDH 05,
COMPATÍVEL COM BISTURI HARMONICO MARCA ULTRACISION

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

085391002 Gancho afiado com punho e mangas protetoras, descartável, com 14cm x 5 mm, modelo sh 145,
compatível com bisturis harmônicos marca Ultracision.
Obs: A empresa vencedora deverá disponibilizar em cedência o equipamento bisturi harmônico e todos
acessórios necessários, para a unidade utilizar plenamente o material.

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

085405001 Tesoura coaguladora ultrassônica ponta curva ou reta, com diâmetro de haste de 5mm, comprimento útil
aproximado de 35cm a 39cm, parte ativa da mandíbula de 14mm a 18mm, com botões de controle
Min/Max integrado na tesoura e suporte teflon para apreensão dos tecidos. Para utilização em vasos de
até 5mm.
Embalagem estéril. Uso único. Apresentar Registro no Ministério da Saúde – ANVISA.
Obs: A empresa vencedora deverá disponibilizar em cedência o equipamento e todos os acessórios
necessários para que a unidade hospitalar possa utilizar plenamente o material.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

085405002 Tesoura coaguladora ultrassônica ponta curva ou reta, com diâmetro de haste de 5mm, comprimento útil
aproximado de 9 cm a 14 cm, parte ativa da mandíbula de 14mm a 18mm, com botões de controle

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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Min/Max integrado na tesoura e suporte teflon para apreensão dos tecidos. Para utilização em vasos de
até 5mm. Embalagem estéril. Uso único. Apresentar Registro no Ministério da Saúde – ANVISA.
Obs: A empresa vencedora deverá disponibilizar em cedência o equipamento e todos os acessórios
necessários para que a unidade hospitalar possa utilizar plenamente o material.

085405003 Tesoura coaguladora ultrassônica ponta curva ou reta com diâmetro de haste de 5mm, comprimento útil
aproximado de 20cm a 26cm, parte ativa da mandíbula de 14mm a 18mm, botões de controle min/max
integrado na tesoura e suporte de teflon para apreensão dos tecidos. Para utilização em vasos de até
5mm. Embalagem estéril. Uso único. Apresentar Registro no Ministério da Saúde – ANVISA.
Obs: A empresa vencedora deverá disponibilizar em cedência o equipamento e todos os acessórios
necessários, para que a unidade hospitalar possa utilizar plenamente o material.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

085413002 PEÇA DE MÃO PARA GENERATOR 300, COMPATÍVEL COM BISTURI HARMÔNICO PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

085413003 ADAPTADOR DE 5MM PARA LÂMINAS, MODELO HSA 06 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

085413004 TORQUÍMETRO PARA COLOCAÇÃO DE PINÇAS E LÂMINAS NA PEÇA DE MÃO, MODELO TLB 01 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

085413005 ADAPTADOR PARA TESOURA DE 10MM, MODELO CSLCS PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

085430001 JOGO DE SILASTIC CONTENDO  09 MANGUEIRAS DE SILICONE TRANSPARENTE, FLEXÍVEL COM
APROXIMADAMENTE 8 CM CADA, POR 2MM DE DIÂMETRO, COMPATÍVEL
ELETROENCEFALÓGRAFO  BERGER, MODELO TP-119.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

085448001 JOGO DE TAPA TINTA AZUL, CONTENDO 09 TAMPAS EM BORRACHA FLEXÍVEL COM
APROXIMADAMENTE 2,5 CM DE DIÂMETRO, COM FURO NO CENTRO, COMPATÍVEL COM
RECEPIENTE DE TINTA DO ELETROENCEFALÓGRAFO  BERGER, MODELO TP-119.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

085456001 JOGO DE PENAS, CONTENDO 09 PENAS METÁLICAS COM APROXIMADAMENTE 10 CM PARA
REALIZACÃO DO TRAÇADO DO EXAME, COMPATÍVEL COM ELETROENCEFALÓGRAFO BERGER,
MODELO TP-119.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

085464001 DVD virgem para gravação PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

085464002 DVD virgem para gravação RW + regravável PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

085480003 Refletor de luz completo, 300w com cabo elétrico PECA 33 Iluminação ativo
085480008 Refletor de luz quadrado de alumínio, externo, 150 watts. PECA 33 Iluminação ativo
085480010 Refletor de luz LED par 64,RGBW com 54 LED de 3 Wats,IP 65 PECA 33 Iluminação ativo
085553004 Facão de aço medindo 40 cm com cabo de plástico. PECA 34 Ferramentas ativo
085570002 Bateria para empilhadeira Skam mod. ep 24 volts ah 324

bateria tipo 7 sp 324/24v série 640
capacidade nominal 324 ah
tensão nominal 24 vcc
densidade a 30°c 1280 g/dm³
peso 305 kg
Saturnia Perfect

PECA 98 Movimentação de cargas ativo

085570003 Bateria para empilhadeira Skam epr:
tensão 48 volts e corrente de trabalho de 456 ah
medidas da caixa de bateria:
1,05 m de comprimento

PECA 98 Movimentação de cargas ativo
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33,5 cm de largura
75,5 cm de altura
tipo de conector: sl 350

085570004 Roda de tração para empilhadeira PECA 98 Movimentação de cargas ativo
085570005 Carregador de bateria tipo 7 sp 324/24v série 640. PECA 98 Movimentação de cargas ativo
085669001 GAIOLA PARA EMPILHADEIRA COM ENGATE SEMI AUTOMÁTICO. UTILIZADA COMO

SELECIONADORA DE PEDIDOS E PARA MANUTENÇÃO EM GRANDES ALTURAS.
PECA 98 Movimentação de cargas ativo

085677001 CALÇA DE NYLON C/ FORRO DE LÃ TÉRMICA P/ TRABALHO EM CÂMARA FRIA. TAM. G
                                                             

PECA 71 Materiais de Costura, Rouparia,
Guarnições de Cama, Mesa e

Banho

ativo

085685001 CONJUNTO PARA CIRURGIA OTORRINOLÓGICA PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

085685002 Sistema de vídeo laparoscopia
Generalidades: equipamento para vídeo -cirurgia geral completo contendo equipamentos e conjunto de
instrumentais.
1.o sistema deve ser composto por:
1.1.uma (01) microcâmara hd e processador de imagem;
1.2. Um (01) monitor 16 x 9 24";
1.3. Uma (01) fonte de luz xenon;
1.4. Um (01) insuflador de co2;
1.5. Um (01) conjunto de instrumentais para cirurgia laparoscópica;
1.6. Um(01) troley;
1.8. Duas (02) caixas para esterilização do material;
2. Características técnicas mínimas da micro-câmara digital hd (high definition)
2.1. Sistema de imagem de alta definição full hd com 1080 linhas de definição horizontal, progressiva
scan no formato de tela 16 x 9 (widescreen);
2.2. Sistema de escaneamento de imagem progressive scan coma 50 a 60 quadros por segundo;
2.3. Controle automático de luminosidade por meio de controle de tempo de exposição de 1/60 a 1/10
000s;
2.4. Capacidade de registro de imagens com luminosidade mínima de 3 lux (f1,4);
2.5. Saídas de sinal de vídeo digital dvi e sdi e analógicas RGB, S-VHS(Y/C) e vídeo composto(bnc) e
saída de dados para telemedicina, sistema integrado de controle entre câmara, fonte de luz e insuflador
com amostragem dos parâmetros relevantes no monitor;
2.6. Balanço de branco automático acionado através de teclado do processador de imagem e cabeçote,
com dispositivo que impeça o ajuste em condições inadequadas de iluminação, com informação no
monitor desta inconformidade;
2.7. Cabeçote imersível com objetiva com zoom e acoplador de ótica universal c-mount e com ccd full hd,
com acionadores programáveis através de menu na tela em português para as seguintes funções:
balanço de branco, congelamento de imagens brilho, filtro para fibroscópios, controle de controle de
periféricos e geração de barras de cores;
2.8. Sistema de gravação de imagens para gravação de procedimento;
2.9. Alimentação 220v/60hz
3. Características técnicas mínimas do monitor lcd 24";
3.1 tamanho da tela lcd: 24" widescreen;
3.2 possibilidade de apresentação de 2 canais de imagem simultâneos(pip)
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3.3. Resolução nativa mínima 1920 x 1084 linhas;
3.4. Entradas de sinal: DVI, SDI, S.VHS (Y/C) e vídeo -composto (bnc);
3.5. Ajustes: cor, brilho e contraste e matriz;
3.6. Iluminância mínima da tela de 400 cd/m2
3.7. Alimentação elétrica: 220v/60hz
4. Características técnicas mínimas da fonte de luz xenon 300
4.1. Lâmpada xenon de no mínimo 300 watts;
4.2. Temperatura de cor 6000k;
4.3.  Deverá possuir controle de intensidade de luz;
4.4. Display contador de horas com indicador de fim de vida útil da lâmpada, com tecla de acionamento
stand by;
4.5. Alimentação 220v/60 hz
4.6. 1(hum) cabo de fibra ótica autoclavável,com comprimento de 2,5 metros e diâmetro de 4,8mm.
4.7. Lâmpada xenon sobressalente.
5. Características técnicas mínimas insuflador de co2:
5.1. Ajuste microprocessado de fluxo de 0 a 30 litros/min (1/min), no mínimo;
5.2. Ajuste de pressão contínuo de 0 a 25mm de hg, no mínimo
5.3. Display que indique: reserva de gás no cilindro, valor
Teórico/real de pressão no paciente, valor teórico/real do fluxo de gás e volume de gás consumido:
5.4. Circuito de segurança interno para baixa e alta pressão do cilindro;
5.5.circuito de segurança para sobre pressão da cavidade abdominal com válvula de alívio e alarme;
5.6. Circuito de pressão negativa, com alarme;
5.7. Insuflação pulsante com circuito de proteção que evite leitura indevida de fluxo e pressão
administrada ao paciente com dispositivo de aquecimento que garanta o fornecimento do co2 em
temperatura fisiológica.
5.8. Alimentação elétrica: 220v/60hz.
6. Características técnicas mínimas do conjunto de laparoscopia;
6.1. 1(um) endoscópio rígido autoclavável, de visão foro obliqua de 30º, com sistema de lentes de bastão,
transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 10mm e
comprimento de 31 cm. 6.2. 1(hum) endoscópio rígido autoclavável, de visão foro obliqua de 30º, com
sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular,com
diâmetro de 05mm e comprimento de 29cm.
6.3. 1(uma) pinça 2 x 3 dentes, autoclavável, para retirada de vesículas, desmontável através de engate
rápido, simples ação, rotatória, com empunhadura metálica e/ou com material isolante, com 10mm de
diâmetro e 36 cm de comprimento;
6.4. 1(um) retrator tipo gold finger ou que desempenhe a mesma função, autoclavável, com 10mm de
diâmetro e 36 cm  de comprimento;
6.5. 1(um) trocater autoclavavel de 13,5mm, com válvula multifuncional de retenção de gás, com torneira
para passagem de gás e mandril piramidal, com sistema de desmontagem por engate rápido, com
redutores para 10 e 5mm;
6.6 2(dois) trocater autoclavavel de 11mm, com válvula multifuncional de retenção de gás, com torneira
para passagem de gás de alto fluxo (30 litros) e mandril piramidal, com sistema de desmontagem por
engate rápido;
6.7. 4(quatro) trocater autoclavavel de 6mm, com válvula multifuncional de retenção de gás, com torneira
para passagem de gás e mandril piramidal, com sistema de desmontagem  por engate rápido.
6.8. 1(um) dispositivo de redução de diâmetro de trocater / de 11mm para 6 mm.
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6.9. 1(um) cânula de irrigação e sucção com válvula de duas vias autoclavável de 5mm de diâmetro, e 36
cm de comprimento e com orificios laterais na extremidade distal.
6.10. 1(uma) cânula de coagulação hook tipo gancho 1, autoclaváveis, de 5mm de diâmetro de 36 cm de
comprimento;
6.11. 1(uma)pinça de agarre atraumática, autoclavável, com mandíbula para apreensão estomago e
intestino, desmontável através de engate rápido, autoclavável, simples ação,rotatória, isolada, com
empunhara com conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento.
6.12. 1(uma)pinça tipo mixter, autoclavável, para dissecção e apreensão,desmontável através de engate
rápido, dupla ação rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar, com 5mm
de diâmetro e 36 cm de comprimento.
6.13. 1(uma) pinça tipo kelly, autoclavável, com mandíbula curta, para dissecção e apreensão,
desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de
cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro  e 36 cm de comprimento.
6.14 1(uma) pinça tipo meryland,autoclavável, com mandíbula longa, para dissecção e apreensão,
desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de
cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e  / 36 cm de comprimento.
6.15. 1(uma) pinça tipo babcock, autoclavável, com mandíbula curta, para apreensão, desmontável
através de engate rápido, dupla ação,rotatória, com empunhadura metálica com cremalheira, com
conecto de cautério monopolar, com 10mm de diâmetro e 36 cm de comprimento.
6.16. 1(uma) tesoura eletrocirurgica tipo metzembaum, autoclavável, curva, com lâminas de 12 mm
desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de
cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 36 cm.
6.17 1(uma) pinça para aplicação de clips de titânio, autoclavável, com mandíbula para clips médio/largo,
desmontável através de engate rápido, rotatória, com empunhadura com dispositivo de trava, com 10 mm
de diâmetro e 36 cm de comprimento.
6.18. 1(uma) pinça para apreensão de agulhas de kock, autoclavável, com empunhadura ergonômica e
com mandíbula curva para a esquerda, com 5 mm de diâmetro e 33 cm de comprimento
6.19. 1(uma) pinça para apreensão de agulhas de kock, autoclavável, com empunhadura ergonômica e
com mandíbula reta,com  5 mm de diâmetro e 33 cm de comprimento;
6.20 1(uma) cânula endoscópica para manipulação uterina.
7. Características técnicas mínimas do troley: 7.1. 1(hum) troley (armário) com prateleiras e rodízios com
capacidade para armazenamento do conjunto de equipamentos.
9.1. 2(duas) caixas para acondicionamento e esterilização do material em autoclave; composta por:
bandeja para trocaters com manta de silicone e bandeja para pinças com manta de silicone, em acrílico
que suportem temperatura de autoclavação a vapor.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento operacional e técnico adequado aos usuários, sem ônus para a
administração.

085685003 Videolaparoscopia
1. Generalidades:
Equipamento para vídeo- cirurgia laparoscópica composto de microcâmara, fonte de luz, insuflador de
CO2, endoscópios e kit de instrumental.
2 - Características técnicas mínimas:
2.1 Uma (01) Micro-câmera digital FULL HD (High Definition) e processador de imagens,
 2.1.1 Sistema de imagem de alta definição, com processamento digital e transferência de sinal digital
com geração de imagens colorida de alta resolução com 1080 linhas de definição horizontal,
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 2.1.2. Progressive scan no formato de tela 16x9 (widescreen);
 2.1.3. Sistema de escaneamento de imagem Progressive Scan com 50 a 60 quadros por segundo;
 2.1.4. Controle automático de luminosidade por meio de controle de tempo de exposição de 1/60 a
1/10000s;
 2.1.5. Capacidade de registro de imagens com sensibilidade não superior a 0,5 lux (F1,2);
 2.1.6. Saídas de sinal de vídeo digital DVI ou HDMI, SDI e saída de dados para telemedicina;
 2.1.7 Sistema integrado de controle entre câmera, fonte de luz e insuflador com amostragem dos
parâmetros relevantes no monitor.
 2.1.8 Balanço de branco automático acionado através de teclado do processador de imagem e cabeçote,
com dispositivo que impeça o ajuste em condições inadequadas de iluminação, com informação no
monitor desta inconformidade;
  2.1.9. Cabeçote imersível com objetiva com zoom parafocal e acoplador de ótica universal C-Mount e
com CCD HD com acionadores programáveis através de menu na tela para as seguintes funções:
Balanço de branco, congelamento de imagens, brilho, filtro para fibroscópios, controle de controle de
periféricos e geração de barras de cores;
 2.1.10. Sistema de armazenamento de dados através de no mínimo porta USB, que permita inserir dados
do prontuário do paciente, vídeo do procedimento e foto em alta resolução;
 2.1.11. Alimentação 220 V/60 Hz;
 2.2 Um (01) Monitor LCD grau médico:
 2.2.1. Tamanho da tela LCD: 24 polegadas widescreen, no mínimo;
 2.2.2. Possibilidade de apresentação de 2 canais de imagem simultâneos (pip);
 2.2.3. Resolução nativa mínima 1920x1080 linhas;
 2.2.4. Entradas de sinal: DVI ou SDI, S.VHS (Y/C) e/ou video-composto (BNC);
 2.2.5.  Ajustes: cor, brilho e contraste e matiz;
 2.2.6. Iluminância mínima da tela de 350 cd/m2
 2.2.7.  Alimentação elétrica: 220 V/60 Hz.
 2.3. Uma (01) Fonte de Luz Xenon 300 ou LED compatível com esta especificação de Xenon:
 2.3.1. Lâmpada xenon de no mínimo 300 watts ou LED;
 2.3.2. Temperatura de cor 6000K;
 2.3.3. Deve possuir controle de intensidade de luz;
 2.3.4.  Deve possuir contador de horas com indicador de fim de vida útil da lâmpada, se Xenon;
 2.3.5. Deve possuir controle de nível da intensidade da luz de 0 a 100% ou fonte de LED compatível com
esta especificação de Xenon;
 2.3.6. Alimentação 220V/ 60 Hz;
 2.3.7. Duas (02) Lâmpadas xenon de no mínimo 300 watts sobressalentes ou uma (01) conjunto de LED
sobressalente;
 2.3.8. Dois (02) cabos de luz compatível com a fonte fornecida com comprimento mínimo de 2,5 m;
 2.4. Um (01) Insuflador de CO2:
 2.4.1. juste microprocessado de fluxo de 1 a 30 litros/min (l/min), no mínimo;
 2.4.2. Ajuste de pressão contínuo de 3 a 25 mm de Hg, no mínimo;
 2.4.3. Display que indique: Reserva de gás no cilindro, valor teórico/ real de pressão no paciente, valor
teórico/ real do fluxo de gás e volume de gás consumido;
 2.4.4. Circuito de segurança interno para baixa e alta pressão do cilindro; Circuito de segurança para
sobre pressão da cavidade abdominal com válvula de alívio e alarme; Circuito de pressão negativa, com
alarme; Insuflação pulsante com circuito de proteção que evite leitura indevida de fluxo e pressão
administrada ao paciente
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 2.4.5. Alimentação elétrica: 220 V/60 Hz;
 2.4.6. Uma (01) mangueira de alta pressão de ligação do cilindro ao insuflador;
 2.4.7. Duas (02) mangueiras de silicone autoclavável, para ligação de insuflador ao intrumento que vai ao
paciente com conexão luer-lock;
2.5.Endoscópio e kit de instrumental permanente, autoclavável para laparoscopia composto por:
01(um) endoscópio rígido autoclavável, de visão foro obliqua de 30 graus, com sistema de lentes de
bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada ocular grande angular, com diâmetro de 10 mm (+/-
1mm) e comprimento de 31cm.
02(dois) trocarteres autoclaváveis de 11mm (+/- 1mm), com válvula multifuncional de retenção de gás,
com torneira para passagem de gás e mandril piramidal, com sistema de desmontagem por engate
rápido.
02(dois) trocarteres autoclaváveis de 6mm (+/- 0,5mm), com válvula de retenção de gás e mandril
piramidal, com sistema de desmontagem por engate rápido.
01(um) redutor autoclavável para trocater de 11mm (+/- 1mm) para 6mm (+/- 0,5mm),.
01(uma) cânula de irrigação e sucção autoclavável de 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento com
orifícios laterais na extremidade distal.
01(uma) cânula para dissecção e coagulação autoclavável, tipo hook,com orifício interno para aspiração e
válvula de comando trompete de 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento.
01(uma) pinça tipo endoclinch, autoclavável com mandíbula fenestrada, atraumática, para apreensão de
corpos estranhos, desmontável através de engate rápido sem rosca, dupla ação, rotatória, isolada, com
empunhadura com cremalheira, com conector de cautério monopolar,com 5mm de diâmetro e 36 cm de
comprimento aproximadamente.
01(uma) pinça tipo reddick-olsen para dissecção e corpos estranhos, desmontável através de engate
rápido sem rosca, estranhos, desmontável através de engate rápido sem rosca, autoclavável, forte, longa,
dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura sem trava,com conector de cautério monopolar com
5mm de diâmetro e 36cm de comprimento aproximadamente.
01(uma) pinça tipo Kelly para dissecção e apreensão,desmontável através de engate rápido sem rosca,
autoclavável, curta, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura sem trava e com conector de
cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento aproximadamente.
01(uma) tesoura eletrocirúrgica tipo Metzembaum, curva, com laminas de 12mm desmontável através de
engate rápido sem rosca, autoclavável, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de
cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento aproximadamente.
01(uma) pinça com boca de 2x4 dentes para corpos estranhos, desmontável através de engate rápido
sem rosca, autoclavável,dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com cremalheira e conector de
cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento aproximadamente.
01(uma) pinça para apreensão de clips médio-grande,desmontável autoclavável, rotatória, com
empunhadura trava, com 10mm de diâmetro e 33 cm de comprimento aproximadamente.
01(uma) de Veress autoclavável de 11 cm (+/- 1cm) de comprimento.
Caixas para acondicionamento e esterilização dos materiais em autoclave a 134ºC, compatível com os
todos instrumentais solicitados.
2.6 Endoscópio e kit de instrumental permanente, autoclavável para laparoscopia de obeso composto por:
1(um) endoscópio rígido autoclavável, de visão foro obliqua de 30 graus, com sistema de lentes de
bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 10mm e
comprimento de 42cm;
1(uma) agulha de Veress autoclavável de 15cm de comprimento aproximadamente;
1(uma)cânula de irrigação e sucção autoclavável de 5mm de diâmetro e 43cm de comprimento com
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orifícios laterais na extremidade distal;
1(uma) cânula para dissecção e coagulação autoclavável, tipo book, com orifício interno para aspiração e
válvula de comando trompete de 5mm de diâmetro e 43cm de comprimento;
1(uma)pinça para apreensão de agulhas,autoclavavel,com ponta curva para esquerda, com 5mm de
diâmetro e 43cm de comprimento;
1 (uma) tesoura eletrocirúrgica tipo Metzembaum, curva, com lâminas de 12mm desmontável através de
engate rápido sem rosca, autoclavável, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de
cautério monopolar,com 5mm de diâmetro e 43cm de comprimento;
1(uma) pinça tipo Kelly para corpos estranhos e dissecção, desmontável através de engate rápido sem
rosca, autoclavável, longa, dupla ação,rotatória, isolada, cabo sem trava, com conector de cautério
monopolar, com 5mm de diâmetro e 43cm de comprimento;
1(uma) pinça tipo Debakey, autoclavável, apreensão de corpos estranhos, atraumatica, desmontável
através de engate rápido sem rosca, simples ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de
cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 43cm de comprimento;
1(uma) pinça tipo Bowel, autoclavável, apreensão de corpos estranhos, fenestrada desmontável através
de engate rápido sem rosca, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério
monopolar, com 5mm de diâmetro e 43cm de comprimento;
1(uma) pinça tipo Endoclinch, autoclavavel com mandibula fenestrada, atraumatica, para apreensão de
corpos estranhos, desmontável através de engate rápido sem rosca, dupla ação, rotatória, isolada, com
empunhadura com cremalheira com conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 43 cm de
comprimento;
1(uma) pinça endoscópica bipolar Kelly, tipo Robi, autoclavável, para apreensão, com 5mm de diâmetro e
43cm de comprimento e cabo bipolar;
1(um) retrator comprimento de 36cm e diâmetro de 10mm.
Caixas para acondicionamento e esterilização dos materiais em autoclave a 134ºC, compatível com os
todos instrumentais solicitados.
2.7 Endoscópio e kit de instrumental permanente, autoclavável para urologia composto por: 1(um)
endoscópio rígido autoclavável, de visão foro obliqua de 30 graus, com sistema de lentes de bastão,
transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande ocular, com diâmetro de 4mm e
comprimento de aproximadamente 30cm;
1(uma) camisa endoscópica para citoscopia, autoclavável, com duas torneiras para irrigação,com
diâmetro de 20fr (+/- 1,0 fr) e obturador;
1(uma) peça guia com 01(um) canal para passagem de instrumental, com conector luer-look;
1(uma)pinça flexível para corpos estranhos, autoclavável, dupla ação, diametro 7 fr e comprimento
de aproximadamente 40cm;
1(uma) pinça flexível para biópsia, autoclavável, dupla ação, diâmetro7 fr e comprimento de
aproximadamente 40 cm;
1(um) evacuador de Ellik, permanentes, para uso com camisa endoscópica, no caso de evacuador
descartavel fornecer 200 unidades no minimo;
1(um) elemento de trabalho com mola de ação ativa, com dispositivo para acoplamento de eletrodos;
2(dois) cabos de ligação do ressectoscópio ao bisturi com 4mm de diâmetro e de aproximadamente
300cm de comprimento monopolar e estojo autoclavável para acondicionamento de eletrodos;
1(uma) camisa endoscópica de ressecção para uso com elemento de trabalho, composto de camisa
externa de 26 fr, rotatória 360 graus, com torneiras para irrigação e sucção, com camisa interna isolada
com ponteira de porcelana;
1(um) obturador com ponta romba para uso com camisa endoscópica de ressecção;
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1(uma) camisa para uretrotomia de Sachse, com canal para passagem de sonda filiforme, com diâmetro
externo de aproximadamente 21fr, com 6(seis) faca fria para uretrotomia, reta;
1(um) cabo de luz de fibras óticas com diâmetro de 3,5mm e comprimento de 230cm, dimensões
minimas;
Caixas para acondicionamento e esterilização dos materiais em autoclave a 134ºC, compatível com os
todos instrumentais solicitados.
2.9 Rack/troley para armazenamento do equipamento;
2.9.1 Deve armazenar os equipamentos dos itens (2.1), (2,2) (2.3) e (2.4) e também o cilindro de Co2;
2.9.2 Deve contar com portas com chave e rodízio;
2.10 – Estabilizador ou Nobreak, com tensão, potência e saídas (tomadas) compativel ao conjunto de
equipamentos;
3.0 Alimentação;
3.1 Alimentação elétrica 220v/60hz;
3. Garantia: Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas
recomendadas pelo fabricante,inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem
ônus para a administração.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em língua
portuguesa ou inglesa.
O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica,
sem ônus para a administração.

085685004 Objeto: Conjunto de equipamentos e instrumentais para video-cirurgia.
Generalidades: equipamento para vídeo-cirurgia completo, contendo equipamentos e conjunto de
instrumentais para laparoscopia geral.
1. O Sistema deve ser composto por:
1.1. Uma (01) micro-câmera HD e processador de imagem;
1.2. Um (01) monitor LCD 23";
1.3. Uma (01) fonte de luz xenon 300;
1.4. Um (01) insuflador de co2;
1.5. Um (01) conjunto de instrumentais para cirurgia laparoscópica geral;
1.6. Um (01) troley;
1.7. Um (01) sistema de gravação de imagens;
1.8. Duas (02) caixas para esterilização do material;
2. Características técnicas mínimas da micro-câmera digital HD (high definition) e processador de imagem
2.1. Sistema de imagem de alta definição hd com 1080 linhas de definição horizontal;e alta definição hd
com 1080 linhas
2.2. Sistema de escaneamento de imagem progressive scan com 50 a 60 quadros por segundo;
2.3. Controle automático de luminosidade por meio de controle de tempo de exposição de 1/60 a
1/10000s;
2.4. Capacidade de registro de imagens com luminosidade Mínima de 3 lux (f1,4);
2.5.saídas de sinal de vídeo digital dvi ou SDI e analógicas RGB, S-VHS (y/c) e vídeo-composto (BNC);
2.6. Balanço de branco automático acionado através de teclado do processador de imagem e cabeçote,
com dispositivo que impeça o ajuste em condições inadequadas de iluminação,com informação no
monitor desta inconformidade;
2.7. Cabeçote imersível com objetiva com zoom parafocal e aço plador de ótica universal C-mount e com
CCD HD, com acionadores programáveis através de menu na tela em português para as seguintes
funções: balanço de branco, congelamento de imagens e brilho, filtro para fibroscópios, controle de

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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Periféricos e geração de barras de cores;
2.8. Alimentação 220 v/60 hz.
3. Características técnicas mínimas do monitor LCD 23":
3.1. Tamanho da tela LCD: 23 polegadas;
3.2. Sistema de cor NTSC;
3.3. Resolução nativa mínima 1920 x 1084 linhas;
3.4. Entradas de sinal: SDI, S.VHS (Y/C) e video-composto (BNC);
3.5. Ajustes: cor, brilho e contraste e matiz;
3.6. Iluminância mínima da tela de 450cd/m2
3.7. Alimentação elétrica: 220v/60hz.
4. Características técnicas mínimas da fonte de luz xenon 300;
4.1. Lâmpada xenon de no mínimo 300 watts;
4.2. Temperatura de cor 6000k;
4.3. Deverá possuir controle de intensidade de luz;
4.4. Contador de horas com indicador de fim de vida útil da lâmpada;
4.5. Alimentação 220 v/60 hz;
4.6. Três (03) cabos de fibra ótica com comprimento de 2,5 metros e diâmetro de 4,5 mm.
4.7. Uma (01) lâmpada xenon sobressalente;
5. Características técnicas mínimas insuflador de co2:
5.1. Ajuste microprocessado de  fluxo de 0 a 20 litros/mínimo;
5.2. Ajuste de pressão contínuo de 0 a 25mm de hg, no mínimo;
5.3 Display que indique:reserva de gás no cilindro,valor teórico/real de pressão no paciente,valor
teórico/real do fluxo de gás e volume de gás consumido;
5.4 Circuito de segurança interno para baixa e alta pressão do cilindro;
5.5 Circuito de segurança para sobre-pressão da cavidade abdominal com válvula de alívio e alarme;
5.6 Circuito de pressão negativa, com alarme;
5.7 Insuflação pulsante com circuito de proteção que evite leitura indevida de fluxo e pressão
administrada ao paciente
5.8 Alimentação elétrica: 220v/60hz
6.  Características ténicas mínimas do conjunto de laparoscopia geral:
6.1 2(dois) endoscópio rígido autoclavável, de visão foro obliqua de 30°, com sistema de lentes de bas tão,
transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 10 mm e
comprimento de 31 cm.
6.2 1(um) endoscópio rígido autoclavável, de visão foro obliqua de 0°, com sistema de lentes de bastão ,
transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 10 mm e
comprimento de 31 cm.
6.3 1(uma) agulha de veress autoclavável de 11 cm de comprimento.
6.4 1(uma)agulha de veress autoclavável de 15 cm de comprimento.
6.5 1(um) trocater autoclavavel de 13,5 mm, com válvula multifuncional de retenção de gás,com torneira
para passagem de gás e mandril piramidal, com sistema de desmontagem por engate rápido.
6.6 1(um) dispositivo de redução de diâmetro de trocater de 13,5 para 11 mm e  para 6 mm.
6.7 2(dois) trocater autoclavavel de 11 mm, com válvula multifuncional de retenção de gás,com torneira
para passagem de gás e mandril piramidal, com sistema de desmontagem por engate rápido
6.8 2(dois) trocater autoclavável de 11 mm, para 1º punção sob visão dotado de camisa rosqueável para
divulcionamento do tecido sem mandril, com válvula multifuncional de retenção de gás, com torneira para
passagem de gás, com sistema de desmontagem por engate rápido.

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1746 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
6.9 4(quatro)trocater autoclavável de 6mm, com válvula mulfuncional de retenção de gás, com torneira
para passagem de gás e mandril piramidal, com sistema de desmontagem por engate rápido.
6.10 1(um) dispositivo de redução de diâmetro de trocater de 11 mm para 6 mm.
6.11 2(duas) cânulas de irrigação e sucção com válvula de duas vias autoclavável de 5 mm de diâmetro,
sendo 1(uma) de 36cm de comprimento e 1 (uma) de 43cm de comprimento, todas com orifícios laterais
na extremidade distal.
6.12 2(duas) cânulas de irrigação e sucção com válvula de duas vias autoclavável de 10 mm de diâmetro
e 36 cm de comprimento com orifícios laterais na extremidade distal.
6.13 2(duas) cânulas de coagulação Hook tipo gancho "L", autoclaváveis, de 5mm de diâmetro, sendo 1
(uma) de 36 cm de comprimento e 1(uma) de 43 cm de comprimento.
6.14 1(uma) pinça tipo Endoclinch, autoclavável, com mandíbula para apreensão de corpos estranhos e
para dissecção, desmontável através de engate rápido, autoclavável, simples ação, rotatória, isolada, com
empunhara com conector de cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 36 cm de comprimento.
6.15 1(uma) pinça tipo Endoclinch,autoclavável,com mandíbula para apreensão de corpos estranhos e
para dissecção, desmontável através de engate rápido, autoclavável, simples ação, rotatória,isolada,com
empunhara com conector de cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 43 cm de comprimento.
6.16 1(uma) pinça de agarre atraumática,autoclavável, com mandíbula para apreensão estomago e
intestino, desmontável através de engate rápido, autoclavável, simples ação, rotatória, isolada, com
empunhara com conector de cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 36 cm de comprimento.
6.17 1(uma) pinça de agarre atraumática, autoclavável, com mandíbula para apreensão estomago e
intestino, desmontável através de engate rápido, autoclavável, simples ação, rotatória, isolada, com
empunhara com conector de cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 43 cm de comprimento.
6.18 1(uma) pinça tipo reddick-olsen, autoclavável, para disecção e apreensão, desmontável através de
engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar, com
5 mm de diâmetro e 36 cm de comprimento.
6.19 1(uma) pinça tipo reddick-olsen, autoclavável, para dissecção e apreensão, desmontável através de
engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar, com
5 mm de diâmetro e 43 cm de comprimento.
6.20 1(uma) pinça tipo mixter,autoclavável,para dissecção e apreensão,desmontável através de engate
rápido, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar, com 5 mm
de diâmetro e 36 cm de comprimento.
6.21 1(uma) pinça tipo Mixter, autoclavável, para dissecção e apreensão, desmontável através de engate
rápido, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar, com 5mm
de diâmetro e 43cm de comprimento.
6.22 1(uma) pinça tipo Kelly, autoclavável,com mandíbula para dissecção e apreensão, desmontável
através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério
monopolar,com 5mm de diâmetro e 36cm de comprimento.
6.23 1(uma) pinça tipo Kelly, autoclavável,com mandíbula curta, para dissecção e apreensão,
desmontável através de engate rápido,dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de
cautério monopolar,com 5mm de diâmetro e 43cm de comprimento.
6.24 1(uma) pinça tipo Meryland, autoclavável, com mandíbula longa, para dissecção e apreensão,
desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de
cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 36 cm de comprimento.
6.25 1(uma) pinça tipo Meryland, autoclavável, com mandíbula longa,para dissecção e
apreensão,desmontável através de engate rápido,dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com
conector de cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 43cm de comprimento.
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6.26 1(uma) pinça tipo Babcock,autoclavável, com mandíbula curta, para dissecção e apreensão,
desmontável através de engate rápido,dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com cremalheira,
com conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento.
6.27 1(uma) pinça tipo Babcock, autoclavável,para apreensão, desmontável através de engate rápido,
rotatória, isolada com empunhadura com cremalheira com conector de cautério monopolar, com 5 mm de
diâmetro e 43 cm de comprimento.
6.28 1(uma) pinça com mandíbulas longas, fenestradas para apreenção de intestino, autoclavável,
desmontável através de engate rápido,dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de
cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 36cm de comprimento.
6.29 1(uma) pinça com mandíbulas longas,fenestradas para apreenção de
intestino,autoclavável,desmontável através de engate rápido, dupla ação,rotatória, isolada com
empunhadura com conector de cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 43cm de comprimento.
6.30 2(duas) tesoura eletrocirúrgica tipo metzembaum, autoclavável, curva, com lâminas de 12mm
desmontável através de engate rápido, dupla ação, i rotatória, isolada com empunhadura com conector de
cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 36 cm de comprimento.
6.31 2(duas) tesoura eletrocirúrgica tipo Metzembaum, autoclavável,curva,com lâminas de 12mm
desmontável através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de
cautério monopolar, com 5 mm de diâmetro e 43cm de comprimento.
6.32 1(uma) pinça com mandíbula de 2x4 dentes, autoclavável, para corpos estranhos, desmontável
através de engate rápido, dupla ação, rotatória, isolada com empunhadura com cremalheira e conector de
cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento.
6.33 1(uma) pinça com mandíbula de 3 x 2 dentes, autoclavável, para corpos estranhos, desmontável
através de engate rápido, dupla ação, rotatória,  não isolada com empunhadura metálica com
cremalheira, com 10 mm de diâmetro e 36 cm de comprimento
6.34 1(uma) probe de palpação graduada com 5mm de diâmetro e 36 cm de comprimento.
6.35 1(uma) probe de palpação graduada com 5mm de diâmetro e 43 cm de comprimento.
6.36 1(uma) pinça para aplicação de clips de titânio, autoclavável, com mandíbula para clips médio/largo,
desmontável através de engate rápido, rotatória, com empunhadura com dispositivo de trava, com 10 mm
de diâmetro e 36 cm de comprimento.
6.37 1(uma) caixa de clips de titânio tipo médio/largo contendo 160 clips.
6.38 1(um) morcelador elétrico compatível com o sistema.
6.39 1(um) afastador de fígado com diâmetro de 10 mm +/- 0,5mm e 36 cm   5 cm de comprimento.
6.40 1(uma) pinça atraumática para manipulação de vísceras, dupla ação, rotatória, isolada, unipolar, com
diâmetro de 5 mm  +/- 0,5 mm e 36 cm   5 cm de comprimento.
6.41 1(uma) pinça de semm, atraumática, para apreensão, fenestrada, dupla ação, isolada, bipolar, com
diâmetro de 5mm +/-0,5 mm e 36 cm 5 cm de comprimento.
6.42 1(uma) pinça bipolar fenestrada, dupla ação, com diâmetro de 5 mm +-0,5 mm e 33 cm+-5 cm de
comprimento.
6.43 4(quatro) cabos de diatermia monopolar com 4mm+-1mm de diâmetro e 300 cm +/- 10 cm de
comprimento compatível com bisturis valleylab, wem, microtronic,com os devidos adaptadores se
necessário,sendo um para cada cabo;
6.44 1(uma) pinça para apreensão e coagulação bipolar, desmontável por sistema de engate rápido,com
diâmetro de 5mm e 33 cm +/-  3 cm de comprimento.
6.45 1(um) retrator tipo leque 5 mm de diâmetro e 33 cm +/-3 cm de comprimento.
6.46 1(uma) cânula de aspiração de líquido biliar de 36 cm de comprimento.
7. Características técnicas mínimas do troley:
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7.1 1(um) troley (armário) com prateleiras e rodízios com capacidade para armazenamento do conjunto de
equipamentos.
8. Sistema de gravação de imagens:
8.1 um (01) sistema de gravação de imagens compatível com o conjunto para registro das cirurgias.
8.2. Capacidade para registro de no mínimo cinco (05) horas de gravação contínua;
8.3. Possibilidade de transferência dos arquivos de imagens para outra mídia (hd
externo/cd/dvd/similares).
9. Caixas para esterilização do material:
9.1 duas(02) caixas para acondicionamento e esterilização do material em autoclave a 134ºc, compatível
com os instrumentais solicitados.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa
(Brasil) e serviço em língua inglesa ou portuguesa (Brasil). O licitante deve fornecer treinamento
operacional adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração, com
no mínimo duas aplicações em datas distintas após a instalação inicial do equipamento.

085693001 VIDEO ELETROENCEFALOGRAFO COMPUTADORIZADO PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

085707001 CONJUNTO NEURO-CIRÚRGICO PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

085758001 CORREIA PARA IMPRESSORA PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

085774001 RACK METÁLICO PARA ALMOXARIFADO SISTEMA DE ARMAZENAGEM, TRANSPORTE E
ELEVAÇÃO DE MATERIAIS

PECA 98 Movimentação de cargas ativo

085812001 Disco para antibiograma em cartucho - ácido nalidíxico cartucho com 50 discos de 30µ CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

085812002 Disco para antibiograma em cartucho - amicacina 30 µg, cartucho com no mínimo 50 discos CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

085812003 Disco para antibiograma em cartucho - ampicilina de 10µ + sulbactam 10µ, cartuchos com 50 discos CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

085812004 Disco de antibiograma em cartucho - clindamicina, cartucho com 50 discos de 2µ CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

085812005 Disco de antibiograma em cartucho - ampicilina, cartucho com 50 discos de 10µ CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

085812006 Disco de antibiograma em cartucho - cloranfenicol, cartucho com 50 discos de 30µ CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

085812007 Disco de antibiograma em cartucho - aztreonam, cartucho com 50 discos de 30µ CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

085812008 Disco de antibiograma em cartucho - eritromicina, cartucho com disco de 15µ CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

085812009 Disco de antibiograma em cartucho - cefotaxima, cartucho com 50 discos de 30µ CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

085812010 Disco de antibiograma em cartucho - cefoxitina, cartucho com 50 discos de 30µ CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

085812011 Disco para antibiograma em cartucho gentamicina 10µg, cartucho com no mínimo 50 discos CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

085812012 Disco de antibiograma em cartucho - ceftazidime, cartucho com 50 discos de 30µ CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1749 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
085812013 Disco de antibiograma em cartucho - ceftriaxona, cartucho com 50 discos de 30µ CARTUCHO 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

085812014 Disco de antibiograma em cartucho - cefuroxima, cartucho com 50 discos de 30µ CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

085812015 Disco para antibiograma em cartucho imipenem 10µg, cartucho com no mínimo 50 discos CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

085812016 Disco para antibiograma em cartucho oxacilina 1µg, cartucho com no mínimo 50 discos CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

085812017 Disco para antibiograma em cartucho - Teicoplamina, cartucho com 50 discos de 30µ CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

085812018 Disco de antibiograma em cartucho - nitrofurantoina, cartucho com 50 discos de 300µ CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

085812019 Disco de antibiograma em cartucho - norfloxacin, cartucho com 50 discos de 10µ CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

085812020 Disco de antibiograma em cartucho - penicilina, cartucho com 50 discos de 10µ CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

085812021 Disco de antibiograma em cartucho - sulfazotrim, cartucho com 50 discos de 25µ CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

085812022 Disco de antibiograma em cartucho - tetraciclina, cartucho com 50 discos de 30µ CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

085812023 Disco de antibiograma em cartucho - vancomicina, cartucho com 50 discos de 30µ CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

085812024 Disco de antibiograma em cartucho - cefalotina, cartucho com 50 discos de 30µ CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

085812025 Disco para antibiograma em cartucho piperacilina/tazobactam 100/10 µg, cartucho com 50 discos. CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

085812026 Disco para antibiograma em cartucho Tobramicina 10µg, cartucho com 50 discos. CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

085812027 Disco para antibiograma em cartucho Rifampicina 5 µg, cartucho com 50 discos. CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

085812028 Disco para antibiograma em cartucho acido Clavulanico + Amoxicilina - cartucho com 50 discos de
100mgr.

CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

085812029 Disco para antibiograma em cartucho-Betalactamase (Nitrocefin) cartucho com 50 discos CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

085812030 Disco para antibiograma em cartucho -Cefepime 30µg,cartucho com no mínimo 50 discos CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

085812031 Disco para antibiograma em cartucho Ciproflaxacin 5µ - cartucho com 50 discos de 5µ. CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

085812032 Disco para antibiograma em cartucho bacitracina 0,05 µ CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

085812033 Disco para antibiograma em cartucho Levofloxacin 5ug - cartucho com 50 discos. CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

085812034 Disco para antibiograma em cartucho Minociclina 30ug - cartucho com 50 discos. CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

085812035 Disco para antibiograma em cartucho  Meropenem 10ug - cartucho com 50 discos. CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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085812036 Disco para antibiograma em cartucho Polimixina b 300u - cartucho com 50 discos. CARTUCHO 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

085812037 Disco para antibiograma em cartucho - novabiocina, cartucho com 50 discos de 5µ CARTUCHO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

085855001 DISCO NIACINA PARA IDENTENTIFICACAO DO BACILO DA TUBERCULOSE FRASCO 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

085863001 Tijolo prismático de chumbo (standart), para abrigo de doses de iodo radioativo, com largura mínima de
10cm, altura mínima de 10cm, peso 5,5kg  + ou - 0,5kg.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

085863002 Tijolo prismático de chumbo (base), para abrigo de doses de iodo radioativo, com largura mínima de
10cm, altura mínima de 5cm, peso 3,5kg  + ou - 0,5kg.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

085863003 Tijolo prismático de chumbo (topo), para abrigo de doses de iodo radioativo, com largura mínima de
10cm, altura mínima de 5cm, peso 2kg  + ou - 0,5kg.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

085871002 Caixa de sobrepor 3x3 em pvc PECA 104 Sinalização, controle e alarme ativo
085880002 Eletromiografo para exames de diagnostico da funcao de nervos e musculos PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

085901002 Lente 20d
1. generalidades:
lente de 20 dioptropias para utilizacao em oftalmoscopia indireta.
2. caracteristicas tecnicas:
    2.1. double aspheris;
    2.2. diametro de 52mm;
    2.3. campo de observacao de 46°/60°;
    2.4. magnif. da imagem de no minimo 3,05x;
    2.5. fator de magnif. ponto de laser de no minimo 0,30x;
    2.6. branca;
    2.7. com anti-reflexo.
o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em lingua portuguesa.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

085901003 Lente 78d
1. generalidades:
Lente de 78 dioptropias para utilizacao em lampada de fenda.
2. caracteristicas tecnicas:
    2.1. double aspheric;
    2.2. diametro de 31 mm;
    2.3. campo de observacao de 81°/97°;
    2.4. magnif. da imagem de no minimo 90x;
    2.5. fator de magnif. ponto de laser de no minimo 1,03x;
    2.6. branca;
    2.7. com anti-reflexo.
o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operacao em lingua portuguesa.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

085901004 Caixa de prismas
1. generalidades:
caixa de prismas para medida de estrabismo.
2. caracteristicas tecnicas:
    2.1. composta por 16 prismas com as seguintes magnitudes:
           0.5d, 1d, 2d, 4d, 6d, 8d, 10d, 12d, 15d, 20d, 25d, 30d, 35d,
    2.2. um (01) filtro vermelho;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1751 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
    2.3. caixa para acondicionamento dos prismas.
o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operacao em lingua portuguesa.

085901005 Regua de esquiascopia
1. generalidades:
regua de esquiascopia l2.
2. caracteristicas tecnicas:
    2.1. composta por 16 lentes com pelo menos 16 mm de diametro
    2.2. composta por lentes concavas e convexas com as seguintes magnitudes: 0.5d, 1d, 1.5d, 2d, 2.5d,
3d, 3.5d, 4d, 5d, 6d, 7d, 8d, 9d, 10d, 12d, 15d.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em lingua portuguesa.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

085901006 Caixa de prova para perimetro
1. generalidades:
caixa de prova para perimetro.
2. caracteristicas tecnicas:
    2.1. composta por um conjunto de pares de lentes esfericas concavas, esfericas convexas e lentes
cilindricas;
    2.2. lentes esfericas concavas compostas pelas seguintes magnitudes: 0.25d, 0.5d, 0.75d, 1d, 1.25d,
1.5d, 1.75d, 2d, 2.25d, 2.5d, 2.75d, 3d, 3.5d, 4d, 4.5d, 5d, 5.50d, 6d, 6.50d          7d, 8d, 9d, 10d, 11d,
12d, 13d, 14d, 16d;
    2.3. lentes esfericas convexas compostas pelas seguintes magnitudes: 0.25d, 0.5d, 0.75d, 1d, 1.25d,
1.5d, 1.75d, 2d,2.25d, 2.5d, 2.75d, 3d, 3.5d, 4d, 4.5d, 5d, 5.50d, 6d, 6.50d          7d, 8d, 9d, 10d, 11d, 12d
13d, 14d, 16d;
    2.4. lentes cilindricas compostas pelas seguintes magnitudes
          0.25d, 0.5d, 0.75d, 1d, 1.5d, 2d, 2.5d, 3d, 3.5d, 4d, 4.5d,5d;
3. acessorios:
     3.1. oculos de prova;
     3.1.1. armacao de metal;
     3.1.2. acople tres lentes de prova alem de uma lente principal;
     3.1.3. escala numerica visivel de facil leitura;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operacao el lingua portuguesa

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

085901007 Estereo fly teste
1.Generalidades:
Teste para fornecer informacoes sobre profundidade e percepcao dos olhos.
2. caracteristicas tecnicas:
    2.1. testes padroes dispostos em um livro em material plastico ou em couro;
    2.2. composto pelo seguinte conjunto de testes:
    2.2.1. fly teste para steropsia (titmus);
    2.2.2. circulos com padroes para teste de percepcao e profundidade;
    2.2.3. serie composta de animais para teste em criancas;
    2.3. teste de stereopsia de 800 a 40 segundos por arco e figura de mosca de 3000 segundos.
3. acessorios:
    3.1. oculos 3d.
 o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operacao em lingua portuguesa.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

085936003 1. Generalidades:
Equipamento para digitalização de imagens de raios-x, Cr (computed radiography) multicassete.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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2. Características técnicas mínimas:
2.1. Equipamento (todos os seus componentes) deve fornecer conectividade dicom com as seguintes
características:
2.1.1. Dicom cr store scu;
2.1.2. Dicom modality worklist management
2.1.3. Dicom basic gray scale print scu;
2.1.4. Dicom storage commitment.
2.1.5. Comunicação dicom com servidor dicom habilitada e liberada para utilização. ae tiltle e endereço ip
livremente configurável por parte do usuário;  endereço ip livremente
2.1.6. Senhas de superusuário e de administração do software do equipamento fornecidas na data da
entrega;
2.1.7. Conexão com a rede ethernet: 100 base-t no mínimo;
2.2. O sistema de digitalização de imagens deve possuir:
2.2.1. Reconhecimento automático do tamanho e tipo do cassete;
2.2.2. Processamento de no mínimo 90 placas de imagens por hora (média considerando o tamanho
35x43 de cassete) através de sistema multicassetes;
2.2.3. (01) uma estação de cadastramento com monitor touch screen, tela de 19", 1280x1024 pixels, no
mínimo e leitor de código de barras ou sistema similar integrado ao terminal para cadastramento dos
cassetes;
2.2.4.(01) uma estação remota/terminal de cadastramento de cassetes e pacientes,tratamento e pré
visualização de imagens raios-x convencional e do (cr) com sistema de identificação leitor código de
barras ou sistema similar integrado, tela de 19 polegadas touch screen, 1280 x 1024 pixels. Deve permitir
a comunicação (armazenamento de transmissão de imagens médicas dicom 3.0) com outros servidores
de imagens dicom, personalização de filtro por tipo de exame e customização para cada operador,
interligação entre terminais para otimizar o fluxo de troca de informações de pacientes e imagens,
conexão com rede 10 base-t, 100 base-t e 1000 bate-t;
2.2.5.(01) uma estação de trabalho para aquisição, visualização, revisão, tratamento, diagnóstico e
impressão de imagens médicas digitais de rx compatíveis com dicom, podendo receber imagens dicom
3.0 de varias modalidades médicas, como ultrassom, tomografia, cr etc.; Deve possuir as seguintes
ferramentas de análise: zoom e pan interativos, zoom na área de interesse, brilho, contraste, formatação
de impressão, visualização em negativo, medição angular, medição retilínea, giro e inversão de imagens
e possibilidade de inserir anotações de texto nas imagens. Sistema deve permitir gravação do exame do
paciente te em cd/dvd. A estação de trabalho deverá possuir no mínimo as seguintes características de
hardware: microcomputador intel core duo(3.0 ghz,2mb l2 cache,1333mhz),memória de 4gb, 667mhz ddr2
teclado usb, interface de usb externa, interface de rede 10/100/1000 conector rj-45, conformidade com os
padrões ieee 802.3,802.3u,801.3ab,suporte drive tcp/ip windows, monitor de 20 polegadas, disco rígido de
250gb sata ii 7200rpm,mouse usb óptico 2-otões, unidade de cd/dvd. Deverão ser fornecidas todas as
mídias originais para futuras reinstalações.
2.2.6. Suportar todos os tamanhos de placas de imagem conforme cassetes descritos abaixo.
2.3. Acessórios:
2.4. Devem ser fornecidos os seguintes cassetes com placas de imagens para radiologia,de alta
resolução,compostos por placas de fósforo com 10pixels/mm para rx: 2.4.1.(16) dezesseis cassetes com
placa de imagem no tamanho de 35 x 43 cm;
2.4.2.(04) quatro cassetes com placa de imagem no tamanho de 24 x 30 cm;
2.4.3.(01) uma impressora a seco (dry) para impressão de imagens de radiologia com as seguintes
características:

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1753 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
2.4.3.1. Carregamento dos filmes a luz do dia;
2.4.3.2. Conexão com modalidades através do protocolo dicom 3.0;
2.4.3.3. Gaveta para três tamanhos de filmes no mínimo;
2.4.3.4. Impressão de três tamanhos de filmes simultâneos no mínimo;
2.4.3.5. Controle automático da densidade/ qualidade de cada filme impresso.
2.5. Devem ser fornecidos todos os demais acessórios/componentes para a completa interligação do
sistema (hub/switch/etc)
2.6. Alimentação elétrica: 220 v / 60hz (se necessário para funcionamento do equipamento no-break ou
estabilizador, este deverá ser fornecido pela empresa);
2.7. Observações: o sistema deve ser completamente instalado pela empresa fornecedora. O software
fornecido com o equipamento deve possuir total compatibilidade com a especificação técnica acr/nema
dicom 3.0 (digital image communications in medicine, versão 3.0). O equipamento deverá vir
acompanhado dos recursos de software e hardware necessários para armazenamento e transmissão de
imagens médicas no padrão dicom 3.0, oferecendo no mínimo o serviço dicom store scu, serviço de
armazenamento para a classe usuário, de forma que exames realizados com o equipamento possam ser
armazenados em um servidor de imagens dicom compatível qualquer, a ser definido pelo usuário final. O
software dicom fornecido deverá se encontrar habilitado para funcionamento e devidamente licenciado. O
software fornecido com o equipamento radiográfico deverá permitir a configuração das "entidades de
aplicação" (ae titles) que serão utilizadas como "provedores de serviços de armazenamento", store scps.
Para tanto, o equipamento deverá vir acompanhado dos espectivos manuais de configuração da
comunicação dicom e de documento contendo as senhas administrativas necessárias para a
configuração dessa comunicação e também para a configuração da interface de rede tcp/ip do
equipamento, incluindo-se aí a senha de super-usuário do equipamento. O console (estação de trabalho)
do equipamento radiográfico deverá permitir a comunicação com outros dispositivos dicom através do
protocolo de redes de computador tcp/ip, sendo que o hasdware deverá estar provido de interface
ethernet. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua
portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração,com no mínimo duas aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de instalação
do sistema.

085936006 1. Generalidades: Equipamento para digitalização de imagens de raios-x convencional, Cr (computed
radiography) multicassete.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Equipamento (todos os seus componentes) deve fornecer conectividade dicom com as seguintes
características:
2.1.1. Dicom cr store scu;
2.1.2. Dicom modality worklist management
2.1.3. Dicom basic gray scale print scu;
2.1.4. Dicom storage commitment.
2.1.5.Comunicação dicom com servidor dicom habilitada e liberada para utilização. ae tiltle e endereço ip
livremente configurável por parte do usuário; endereço ip livremente
2.1.6. Senhas de superusuário e de administração do software do equipamento fornecidas na data da
entrega;
2.1.7. Conexão com a rede ethernet: 100 base-t no mínimo;
2.2. O sistema de digitalização de imagens deve possuir:
2.2.1. Reconhecimento automático do tamanho e tipo do cassete;
2.2.2. Processamento de no mínimo 70 placas de imagens por hora (média considerando o tamanho

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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35x43 de cassete) através de sistema multicassetes;
2.2.3. (01) uma estação de cadastramento com monitor touch screen, tela de 19, 1280x1024 pixels, no
mínimo e leitor de código de barras ou sistema similar integrado ao terminal para cadastramento dos
cassetes;
2.2.4.(01) uma estação remota/terminal de cadastramento de cassetes e pacientes,tratamento e pré
visualização de imagens raios-x convencional e do (cr) com sistema de identificação leitor código de
barras ou sistema similar integrado, tela de 19 polegadas touch screen, 1280 x 1024 pixels.
Deve permitir a comunicação (armazenamento de transmissão de imagens médicas dicom 3.0) com
outros servidores de imagens dicom, personalização de filtro por tipo de exame e customização para cada
operador, interligação entre terminais para otimizar o fluxo de troca de informações de pacientes e
imagens, conexão com rede 10 base-t, 100 base-t e 1000 bate-t;
2.2.5.(01) uma estação de trabalho para aquisição, visualização, revisão, tratamento, diagnóstico e
impressão de imagens médicas digitais de rx compatíveis com dicom, podendo receber imagens dicom
3.0 de varias modalidades médicas, como ultrassom, tomografia, cr etc.;
Deve possuir as seguintes ferramentas de análise: zoom e pan interativos, zoom na área de interesse,
brilho, contraste, formatação de impressão, visualização em negativo, medição angular, medição retilínea,
giro e inversão de imagens e possibilidade de inserir anotações de texto nas imagens. Sistema deve
permitir gravação do exame do paciente te em cd/dvd.
A estação de trabalho deverá possuir no mínimo as seguintes características de hardware:
microcomputador intel core duo(3.0 ghz,2mb l2 cache,1333mhz),memória de 4gb, 667mhz ddr2 teclado
usb, interface de usb externa, interface de rede 10/100/1000 conector rj-45, conformidade com os padrões
ieee 802.3,802.3u,801.3ab,suporte drive tcp/ip windows, monitor de 20 polegadas, disco rígido de 250gb
sata ii 7200rpm,mouse usb óptico 2-botões, unidade de cd/dvd.
Deverão ser fornecidas todas as mídias originais para futuras reinstalações.
2.2.6. Suportar todos os tamanhos de placas de imagem conforme cassetes descritos abaixo.
2.3. Acessórios:
2.4. Devem ser fornecidos os seguintes cassetes com placas de imagens para radiologia,de alta
resolução,compostos por placas de fósforo com 10pixels/mm para rx:
2.4.1 (Oito) 08 cassetes com placa de imagem no tamanho de 35 x 43 cm;
2.4.2 (Quatro) 04 cassetes com placa de imagem no tamanho de 35 x 35 cm;
2.4.3 (Quatro) 04 cassetes com placa de imagem no tamanho de 24 x 30 cm;
2.4.4 (Quatro) 04 cassetes com placa de imagem no tamanho de 18 x 24 cm;
2.4.5.(01) uma impressora a seco (dry) para impressão de imagens de radiologia com as seguintes
características:
2.4.5.1. Carregamento dos filmes a luz do dia;
2.4.5.2. Conexão com modalidades através do protocolo dicom 3.0;
2.4.5.3. Gaveta para três tamanhos de filmes no mínimo;
2.4.5.4. Impressão de três tamanhos de filmes simultâneos no mínimo;
2.4.5.5. Controle automático da densidade/ qualidade de cada filme impresso.
2.5. Devem ser fornecidos todos os demais acessórios/componentes para a completa interligação do
sistema (hub/switch/etc)
2.6. Alimentação elétrica: 220 v / 60hz (se necessário para funcionamento do equipamento no-break ou
estabilizador, este deverá ser fornecido pela empresa);
2.7. Observações: o sistema deve ser completamente instalado pela empresa fornecedora.
O software fornecido com o equipamento deve possuir total compatibilidade com a especificação técnica
acr/nema dicom 3.0 (digital image communications in medicine, versão 3.0).
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O equipamento deverá vir acompanhado dos recursos de software e hardware necessários para
armazenamento e transmissão de imagens médicas no padrão dicom 3.0, oferecendo no mínimo o
serviço dicom store scu, serviço de armazenamento para a classe usuário, de forma que exames
realizados com o equipamento possam ser armazenados em um servidor de imagens dicom compatível
qualquer, a ser definido pelo usuário final.
O software dicom fornecido deverá se encontrar habilitado para funcionamento e devidamente licenciado.
O software fornecido com o equipamento radiográfico deverá permitir a configuração das entidades de
aplicação (ae titles) que serão utilizadas como provedores de serviços de armazenamento, store scps.
Para tanto, o equipamento deverá vir acompanhado dos espectivos manuais de configuração da
comunicação dicom e de documento contendo as senhas administrativas necessárias para a
configuração dessa comunicação e também para a configuração da interface de rede tcp/ip do
equipamento, incluindo-se aí a senha de super-usuário do equipamento.
O console (estação de trabalho) do equipamento radiográfico deverá permitir a comunicação com outros
dispositivos dicom através do protocolo de redes de computador tcp/ip, sendo que o hasdware deverá
estar provido de interface ethernet.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa.
O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração,com no
mínimo duas aplicações em datas distintas após o treinamento inicial de instalação do sistema.  

085944001 URODINÂMICA
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:
Conjunto para Urodinâmica convencional.
Consiste em
01 Poligrafo interface serial em gabinete com capacidade para até 08 canais de aquisição de dados.
01 Cadeira para Urofluxometria em alumínio reforçada,
02 Captadores de pressão do tipo membrana ativa 100 kpas, escalas automáticas de - 50 a + 350 cm
H2O,
02 coletores de urina graduados de 0 a 1000 ml;
01 cj. de cinta de velcro, para fixação do transdutor no paciente.
01 Célula de carga para urofluxometria com proteção contra sobrecarga de até 05 Kgf.
01 Amplificador x 1000 para eletromiografia com monitor de áudio,
01 cabo com eletrodos para EMG de superfície,
01 cabo para EMG de agulhas monopolares,
01 Software de aquisição de dados auto-explicativo para Urodinâmica, e software de laudos, ambos em
ambiente Windows,
Este equipamento tem capacidade para realizar os seguintes estudos para diagnósticos de distúrbios do
trato urinário inferior:
medida de condições de perda ou de retenção urinária,
medida de pressão intravesical, intra-abdominal e diferencial:
Urofluxometria,
Cistometria,
Estudo Miccional,
Eletromiografia.
Nomogramas Feminino, de Abrams Griffiths, Schaffer, Haylen e Nomograma Combinado

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

085979001 Estante para pneu " Block pneu" para armazenagem de pneus, auto-empilhável, estrutura tubular PECA 22 Mobiliário ativo
086010001 Generalidades:

Termodesinfectora para lavagem automática e desinfecção de materiais,tais como instrumentais,
PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo
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traquéias e utensílios, tubos e acessórios para anestesia e ventilação.
1.Características técnicas mínimas:
1.1 capacidade mínima da câmara: 250litros;
1.2 deve possuir duas portas com fechamento automático e deslizamento vertical,sistema
antiesmagamento, com visor em vidro simples ou duplo que possibilite a inspeção do ciclo em segurança;
1.3 câmara de lavagem,porta,tubulações e gerador elétrico de aquecimento de água devem ser
construídos em aço inox aisi 316 no mínimo;
1.4 deve possuir guarnição para a vedação da câmara de lavagem e desinfecção,em silicone puro;
1.5 estrutura da câmara deve ser em aço inoxidável aisi316, no mínimo;
1.6 o equipamento deve apresentar no mínimo 4(quatro)bombas dosadoras e possuir alarme de nível
baixo para cada bomba;
1.7 deve ter regulador de temperatura da água;
1.8 deve ter controle micro processado que permita a escolha entre 4 ciclos de lavagem e desinfecção, no
mínimo e tela touch screen para programação dos ciclos e visualização dos parâmetros
1.9 deve possuir impressora,para registro de data,hora, temperatura e demais parâmetros fundamentais
da lavagem e desinfecção;
1.10 sistema de secagem através de circulação de ar quente filtrado interno ao equipamento;
1.11 deve permitir programação dos ciclos de enxágüe, lavagem, desinfecção,umectação/lubrificação e
secagem;
1.12 o equipamento deve ser acompanhado de sistema de osmose reversa de capacidade compatível
com característica do esterilizador,acompanhar sistema de pre tratamento (bateria com três filtros sento
um(01) para elementos filtrantes de carvão ativado e dois(02) para elementos de espuma
polipropileno),reservatório de água compatível com a capacidade da autoclave e demais requisitos para
tratamento adequado da água conforme previsto na norma NBR ISO 11134;
1.13 caso sistema de tratamento de água seja do tipo externo ao esterilizador a empresa devera realizar
previa avaliação na unidade hospitalar para atestar a viabilidade técnica e espaço físico para adequado
instalação do equipamento, sistema de osmose e reservatório, garantindo a acessibilidade para
manutenção de todos os sistemas e circulação.
1.14 para fins e critério de analise técnica não será exigido registro na ANVISA para o sistema de
osmose,mesmo que não esteja relacionado como acessório do esterilizador no seu registro.trata-se de
um sistema de purificação de água e que na presente aplicação,é classificado como isento de registro
pela  ANVISA.
1.15 a empresa devera apresentar atestado de vistoria do local onde será instalado o equipamento;
2. Acessórios para termodesinfectora:
2.1. 01 (um) rack para anestesia, construído em aço inox;
2.2. 01 (um) rack para instrumentais, construído em aço inox;
2.3. 08 (oito) cestos ou aramados para instrumentais em aço inox;
2.4. 06 (seis) cestos aramados para micro instrumentos em aço inox;
2.5. 02 (dois) carros de transporte de rack´s de carga, construídos em aço inox;
2.6.demais acessórios para o pleno funcionamento do equipamento;
3. Acessórios para o sistema de osmose reversa:
3.1.60(sessenta)unidades de cada um dos elementos filtrantes utilizados no sistema de osmose reversa;
3.2. 02 (dois) kits de menbrana para a osmose reversa;
3.3.chaves para permitir a troca dos elementos filtrantes;
4. Após a instalação do sistema de osmose reversa,a empresa deverá realizar sem ônus para a
administração analise da água na saída da osmose, atestando a conformidade com os requisitos
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previstos na norma NBR ISO 11134;
5.Caso os valores obtidos sejam diferentes dos exigidos pelo fabricante,a empresa devera adequar o
sistema de osmose para que os padrões exigidos sejam alcançados;
6.Alimentação:
6.1.alimentação elétrica: 220v/380v/60hz
7.instalação,manutenção,garantia e documentos:
7.1.a empresa deve se responsabilizar pela instalação do equipamento;
7.2.a instalação do equipamento e acessórios devera ser realizada totalmente pela empresa sem ônus
para a administração conforme exigências do fabricante desde as instalações básicas de vapor, água e
rede elétrica, fornecendo e instalando todos os materiais e componentes para estes suprimentos;
7.3.manutenções corretivas e preventivas do equipamento deverão ser realizadas pela empresa
contratada,sem ônus para a contratante.atendimento apos chamado de assistência técnica em prazo
Maximo de 24 horas,manutenção corretiva com aplicação de peças em prazo Maximo de 7 dias úteis
apos chamado. Manutenção preventiva,realizada conforme periodicidade e orientações do manual de
instruções do fabricante;
7.4.a empresa contratada devera ofertar equipamento com garantia da câmara interna dez (10)anos,no
mínimo,a contar a partir da instalação completa do equipamento;
7.5.o equipamento deve ser acompanhado por manual de usuário em língua portuguesa ou inglesa;
7.6.devera ser fornecido treinamento técnica e operacional, sem ônus para a administração.

086010002 Termodesinfectadora para lavagem automática.
1.    Generalidades:
Termodesinfectora para lavagem automática e desinfecção de materiais, tais como instrumentais,
traquéias e utensílios
2  Características técnicas mínimas:
2.1 Capacidade mínima da câmara: 250 litros.
2.2 Câmara de lavagem, porta, tubulações e gerador elétrico de aquecimento de água devem ser
construídos em aço inox 304, no mínimo;
2.3 Deve possuir duas portas com fechamento automático e deslizamento vertical, com visor em vidro
duplo que possibilite a inspeção do ciclo;
2.4 Deve possuir guarnição para a vedação da câmara de lavagem e desinfecção, em silicone puro;
2.5 Estrutura da câmara deve ser em aço inoxidável 304, no mínimo;
2.6 Dispositivo de dosagem para controle de detergentes enzimáticos através de bomba dosadora
peristáltica;
2.7 Deve ter regulador de temperatura da água;
2.8 Deve ter controle micro processado que permita a escolha entre 4 ciclos de lavagem e desinfecção,
no mínimo;
2.9 Deve possuir impressora, para registro de data, hora, temperatura e demais parâmetros fundamentais
da lavagem e desinfecção;
2.10 Sistema de secagem  através de circulação de ar quente filtrado interno ao equipamento;
2.11 Deve possuir sistema de osmose reversa com sistema de pré-tratamento atendendo aos requisitos
mínimos previstos para qualidade da água conforme a norma NBR ISO 11.134 (2001), reservatório de
água e vazão compatíveis com a capacidade da termodesinfectora, se necessário bomba para atender a
demanda da termodesinfectora;
2.12. A empresa vencedora deverá ser responsável pela instalação completa do equipamento, sem ônus
para a SES;
2.13. A empresa deverá apresentar atestado de vistoria do local onde será instalado o equipamento;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)
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3. Acessórios para a termodesinfectora:
3.1 - 01 (um) rack para anestesia, construído em aço inox;
3.2 - 01 (um) rack para instrumentais, construído em aço inox;
3.3 - 08 (oito) cestos ou aramados para instrumentais em aço inox;
3.4- 06 (seis) cestos aramados para micro instrumentos em aço inox;
3.5 - 02 (dois) carros de transporte de rack´s de carga, construídos em aço inox;
3.6 - Demais acessórios para o pleno funcionamento do equipamento.
4.acessórios para o sistema de osmose reversa:
4.1- Trinta (30) unidades de cada um dos elementos filtrantes utilizados no sistema de osmose;
4.2- Chaves para permitir a troca dos elementos filtrantes;
4.3- Após a instalação do sistema de osmose reversa, a empresa deverá realizar sem ônus para a
administração análise da água na saída da osmose, caso os valores obtidos sejam diferentes dos
exigidos pelo fabricante e/ou requisitos mínimos previstos para qualidade da água conforme a norma NBR
ISO11.134, a empresa deverá adequar o sistema de osmose para os padrões exigidos sejam alcançados
sem ônus algum para a administração;
5. Alimentação:
5. Alimentação elétrica: 220v/380v/60hz
6. Manutenção:
6.1. Manutenções corretivas e preventivas do equipamento deverão ser realizadas pela empresa
contratada,sem ônus para a contratante,sendo que a manutenção  corretiva deverá ser realizada num
prazo máximo de 24 horas e a manutenção preventiva, deverá ser realizada conforme orientações do
manual de instruções ou fabricante.
6.2. A reposição de filtros e membranas necessários para o pleno funcionamento do sistema de osmose
reversa deverá ser por conta da empresa durante o período de garantia sem ônus algum para a
administração. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua
portuguesa. o licitante deve fornecer instalação e treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração.

086010003 Termodesinfectora
Generalidades:
1. Termodesinfectora para lavagem automática e desinfecção de materiais, tais como instrumentais,
traquéias e utensílios, tubos e acessórios para anestesia e ventilação.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Capacidade mínima da câmara: 250 litros.
2.2. Câmara de lavagem, porta, tubulações e gerador elétrico de aquecimento de água devem ser
construídos em aço inox AISI 316 no mínimo;
2.3. Deve possuir duas portas com fechamento automático e deslizamento vertical ou (manual
basculante), sistema antiesmagamento para portas com fechamento automático, com visor em vidro
simples ou duplo que possibilite a inspeção do ciclo em segurança;
2.4. Deve possuir guarnição para a vedação da câmara de lavagem e desinfecção, em silicone puro;
2.5. Estrutura da câmara deve ser em aço inoxidável AISI 304, no mínimo;
2.6. Deve possuir prateleiras removíveis para liberar espaço para desinfecção de materiais de
oxigenoterapia ou recipientes de maior volume;
2.7. O equipamento deve apresentar no mínimo 2 (duas) bombas dosadoras e possuir alarme de nível
baixo para cada bomba;
2.8. Deve ter regulador de temperatura da água;
2.9. Deve ter controle micro processado que permita a escolha entre 4 ciclos de lavagem e desinfecção,
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no mínimo e display para programação dos ciclos e visualização dos parâmetros;
2.10. Deve possuir impressora, para registro de data, hora, temperatura e demais parâmetros
fundamentais da lavagem e desinfecção;
2.11. Sistema de secagem através de circulação de ar quente filtrado interno ao equipamento;
2.12. Deve permitir programação dos ciclos de enxágue, lavagem, desinfecção, umectação/lubrificação e
secagem;
2.13. O equipamento deve ser acompanhado de sistema de osmose reversa de capacidade compatível
com característica do esterilizador, acompanhar sistema de pré tratamento (bateria com três filtros, sendo
um (01) para elemento filtrante de carvão ativado e dois (02) para elementos de espuma polipropileno),
reservatório de água compatível com a capacidade da autoclave e demais requisitos para tratamento
adequado da água conforme previsto na norma NBR ISO 11134;
2.14. Possibilidade de comunicação via rede ou USB para transferência dos dados dos ciclos da lavadora
para sistema gestão hospitalar e rastreabilidade;
2.15. Caso sistema de tratamento de água seja do tipo externo ao esterilizador a empresa deverá realizar
previa avaliação na unidade hospitalar para atestar a viabilidade técnica e espaço físico para adequado
instalação do equipamento, sistema de osmose e reservatório, garantindo a acessibilidade para
manutenção de todos os sistemas e circulação.
2.16. Para fins e critério de análise técnica não será exigido registro na ANVISA para o sistema de
osmose, mesmo que não esteja relacionado como acessório do esterilizador no seu registro. Trata-se de
um sistema de purificação de água e que na presente aplicação, é classificado com isento de registro
pela Anvisa.
3. Acessórios para a termodesinfectora:
3.1. 01 (um) Rack para anestesia, para aplicação de traqueias de silicone e balão de anestesia, em forma
espiral;
3.2. 01 (um) Rack para lavagem de instrumentais com 4 níveis, com prateleiras removíveis;
3.3. 01 (uma) Prateleira para lavação de instrumentais tubulares;
3.4. 01 (um) Rack para tubos pequenos compatível com tubo de silicone que são utilizados para
aspiração durante o procedimento cirúrgico com diâmetro interno aproximado de 6.00 mm X diâmetro
externo de 10.00mm;
3.5. 01 (um) Rack para Conteiner ou caixas;
3.6. 01 (um) Rack para bandejas;
3.7. 01 (um) Rack para artigos de vidros, aplicação para frasco coletor de vidro com capacidade de
500ml;
3.8. 08 (oito) cestos ou aramados para instrumentais em aço inox;
3.9. 06 (seis) cestos aramados para micro instrumentos em aço inox;
3.10. 02 (dois) carros de transporte de rack´s de carga, construídos em aço inox;
3.11. Demais acessórios para o pleno funcionamento do equipamento.
4. Acessórios para o sistema de osmose reversa:
4.1. 60 (sessenta) unidades de cada um dos elementos filtrantes utilizados no sistema de osmose
reversa;
4.2. 02 (dois) kits de membrana para a osmose reversa;
4.3. Chaves para permitir a troca dos elementos filtrantes;
5. Após a instalação do sistema de osmose reversa, a empresa deverá realizar sem ônus para a
administração análise da água na saída da osmose, atestando a conformidade com os requisitos
previstos na norma NBR ISO 11134;
6. Caso os valores obtidos sejam diferentes dos exigidos pelo fabricante, a empresa deverá adequar o
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sistema de osmose para que os padrões exigidos sejam alcançados;
6.1. Após a instalação, a empresa deve realizar a validação do equipamento através de empresa
qualificada, conforme RDC 15/2012;
7. Após a instalação, a empresa deve realizar a validação do equipamento através de empresa
qualificada, conforme RDC 15/2012;
8. Alimentação:
8.1. Alimentação elétrica: 220V/380V/60Hz
9. Instalação, manutenção, garantia e documentos:
9.1. A empresa deve se responsabilizar pela instalação do equipamento;
9.2. A instalação do equipamento e acessórios deverá ser realizada totalmente pela empresa sem ônus
para a administração conforme exigências do fabricante desde as instalações básicas de vapor, água e
rede elétrica, fornecendo e instalando todos os materiais e componentes para estes suprimentos;
9.3. Manutenções corretivas e preventivas do equipamento deverão ser realizadas pela empresa
contratada, sem ônus para a contratante. Atendimento após chamado de assistência técnica em prazo
máximo de 24 horas, manutenção corretiva com aplicação de peças em prazo máximo de 7 dias úteis
após chamado. Manutenção preventiva, realizada conforme periodicidade e orientações do manual de
instruções do fabricante;
9.4. A empresa contratada deverá ofertar equipamento com garantia da câmara interna dez (10) anos, no
mínimo, a contar a partir da instalação completa do equipamento.
O equipamento deve ser acompanhado por manual de usuário em língua portuguesa e serviço em língua
portuguesa ou inglesa.

086037001 Coletor em papelão, capacidade para 20 litros, para o descarte de resíduos de serviço de saúde - grupo E
- perfuro-cortantes, de material rígido, resistente à punctura e ruptura, com resina anti-umidade e saco
plástico para evitar vazamentos, provido de tampa, com alça que permita o manuseio com apenas uma
das mãos, superfície externa na cor amarela, devidamente identificado, atendendo aos parâmetros
constantes nas normas NBR 7500 e 13853 da ABNT. Apresentar laudo de ensaio técnico do lote
fornecido.

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

086037002 Coletor em papelão para descarte de residuo perfurocortante; com capacidade nominal de 07 (sete) litros
e capacidade util de 5,3 (cinco virgula três) litros; superfície externa na cor amarela; com identificação
''PERFUROCORTANTE'', simbolo de “subtância infectante” e subclasse 6.2; confeccionado em material
rígido com resina anti-umidade; revestimento interno impermeável a fim de evitar vazamentos; resistente
à punctura e ruptura; abertura regulável; possui alças que possibilitam o manuseio seguro com apenas
umas das mãos; o bocal permite o descarte dos perfurocortantes provido de tampa para o fechamento do
bocal; devem atender as exigencias das NBRS 13853:1997 e 7500:2013, RDC nº 306/2004 ANVISA e
resolução CONAMA nº 358/2005; com medidas aproximadas de 20,0 a 24,0 cm de altura X 20,0 a 25,0
cm de comprimento X 16,0 a 21,0 cm de largura. Apresentar RMS.

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

086037005 Coletor (em papelão) para descarte de resíduopérfurocortante;  capacidade  13 (treze) litros; superfície
externa na cor amarela; com identificação “PÉRFUROCORTANTE”,  símbolo de “Substância Infectante” e
subclasse “6.2”; confeccionado em material rígido com resina anti-umidade; revestimento interno
impermeável a fim de evitar vazamentos; resistente à punctura e ruptura; abertura regulável; possui alças
que possibilitam o manuseio seguro com apenas uma das mãos; o bocal permite o descarte dos materiais
pérfurocortantes; provido de tampa para o fechamento do bocal; devem atender as exigências  das  NBRs
13853:1997 e 7500:2013, RDC nº 306/2004 ANVISA e Resolução CONAMA nº 358/2005;  com medidas
entre  21,0 a 25,0cm de altura x 23,0 a 27,0cm de comprimento x 26,0 a 30,0cm de largura ou, ainda,
medidas aproximadas.

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

086037006 Coletor em papelão rígido, para o descarte de resíduos hospitalares perfurantes ou cortantes, com resina PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
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anti-umidade abertura regulável, saco plástico para eliminar vazamentos,com capacidade para 3 litros,
alça que permita o manuseio com apenas uma das mãos, tampa para fechamento do bocal, superfície
externa de cor amarela e símbolo para material e outras características constantes na norma IPTNEA - 55
e norma ABNT NBR 13853. Apresentar isenção de registro no MS.

086037007 Coletor de papelão para resíduos hospitalares em papelão rígido, capacidade para 3 litros. PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
086037008 Coletor (em papelão) para descarte de resíduo químico (quimioterápicos e perfurocortantes); capacidade

13 litros; confeccionado em material rígido com resina anti-umidade; resistente à punctura e ruptura;
revestimento interno impermeável a fim de evitar vazamentos; com alça e provido de tampa; superfície
externa na cor laranja; com símbolo de "Substância Tóxica", subclasse "6.1"; coletor com características
que constam nas NBRs 13853:1997  e 7.500:2013 da ABNT e IPT NEA-55;  com medidas  entre  21,0 a
25,0cm de altura x 23,0 a 27,0cm de comprimento x 26,0 a 30,0cm de largura ou, ainda,  medidas
aproximadas.

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

086037009 Coletor (em papelão) para lixo químico e não perfurocortante; confeccionado em material rígido com
resina anti-umidade; resistente a punctura e ruptura; revestimento interno impermeável a fim de evitar
vazamento; abertura regulável; com alça e provido de tampa; superfície externa na cor laranja com
símbolo de resíduo "TÓXICO" e subclasse "6.1"  e outras características constantes nas normas IPT
NEA-55, NBR 13853 e 7500/2013 da ABNT.

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

086045001 Adaptador reto para linha de amostra de Capnógrafo. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

086045002 Adaptador reutilizável de vias aéreas c PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

086045003 Conjunto adaptor de vias aérias, com filtro, descartável, compatível com módulo LoFlo de capnografia da
marca Respironics.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

086053001 Pistão para berço aquecido PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

086070001 Sonda de ciclofotocoagulação G-Probe transescleral com comprimento de onda do tratamento diodo laser
532nm, fibra com diâmetro 600mm compatível com equipamento fotocoagulador disponível na unidade. A
embalagem deve permitir a retirada fácil do produto, apresentando na embalagem dados de identificação,
lote, procedência, validade e registro no ministério da saúde.acondicionado em recipiente que garanta a
integridade do produto.deverão vir com informações técnicas em português.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

086100001 Analisador não invasivo de bilirrubina PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

086100002 Bilirrubinometro
1. generalidades:
equipamento nao-invasivo de medicao de bilirrubina
2. especificacoes tecnicas minimas:
    2.1 equipamento nao-invasiva
    2.2 faixa minima de medicao 0,0 mg/dl a 20mg/dl
    2.3 precisao de no minimo 2,0 mg/dl
    2.4 informacoes ao usuario via discplay de cristal (lcd)
    2.5 bateria interna recarregavel
    2.6 possibilidade no minimo 300 medicoes com bateria totalmente carregada
    2.7 equipamento nao deve requerer ponteiras de calibracao ou descartaveis
3. acessorios:
    3.1 carregador de bateria
4. alimentacao:

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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     4.1 220 v/60 hz
     4.2 bateria interna recarregavel

086134001 Seringa para uso em otorrinolaringologia (lavagem de ouvido) capacidade de 50ml, contendo duas opções
de bicos, reesterelizavel em aço inox, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto;
apresentando na embalagem dados de identificação, embalagem unitária, lote, procedência, validade,
apresentar registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

086134002   SERINGA PARA USO EM OTORRINOLOGIA (LAVAGEM DE OUVIDO), CAPACIDADE DE
100ML,CONTENDO DUAS OPCÕES DE BICOS,     REESTERELIZAVEL EM ACO INOX,
ACONDICIONADO EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO;
APRESENTANDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO, EMBALAGEM UNITÁRIA, LOTE,
PROCEDÊNCIA, VALIDADE, APRESENTAR REGISTRO NO MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

086258001 Etiqueta antidesgaste - para codigo de barras - em rolo ROLO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

086258002 Etiqueta antidesgastante p/código de barras adesiva branca, rolo c/90 m (2093 etiqueta) ROLO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

086274001 Hipurato de sódio p.a. Frasco de 25g. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

086312002 Coletor (em plástico rígido) para descarte de resíduo químico líquido; cor translúcida (que permite a
visualização do conteúdo); capacidade 13 litros; resistente a vazamentos; superfície externa apresenta
identificação de "QUÍMICO",  simbologia de "Substância Tóxica" e subclasse "6.1"; coletor com
características constantes nas NBRs 13853:1997 e 7500:20013 da ABNT e IPT NEA-55; deve possuir
sistema de fechamento que garanta a vedação da tampa evitando o escape do resíduo (rosca externa).

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

086320002 Varal de roupa de parede, sanfonado PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
086398002 Rebitador manual, tipo alicate PECA 34 Ferramentas ativo
086436001 Caçarola em aluminio med. 24X12X2 mm cap. 5,6 litros PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
086436002 Caçarola em aluminio med. 20X10X2 mm, capacidade para 3,10 litros PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
086436003 Caçarola em aluminio me. 16X8X2 mm, cap p/ 1,6 litros PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
086436004 Caçarola em alumínio medindo 30 x 14 x 2 mm, capacidade  para  9,5 litros. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
086436005 Caçarola em aluminio me. 36X17X2 mm, capacidade  para 17 litros PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
086436006 Caçarola em aluminio md. 40X19X2 mm, capacidade  para 23,5 litros PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
086436009 Caçarola em alumínio,medindo 50 x 21 cm, capacidade de 40 litros. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
086436011 Caçarola em alumínio, medindo 45cm x 20 cm de altura capacidade para 31 litros. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
086630001 Bacia de alumínio com aproximadamente 40 cm de diâmetro e 11 de altura aproximadamente, com borda

reforçada.
PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

086630002 Bacia de aluminio com aprox.30 cm e 8 cm de altura aproximadamente, com borda reforçada PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
086770002 Goma arábica em pó GRAMA 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

086819001 ESMALTE INCOLOR PARA PINTURA DE UNHAS FRASCO 25 Higiene Pessoal ativo
086894001 Fotocélula 1000 watts com base. PECA 33 Iluminação ativo
086940002 Processador para microcomputador Intel celeron 2.18 GHz (para reposição) material de consumo PC PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

086940006 PROCESSADOR INTEL P4 631 3.0 GHZ PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

086940012 Processador para microcomputador (reposição). Kit com cooler e placa mãe. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo
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086940015 Kit com processador e Cooler PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

086967002 Relógio tipo despertador PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

086991002 Termoreator.
Aparelho para digestão de DQO, TOC, nitrogênio total, fósforo e metais, com as seguintes
especificações:
Display LCD com visualização simultânea de valores de temperatura e taxa de aquecimento. estabilidade
da temperatura: +- 1c, timer de 0 a 180 minutos.
Capacidade: 24 cubetas de 16mm, divididos em dois blocos de 2, com controle de programação, tempo e
temperatura independente para cada bloco. Programas de aquecimento: 148°c - 120min, 120°c - 30 ou
60min. e 100°c - 60 min.Com tampa protetora de segu rança acoplada ao equipamento. Dimensões
180x256x307mm.
O equipamento deve desligar automaticamente no final da programação. 220v, 50 a 60hz. Manual de
operação em português.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

087009002 Bomba pressurizadora eletrica de agua para utilizacao no sistema de osmose reversa portatil para dialise.
O equipamento necessita de uma pressao entre 25 e 30 psi.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

087017002 Sistema de pré-tratamento de água da rede pública para alimentação dos sistemas de purificação com as
seguintes características: sistema de pressurização automático a partir da baixa pressão da rede de
abastecimento, composto por bomba e acionamento e filtro multimídia retro-lavável, medindo 20 cm de
diâmetro por 66 cm de altura, com operação de retro-lavagem programável, para retenção de partículas
maiores que 10 µm. O sistema deverá ser entregue e instalado no laboratório pelo fornecedor.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

087041001 SERROTE DE PODA PARA JARDINAGEM PECA 61 Medicamentos ativo
087076001 Fone de ouvido com microfone PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e

fonografia
ativo

087084001 Peças e componentes para equipamentos medico-hospitalar. Aplicação direta. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

087084002 Lâmina semi-lunar comp.c/ serra esterno stryker ref 2108-137 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

087084003 Lâmina primára comp.c/serra d esterno stryker ref298-97-100 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

087084010 Regulador de pressão PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

087084013 Valvula by pass PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

087084019 Rele contactora PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

087084020 Registro espera (32mm) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

087084023 Reservatório para ressuscitador manual neonatal/pediátrico, compatível com marca Protec, capacidade
de 1000ml.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

087084024 Peças e componentes para equipamentos médico-hospitalar, reservatório de 2500ml para reanimadores
manuais.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

087084025 Reservatório de 02 para uso em reanimador manual adulto em silicine compatível com a marca Protec. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
087084026 Transdutor transesofágico, modelo 6T, original, compatível com equipamento da marca GE, modelo Vivid

3 Expert.
PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
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087084027 Bateria esterilizavel para sistemas 4000 e 5000, para uso em perfurador ortopedico da marca stryker. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

087084028 Peças e componentes para equipamentos médico-hospitalar
Teclado membrana compatível com cama de internação da marca Stryker, modelo Gobed FL28C.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

087084029 Adaptador para reanimador neonatal para aspirar mecônio. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

087084030 Teclado membrana compatível com monitor multiparâmetros da marca dixtal, modelo dx-2010 lcd. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

087084031 Filtro de barreira para aparelho de anestesia

Sem requisição desde 2011.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

087084032 Filtro para camister compatível com aparelho de anestesia, marca GE, modelo Aespire, caixa com 40
peças.

CAIXA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

087084033 Adaptador assy easy-fil para preenchimento de anestésico sevoflurane, compatível com vaporizador
TEC7

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

087084034 Adaptador assy easy-fil para preenchimento de anestésico isoflurane, compatível com vaporizador TEC7 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

087084035 Par de placas de imagens 24 x 30 cm para mamografia compatível com sistema de digitalização de
imagens Fujifilm modelo Cápsula XL II.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

087084036 Par de placas de imagens 18 x 24 cm para mamografia compatível com sistema de digitalização de
imagens Fujifilm modelo Cápsula XL II.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

087165002 Pasta plastica tipo maleta, tamanho 35 x 50 x 02 mm PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

087173001 Banqueta de plástico na cor branca, uso geral PECA 22 Mobiliário ativo
087181005 Tenda inflável de resgate PVC.

Tendas de material resistente de alta qualidade (revestimento de PVC ou Ripstop) que é estanque bem
como resistente à oxidação e à chama. Longas laterais da tenda são equipadas com suportes de fixação
de painéis. O piso da tenda fixado ao forro da tenda e protegido por uma costura integrada sem
impregnação de sujeira. Com cordas pré montadas e presilhas de fixação no solo com ilhós para estacas
da tenda. Tendas com zíperes a fim de permitir a união com a extensão de adaptação. Cada tenda deverá
ser fornecida com um conjunto padrão de acessórios,incluindo:bolsa de transporte,estacas,um martelo,
um kit de reparo e instrução de uso e manutenção. Tendas com duas entradas e quatro janelas (duas por
entrada) dimensão interna: 6,00 x 5,00 x 2,70 m  dimensão externa: 6,00 x 5,50 x 2,95 m tamanho da
embalagem: ~ 1,20 x 0,90 x 0,45 m peso: ~ 140 kg Compressor elétrico standard com mangueira dupla
para o enchimento. 

PECA 94 Estruturas e Edificações ativo

087181008 Tenda sanfonada, com estruturas em aço galvanizado (anti-ferrugem), os pés de sustentação são
reguláveis (com altura de 1,85m a 2,05m) com suporte nos quatro lados para auxiliar na fixação do solo.
O revestimento do teto e das 4 laterais em nylon 600 emborrachado, impermeável, não propagam
chamas – auto-extinguível, com tratamento anti-mofo e protegem contra os raios ultravioleta.
Tamanho de 3m x 3m, na cor verde.

PECA 94 Estruturas e Edificações ativo

087190001 Protetor de linha com filtro para 05(cinco) tomadas PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

087327004 Tesoura romba-fina aço inox 17 cm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

087327005 Tesoura spencer reta 11cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Materiais de Uso Médico (67)

087327008 Tesoura cirúrgica parametrial 26 cm curva com videa (tungstênio) EG para histerectomia via vaginal sem
prolapso.

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

087360001 Kit de ligadura elástica para varizes esofágica. Composto de: tambor com ligadura elástica pré-montada e
cordas de disparo, manopla, cateter de carregamento e adaptador de irrigação, descartável. Apresentar
registro no MS.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

087360002 Kit para ligadura elástica de varizes de esôfago formado por um sistema disparador e seis ligaduras
elásticas.

Duplicidade. Usar o código: 87360001

KIT 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

087360003 Kit de ligadura para hemorróida composto de:
1-pinça de ligadura convencional;
1-pinça Allis de apreensão;
1-anuscopio fenestrado com iluminacao mod. dra.Angelina;
1-extrator de borracha;
1-estilete para fistula;
1-um pacote de borracha.

KIT 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

087416001 Refil de filtro polipropileno 10", 5 micra para uso compatível ao sistema de pré-tratamento de água da
autoclave marca Fabbe Primar.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

087424001 Película fusor para impressora hp 1300 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

087424002 Película de fusão HP 1006. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

087459002 equipamento de ressonância magnética de 1,5 tesla.
1. características técnicas mínimas:
1.1. magneto:
1.1.1. para corpo inteiro;
1.1.2. supercondutivo de 1,5 tesla;
1.1.3. sistema de refrigeração com crigenio (hélio líquido);
1.1.4. consumo de Helio: 30 ml/h ou menor;
1.1.5. diâmetro interno mínimo do magneto: 60 cm;
1.1.6. deve apresentar intercomunica dor com o paciente/ operador em duas vias;
1.1.7. resfriado "il loco" (a empresa devera entregar o equipamento funcionando com carga total de hélio);
1.1.8. bobina principal do magneto com blindagem ativa;
1.2. gradientes:
1.2.1. sistema de gradiente não ressonante 100% (duty cicle)
1.2.2. intensidade mínima de gradiente por eixo (x, y, e z): 30 mt/m;
1.2.3. slew rate no mínimo por eixo (x, y e z): 120 t/m/s;
1.2.4. sistema de refrigeração completo com chiller;
1.3. transmissão e recepção de radio freqüência:
1.3.1. sistema de rf: 15 kw ou maior;
1.3.2. sistema de rf com no mínimo 8 canais e 1 mhz ou melhor;
1.4. mesa do paciente:
1.4.1. movimentos totalmente motorizados;
1.4.2. capacidade de carga: no mínimo de 150 kg;
1.4.3. mesa removível acessória ou sistema de trolley ou maca não magnética, para preparação

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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elocomoção do paciente no interior da sala do magneto;
1.4.4. sistema de chamada de emergência para o paciente;
1.4.5. sistema de emergência para retirada do paciente;
1.4.6. monitoração de ecg/respiração do paciente;
1.5. parâmetros de aquisição:
1.5.1. tempo mínimo de echo (te) (matriz 256x256): 1,0 ms ou menor;
1.5.2. tempo de repetição (tr) (matriz 256x256): 4,0 ms ou menor;
1.5.3. fov mínimo: 10mm ou menor;
1.5.4. fov maximo: 450 mm ou maior;
1.5.5. espessura de corte 2d: 0,5mm ou menor;
1.5.6. espessura de corte 3d: 0,1 mm ou menor;
1.5.7. aquisição em 2d e 3d;
1.5.8. matriz de aquisição 1024x1024;
1.5.9. velocidade de reconstrução, no mínimo,1300 imagens/segundo;
1.6. bobinas:
1.6.1. todas as bobinas de recepção de sinal devem estar disponíveis junto com a entrega do sistema;
1.6.1.1. bobina de cabeça phased array com tecnologia de aquisição paralela de no mínimo 8 canais (ou
elementos);
1.6.1.2. bobina de cabeça e pescoço (neurovascular) com tecnologia de aquisição
paralela de no mínimo 12 canais (ou elementos);
1.6.1.3. bobina de coluna tipo phase array (c/t/l - cervical torácica e lombar) de no
mínimo 08 elementos elementos;
1.6.1.4. bobina de abdômen e pélvis com tecnologia de aquisição paralela de no mínimo4 canais (ou
elementos);
1.6.1.5. bobina de cardio com tecnologia de aquisição paralela de no mínimo 5 canais (ou elementos);
1.6.1.6. bobina de ombro de no mínimo 03 canais (ou elementos);
1.6.1.8. bobina de mama phased array com tecnologia de aquisição paralela de no mínimo 4 canais;
1.6.1.9. bobina de joelho de no mínimo 8 canais;
1.6.1.10. bobina para joelho "grande" tipo quadratura;
1.6.1.11. bobina endo-retal para exames de próstata ou equivalente;
1.6.1.12. 02 bobinas flexíveis de uso geral;
1.6.1.13. 02 bobinas circulares de uso geral;
1.6.1.14. adaptador/posicionador com bobina para exames de articulação temporo mandibular (atm);
1.7. seqüência de pulso:
1.7.1. spin echo (se) e fast spin echo (fse) ou turbo;
1.7.2. single shot fse ou turbo;
1.7.3. invertin recovery (ir);
1.7.4. seqüência eco-planar (epi);
1.7.5. flair (fluid attenuation ir) ou similar;
1.7.6. single shot epi/
1.7.7 (2d-tof) e (3d-tof);
1.7.8. fir (fast inversion recovery);
1.7.9. phase contrast vascular imaging;
1.7.10. cine;
1.7.11. stir;
1.7.12. multi shot epi ou equivalente;
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1.7.13. saturação de gordura e água;
1.4.14. seqüência para estudo t1 ou t2 de alta resolução;
1.8. configurações mínimas para computador:
1.8.1. console de operador;
1.8.2. monitor colorido de alta resolução, lcd, de no mínimo 18", tela plana;
1.8.3. mouse e teclado alfanumérico;
1.8.4. processador de 2,6 ghz ou melhor;
1.8.5. capacidade de memória interna do processador de imagens mínimo: 4 gb;
1.8.6. sistema intercomunicador com o paciente;
1.8.7. capacidade de armazenar no mínimo 110.000 imagens em matriz 256x256, nãocomprimidas;
1.9. configurações mínimas para Workstation avançada de trabalho:
1.9.1. um monitor colorido de alta resolução, lcd, de no mínimo 18", tela plana;
1.9.2. capacidade para processar imagens de outros equipamentos com dicom;
1.9.3. mouse e teclado alfanumérico;
1.9.4. capacidade para arquivo auxiliar em cd-r ou dvd-rw ou no console principal;
1.9.5. deve ser capaz de imprimir e enviar/receber imagens tipo dicom 3.0
(visualização, envio (pacs), impressão,armazenamento e resgate de imagem para
maquina);
1.9.6. capacidade de impressão em câmera laser ou sistema de impressão a seco (dry);
1.9.7. softwares avançados de processamento, no mínimo: 3d volume analisys,
volume rendering, processamento de perfusão,exames de coronária, espectroscopi e dos mapas
metabolicos coloridos;
1.9.8. reformatacao multi-planar;
1.9.9. projeção de intensidade máxima (mip);
1.9.10. medição de distancia e angulo;
1.9.11. medição das regiões de interesse (roi);
1.9.12. subtração ou soma de imagens;
1.10. softwares:
1.10.1. deve apresentar softwares mínimos para ortopedia, neurologia, abdômen,
angiografia, oncologia, pediatria e cardiologia, conforme descrição abaixo:
1.10.1.1. neurologia
1.10.1.1.1. seqüência de perfusão cerebral singleshot echo planar (epi)
1.10.1.1.2. software de pos-processamento de mapas coloridos ttp, rcbv, rcbf de imagens de perfusão
1.10.1.1.3. sequencia de difusão single shotecho planar (epi) com mínimo valor de ponderação (b-value)
de 7.000 s/mm
1.10.1.1.4. mapas de difusão
1.10.1.1.5. espectroscopia de prótons dehidrogênio press (spin echo) e/ou steam ou equivalente.
1.10.1.1.6. técnicos single-voxel, chemical shiftimaging (csi), 2d csi, 2d multi-slice csi e/ou 3d csi para
crânio.
1.10.1.1.7. software de pos-processamento com mapas metabólicos coloridos
1.10.1.1.8. software de pos-processamento avançado de espectroscopia;
1.10.1.2. angiografia
1.10.1.2.1. 3d contrast enhanced
1.10.1.2.2. software para angiografia com contraste avançada com movimentação de mesa automática e
troca rápida entre a seqüência 2d e 3d (fluro triggered mra, mobi track).
1.10.1.2.3. técnica de timing bolus (bolus track, smartprepou care bolus)
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1.10.1.3. cardiologia
1.10.1.3.1. seqüência de cine 2d truefisp, 2d fiesta ou 2d balanced ffe;
1.10.1.3.2. seqüência com trigger simultâneo de ecg e respir
1.10.1.3.3. seqüência gre e truefisp em breath-hold
1.10.1.3.4. seqüência para estudos de coronária com correção de movimento (navigator) e respiração
livre
1.10.1.3.5. seqüência de cardio em tempo real ou pacote de software cardíaco que
proporcione aquisições de imagens cardíacas de alta qualidade para avaliação
do coração e dos vasos adjacentes, ou seja, morfologia, viabilidade, perfusão cardíaca e funcional
1.10.1.4. tórax, abdômen, pélvis e mamas
1.10.1.4.1. seqüência de colangigrafia single shot tse
1.10.1.4.2. seqüência half fourier single-shotse (haste)
1.10.1.4.3. seqüência 3d volume liver imaging (vibe, lava ou thrive)
1.10.1.4.4. seqüência dinâmica de perfusão de mama;
1.10.1.4.5. seqüência de analise de silicone
1.10.1.4.6. seqüência de alta resolução de mama utilizando técnica de aquisição paralela;
1.10.1.5. oncologia
1.10.1.5.1. técnicas para screening de metástases
(whole-body)
1.10.1.6. ortopedia
1.10.1.6.1. técnica de saturação de gordura e
água seletiva
1.10.1.6.2. técnica de excitação de água seletiva
1.10.1.6.3. protocolos otimizados para redução da susceptibilidade magnética devido
a metais
1.10.1.7. pediatria
1.10.1.7.1. protocolos otimizados para estudos de pacientes pediátricos com idades
diferentes
1.10.1.8. aquisição paralela
1.10.1.8.1. software para técnicas de aquisições paralelas (ipat, sense, asset)
1.10.1.8.2. fator de redução mínimo disponível no sistema: 3x;
1.11. networking:
1.11.1. o software fornecido com o equipamento ressonância deve possuir total
compatibilidade com a especificação técnica acr/nema dicom 3.0 (digital
image communications em medicine, versão 3.0). o equipamento deverá vir
acompanhado dos recursos de software e hardware necessários para armazenamento
e transmissão de imagens médicas no padrão dicom 3.0 oferecendo no mínimo o
serviço dicom de "usuário de classe de serviço de armazenamento" denominado
store scu, de forma que exames realizados com o equipamento possam ser armazenados em um servidor
de imagens dicomcompatível qualquer a ser definido
pelo usuário final. o software dicom fornecidodeverá se encontrar habilitado
para funcionamento e devidamente licenciado. o software fornecido com o
equipamento de ressonância deverá permitira configuração das "entidades de aplicação
" (ae titles) que serão utilizadas como"provedores de serviços de armazenamento"
store scps. para tanto, o equipamento devera vir acompanhado dos respectivos manuais
de configuração da comunicação dicom e de documento contendo as senhas
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administrativas necessárias para a configuração dessa comunicação e também para a
configuração da interface de rede tcp/ip do equipamento, incluindo-se aí a
senha de superusuário de equipamento. o console (estação de trabalho) deverá
permitir a comunicação com outros dispositivos dicom através do protocolo de redes
de computador tcp/ip, sendo que o hardware deverá estar provido de interface ethernet.
1.12. acessórios:
1.12.1. processadora a seco (dry);
1.12.2. bomba injetora de contraste com ressonância magnetica, com todos os acessórios necessários e
50 kits de injeção
1.12.3. câmera e monitor de vídeo para observação do paciente dentro do magneto;
1.12.4. sistema de entretenimento com musica;
1.12.5. blindagem eletro-magnetica apropriada para o local de instalação com
acabamento interno (projeto e instalação)
1.12.6. manuais de operação em português e inglês;
1.12.7. estabilizador de tensão compatível com a potencia do equipamento de
ressonância a ser calculado e fornecido pelo fabricante;
1.12.8. todos os sistemas refrigerados (chiller) necessários para pleno funcionamento
do equipamento (sistema de gradientes e compressor de helio-projeto e instalação);
1.12.9. atualização de software sempre que disponibilizada nova versão pela fabrica
sem custo para o hospital;
1.12.10. a empresa devera atualizar hardware da
cpu, processador de imagem e/ou unidade de reconstrução de imagem e/ou unidade de reconstrução de
imagem toda vez que houver necessidade para melhora significativa do produto e que interfira na
qualidade da imagem sem custo durante toda a vida útil do
equipamento; a empresa fica obrigada a cada dois (anos) a emitir relatório com as
atualizações disponíveis para apreciação da equipe técnica da unidade e/ou direção,
para ser definida a necessidade de implementação.
1.12.11. quinhentos (500) eletrodos descartáveis  de ecg;
1.12.12. duzentos (200) pares de tampões de ouvido descartáveis;
1.12.13. duzentas (200) mídias, compatíveis com osofertados para gravação dos
exames no sistema;
1.12.14. fantomas para calibração e controle da qualidade, para ensaio de: relação
sinal-ruido, uniformidade da imagem, espessura e posição de corte, distorção geométrica,resolução
espacial e imagem dupla;
1.12.15. no breack para computador do aparelho de ressonância (a ser calculado e
fornecido pelo fabricante);
1.12.16. quadro de forca a ser calculado efornecido pelo fabricante;
1.12.17. demais acessórios, softwares e componentes necessários a perfeita instalação
e funcionamento do equipamento. 2. alimentação: elétrica: 380v/400v, 60hz.
a proposta deve acompanhar todo odetalhamento técnico na forma
de layout sugestivo para a instalação do equipamento com as necessidades
de infraestrutura (sala de exames, sala de comando, sala de máquinas,
sistema de refrigeração, bem como demais ambientes necessários ao
pleno funcionamento do equipamento).o equipamento deve ser acompanhado pelos
manuais impressos de operação em língua portuguesa e serviço em língua inglesa.
o licitante deve fornecer treinamento Operacional adequado aos usuários e de serviço
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a equipe técnica, sem ônus para a administração.

087467001 Fita para impressora para autoclave compatível com Epson, referência ERC 22 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

087467002 Impressora para autoclave compativel com amarca sercom.
2. caracteristicas tecnicas
2.1 deve possuir o controle de avanco do papel;
2.2 direcao de impressao normal e reversa;
2.3 selecao do tamanho da fonte ( no minimo 3 opcoes);
2.4 largura do papel utilizado: 57mm +/- 5mm;
2.5 alimentacao +5vcc.
Materal é permanente e não consumo, usar código 062456013.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

087467003 Bobina de papel térmico com largura 56,6mm, diâmetro 48,9mm e comprimento 30 metros, tubo interno e
pvc (largura 56,3mm, diâmetro externo 15,05mm e diâmetro interno 12,25mm). compatível com
impressora térmica custom e modelo fh-190, utilizada em autoclaves.

BOBINA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

087467005 Bobina para impressora térmica 57mm x 25m x 45mm (Largura x Comprimento X Diâmetro). BOBINA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

087572001 Gabinete para microcomputador para cpu PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

087580001 Placa para bisturi descartável, flexível, justaposta a uma lamina de alumínio com adesivo condutivo,
medindo aproximadamente 10 x 20 cm (considerando inclusive a parte de conexão no cabo), ponta com
conexão universal compatível com equipamentos das marcas WEN e MICROTRONIC. Embalagem
segura, apresentando as seguintes observações: lote, e validade.

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

087580002 Placa para bisturi descartável, flexível, justaposta a uma lamina de alumínio com adesivo condutivo,
medindo aproximadamente 10 x 20 cm (considerando inclusive a parte de conexão no cabo), ponta com
conexão universal compatível com equipamento da marca Emai. Embalagem segura, esterilizada,
apresentando as seguintes observações: lote, data de esterilização e validade.

Sem requisição desde 08/2010.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

087580003 Placa para bisturi descartável, flexível, justaposta a uma lamina de alumínio com adesivo condutivo,
medindo aproximadamente 10 x 20 cm (considerando inclusive a parte de conexão no cabo), ponta com
conexão universal compatível com equipamento da marca microtronic. Embalagem segura,  apresentando
as seguintes observacoes: lote e validade.

Duplicidade com código 087580001.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

087580004 Placa para bisturi descartável, flexível, justaposta a uma lamina de alumínio com adesivo condutivo,
bipartida, medindo aproximadamente 10 x 20 cm adulto(considerando inclusive a parte de conexão no
cabo), ponta com conexão universal compatível com equipamento da marca VALLEYLAB, cabo não
incluso. embalagem segura, esterilizada, apresentando as seguintes observações: lote, data de
esterilização e validade.

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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087580005 Placa para bisturi descartável, flexível, justaposta a uma lamina de alumínio com adesivo condutivo,

medindo aproximadamente 7,5 x 13 cm (considerando inclusive a parte de conexão no cabo), ponta com
conexão universal compatível com equipamento da marca Wen. Embalagem segura,  apresentando as
seguintes observações: lote e validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

087580006 Placa (eletrodo) de paciente para bisturi elétrico, tamanho adulto, reusável, autoclavável, com cabo de 03
metros, no mínimo, compatível com marca Wem, modelo SS-500.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

087637003 Nível de pedreiro em alumínio 14' PECA 34 Ferramentas ativo
087661002 Fonte de alimentacao para notbook. PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

087661006 Fonte de alimentação para microcomputador PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

087661008 Fonte de alimentação ATX 400W. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

087661015 Fonte de alimentação potência 430 WATTS 20+4P ATX 12V PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

087696001 Cardioscopio de si.vi.m:dx2010/lcd ertsn - equipamento médico hospitalar. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

087742001 Contator com bobina 220v. 32 amperes. PECA 66 Prestação de Serviços de: ativo
087793002 Focinheira para cães em polipropileno, c/fecho de velcro, tamanho 1(0,16x0,04x0,04) PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
087793003 Focinheira para cães em polipropileno, c/fecho de velcro,tamanho 2 (0,19 x 0,05 x 0,05) PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
087793004 Focinheira para cães em polipropileno, c/fecho de velcro,tamanho 3 (0,22 x 0,06 x 0,06) PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
087793005 Focinheira para cães em polipropileno, c/fecho de velcro, tamanho 4 (0,27x0,07x0,07) PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
087793006 Focinheira para cães em polipropileno, c/fecho de velcro, tamanho 5 (0,38 x 0,10 x 0,10) PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
087904001 NITROSPRAY CRIOGÊNICO

1. GENERALIDADES:
     APARELHO DERMATOLÓGICO PARA CRIOTERAPIA COM NITROGÊNIO LÍQUIDO.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
2.1. POSSUIR AMPOLA E SISTEMA DE VÁLVULA EM AÇO INOXIDÁVEL;
2.2. CAPACIDADE INTERNA DE NO MÍNIMO 350 ML;
2.3. POSSUIR CONTAINER PARA ARMAZENAMENTO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 18
LITROS;

3. ACESSÓRIOS:
3.1. SEIS (06) PONTEIRAS DE ABERTURA;
3.2. DUAS (02) PONTEIRAS DE CONTATO;
3.3. ADAPTADOR DE AGULHA DESCARTÁVEL;
3.4. JOGO COMPLETO DE PEÇAS PARA DELIMITAR A ÁREA DE ATUAÇÃO DO NITROSPRAY.

O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE INSTRUÇÃO E SERVIÇO EM
LÍNGUA PORTUGUESA.
O LICITANTE DEVE FORNECER TREINAMENTO ADEQUADO AOS USUÁRIOS, SEM ÔNUS PARA A
ADMINISTRAÇÃO.

peca 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

087912001 GRAMPEADOR ENDOSCÓPICO PARA CIRURGIA TORÁXICA POR VÍDEO ASSISTIDA, 45MM PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo
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087920001 CARGA ENDOSCÓPICAS 45MM / 3,5MM, COM LÂMINA NA CARGA E DUAS LINHAS DE GRAMPO

EM  CADA LADO DA CARGA
PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos

e Eletrônicos
ativo

087920002 CARGA ENDOSCÓPICAS ARTICULADAS 45MM / 3,5MM COM LÂMINA NA CARGA. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

087971002 Capacitor de velocidade pra ar condicionado PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
088013001 Emenda para forro em PVC. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
088030001 FLEXIVEL PARA BANHEIRO - REPARO

    

PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

088064001 Cantoneira em madeira PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
088072001 Porta guardanapo em inox. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
088110003 Acarbose 50 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110006 Fluticasona, propionato 250 mcg, pó inalatório oral, diskus
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

PECA 61 Medicamentos ativo

088110008 Ferro quelato glicinato 75 mg + Ácido fólico 2,5 mg
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FLACONET
E

61 Medicamentos ativo

088110009 Atenolol 100 mg + Clortalidona 25 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110010 MANIPULADO: Propantelina, brometo 30 mg, cápsula capsula 61 Medicamentos ativo
088110011 MANIPUALDO: Creatina em pó monohidratada, envelope 5 g ENVELOPE 61 Medicamentos ativo
088110012 Olmesartana, medoxomila 20 mg + hidroclorotiazida 12,5 mg

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110013 Maprotilina 25 mg, comprimid
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110015 INSUMOS: Protetor solar FPS 50 creme TUBO 61 Medicamentos ativo
088110016 Cálcio, carbonato + Cálcio, lactogliconato, (1.000 mg cálcio) - CALCIUM SANDOZ FF

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
EFERVESC

ENTE

61 Medicamentos ativo

088110019 Diclofenaco potássio 50 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110020 Lacidipina 4 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110024 Prata, sulfadiazina 10 mg, creme, tubo 50 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

TUBO 61 Medicamentos ativo

088110027 Amoxicilina 250 mg/5ml + Clavulanato de Potássio 62,5 mg/5ml, suspensão, frasco 75 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110029 MANIPULADO: Vaselina 600 g + Lanolina 300 g + Uréia 100 g + Alfa Bisabolol 10 g, loção, frasco 1.000
ml

frasco 61 Medicamentos ativo

088110031 Valsartan 80 mg + Sinvastatina 20 mg
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110032 INSUMOS: Lipikar Baume La Roche Posay - 200ml

usar código de insumo: 080918579 

TUBO 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

088110034 Amiodarona, cloridrato 200 mg, comprimido - ANCORON COMPRIMI 61 Medicamentos ativo
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Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. DO

088110035 Piracetan 60 mg/ml, solução líquida pediátrica, frasco 110 ml a 120 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110038 Sorafenibe 200 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110047 Eritropoietina 40.000 UI, (alfaepoetina), solução injetável, frasco-ampola 1 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

088110048 Testosterona, undecanoato 40 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110050 Metilprednisolona 4 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110051 Sunitinib 12,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110053 Isossorbida, mononitrato 60 mg + Ácido acetilsalicílico 100 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

088110056 Insulina aspart 100 UI/ml, caneta descartável 3 ml - NOVORAPID FLEXPEN
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

PECA 61 Medicamentos ativo

088110057 Cloxazolam 1 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110060 MANIPULADO: Fosfato dibásico de sódio anidro 825 mg + Fosfato ácido potassio 155 mg + Fosfato ácido
de potássio H2O 130 mg, cápsula

capsula 61 Medicamentos ativo

088110061 MANIPULADO: NAH2PO4 7H2O 192 g + NAH2PO4 PO4 H2O 36 g + H2O, frasco  2.000 ml frasco 61 Medicamentos ativo
088110062  MANIPULADO: Triglicerideo de cadeia média 20% + Óleo mineral 1% + Manteiga de Karite 3% + Extrato

de aloe vera 3% + Loção não iônica, qsp, frasco 200 ml
frasco 61 Medicamentos ativo

088110064 Esomeprazol 20 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110065 Telmisartana 40 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110066 GINGKO BILOBA 80MG-TEBONIN COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110067 Digoxina 0,05 mg/ml, elixir pediátrico, frasco 60 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110071 Codeína + Espateina + Metil-homotropina, gotas, frasco - BELACODIB
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110073 Fluoxetina, cloridrato 30 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110075 Clozapina 25 mg, comprimido - LEPONEX
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110078 Cálcio, carbonato+ Cálcio, lactogliconato 500 mg, comprimido  - CALCIUM SANDOZ F
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110082 Carboximetilcelulose sódica 0,5%, frasco 10ml - FRESH TEARS
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110083 Diclofenaco de colestiramina 70 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110084 Doxorrubicina lipossomal 20 mg, 2 mg/ml, , injetável, frasco-ampola 10 ml - CAELYX
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo
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088110086 Finasterida 1 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110088 Sódio, cloreto 0,9%, spray, frasco 50 ml  - SALSEP
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110089 Budesonida 64 mcg/dose, frasco - BUDECORT
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110090 MANIPULADO: Minoxidil 3%, solução, frasco 60 ml frasco 61 Medicamentos ativo
088110091 Ofloxacino, colírio - OFLOX

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110094 Insulina Detemir 100 UI/ml, refil 3ml - LEVEMIR
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

PECA 61 Medicamentos ativo

088110095 MANIPULADO: Captopril 2,5 mg/ml + Sabor frutas, qsp frasco 60 ml. frasco 61 Medicamentos ativo
088110096 MANIPULADO: Furosemida 10 mg/ml + Sabor de frutas, qsp frasco 60 ml frasco 61 Medicamentos ativo
088110097 MANIPULADO: Carvedilol 3,125 mg/ml + Sabor frutas, qsp frasco 50 ml. frasco 61 Medicamentos ativo
088110098 Ácido acetilsalicílico cárdio 81 mg, comprimido - BUFFERIN CARDIO

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110101 Montelucaste 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110104 Fenofibrato Retard 250 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

088110111 Beclometasona, dipropionato 50 mcg, spray oral
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

PECA 61 Medicamentos ativo

088110112 Tranilcipromina 10 mg, drágea - PARNATE
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

DRAGEA 61 Medicamentos ativo

088110114 Dexametasona + Dipirona + Vitamina  B12, frasco-ampola - DEXALGEN
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

088110118 Duloxetina, cloridrato 30 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

088110120 Diazepan 10 mg, comprimido - DIAZEFAST
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110121 Midazolam 15 mg, comprimido - DORMONID
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110122 Topiramato 15 mg, comprimido - TOPAMAX
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110123 Ácido gama-aminobutirico + Lisina + Tiamina + Piridoxina + Cálcio - GABALLON
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110124 Lidocaína + Hidrocortisona + Subacetato de alumínio + Óxido de zinco, bisnaga - XYLOPROCT
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

BISNAGA 61 Medicamentos ativo

088110125 MANIPULADO: Praminobenzoato de potássio 500 mg, cápsula capsula 61 Medicamentos ativo
088110127 Digoxina 0,125 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110128 Tibolona 1,25 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110130 Buclizina + Lisina + Cafeína + Nicotinamida + Tiamina, frasco 120 ml  - CARNABOL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110132 Ácido poliacrílico, frasco - REFRESH GEL FRASCO 61 Medicamentos ativo
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Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

088110134 Betametasona 0,5 mg + Cetoconazol 20 mg/g, creme, bisnaga 30 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

BISNAGA 61 Medicamentos ativo

088110135 INSUMOS: Sabonete anti-séptico com triclosan - SOAPEX PECA 61 Medicamentos ativo
088110136 Mometasona 1 mg/g, creme, bisnaga 20 g

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
BISNAGA 61 Medicamentos ativo

088110138 Estradiol 50 mg, adesivo - SYSTEN
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

PECA 61 Medicamentos ativo

088110139 MANIPULADO: Sildenafil 1 mg/ml, frasco 150 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
088110140 Sunitinib, Malato 50 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110143 Divalproato de sódio 500 mg, comprimido - DEPAKOTE ER
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110144 MANIPULADO: Lactase 4.000 UI, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
088110145 Levodopa 150 mg + Carbidopa 37,5 mg + Entacapone 200 mg, comprimido - STALEVO 150

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110146 Dexclorfeniramina 2 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110151 Somatropina 5 mg, ampola - NORDITROPIN
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

088110153 Lidocaína, cloridrato 2%, bisnaga 30 g - XYLESTESIN
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

BISNAGA 61 Medicamentos ativo

088110154 Tiocolchicosídeo 4 mg, comprimido - COLTRAX
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

comprimido 61 Medicamentos ativo

088110155 MANIPULADO: L-Carnitina 500 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
088110158 Metoxisaleno 10 mg, cápsula

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
CAPSULA 61 Medicamentos ativo

088110160 Risperidona 25 mg, frasco/ampola - RISPERDAL CONSTA
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

frasco/ampo
la

61 Medicamentos ativo

088110161 Valpróico, ácido 200 mg/ml, frasco -  VALPAKINE
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110162 Dexametasona + Vitaminas B1, B6, B12, ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

088110163 Melilotus Officinalis, extrato seco, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110164 Diidroergocristina 3 mg +  Flunarizina 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110165 Estradiol 1 mg, comprimido - NATIFA
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110166 MANIPULADO: Monobenzil eter de hidroquinona 20%, tubo TUBO 61 Medicamentos ativo
088110167 Valsartana 160 mg + Hidroclorotiazida 25 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110168 Etodolaco 300 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110169 INSUMOS: Reservatório com seringa 3ml - MMT 103. (Caixa com 10). CAIXA 61 Medicamentos ativo
088110170 INSUMOS: Conjunto de infusão Silhouete 60cm MMT 374. Caixa com 10. CAIXA 61 Medicamentos ativo (bloqueado)
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Solicitar/verificar código de insumos.
088110171 Sulpirida 200 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110173 Nateglinida 120 mg + Metformina 500 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110174 Acetato de leuprolida 7,5 mg, ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

088110176 Metformina 500 mg + Glibencamida 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110177 Periciazina 10 mg, comprimido revestido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110178 Enalapril, maleato 20 mg, comprimido - PRESSOTEC
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110182 INSUMOS: Compressa para traqueostomia.

Solicitar/verificar código de insumos.

PECA 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

088110183 INSUMOS: Conjunto cateter de agulha - accu-check tender link
Usar código de insumos: 80918383

PECA 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

088110184 INSUMOS:PILHA ALCALINA TAMANHO AA PECA 61 Medicamentos ativo
088110185 INSUMOS: Adaptador para bomba de insulina Accu-Check Spirit Combo PECA 61 Medicamentos ativo
088110186 INSUMOS: Tampa de bateria p/bomba de insulina Accu-Check Spirit Combo PECA 61 Medicamentos ativo
088110187 MANIPULADO: Vacina Mix Vax Depot, ampola AMPOLA 61 Medicamentos ativo
088110189 Aripiprazol 10 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110190 Atenolol 25 mg + Nifedipino 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110191 Ibandronato de sódio 150 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110192 Sertralina 100 mg, comprimido - TOLREST
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110193 Prednisolona 20 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110195 Naltrexona 50 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110196 Clobetasol 0,5 mg, pomada, bisnaga 30 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

BISNAGA 61 Medicamentos ativo

088110197 Pemetrexede Dissódico 500 mg, ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

088110198 Dropropizina + Paracetamol + Difenidramina, xarope pediátrico, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110200 Buspirona10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110201 MANIPULADO: Coenzima Q10 50 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
088110202 Vacina Tetravalente Contra HPV, ampola

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
AMPOLA 61 Medicamentos ativo
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088110203 Desonida pomada 0,5 mg, tubo

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
TUBO 61 Medicamentos ativo

088110204 Fexofenadina 180 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110205 Betametasona 0,25 mg + Dexclorfeniramina 2 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110206 INSUMOS: Ureia 100 mg/ml, (10%), loção, frasco  120 a 150 ml

usar código: 080918610

FRASCO 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

088110207 Clobetasol 0,1%, loção capilar, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110208 Dipirona 500 mg + Prometazina 5 mg + Adifenina10 mg/1,5ml, gotas, frasco 15 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110210 Vacina pneumococica Hepta Valente, ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

088110211 Indapamida 2,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110212 Cetroprofeno gel, bisnaga
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

BISNAGA 61 Medicamentos ativo

088110213 Buspirona 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110216 Desmopressina 0,2 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110218 IMPORTADO: Cidofovir 75 mg/ml, frasco-ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

088110220 Colagenase 1,2 UI + Cloranfenicol 0,01 g, pomada, tubo 15 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

TUBO 61 Medicamentos ativo

088110221 Estradiol 2 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA/
COMPRIMI

DO

61 Medicamentos ativo

088110222 Fluoxetina 20 mg/ml, gotas, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110223 NUTRIÇÃO: Albumina natural 500 g, pacote

Usar código de nutrição: 121738026

PACOTE 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

088110228 Ácido acetilsalicílico cardio 200 mg, commprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110229 Isoflavona 60 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110230 Diidroergotamina + Cafeína + Metoclopramida + Paracetamol, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110231 Escopolamina, butilbrometo 6,67 mg + dipirona sódia 333,4 mg/ml, gotas, frasco 20 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110232 Enxofre + Cássia acutifolia + Bitartarato de potássio + Parapahlebon, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110233 Topiramato 100 mg, comprimido - TOPAMAX COMPRIMI 61 Medicamentos ativo
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Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. DO

088110234 Azatioprina 50 mg, comprimido - IMURAN
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110235 Piridoxina 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110236 Ramipril 10 mg + Anlodipino 5 mg, comprimido - NAPRIX A
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110237 Doxazosina 1 mg, comprimido - UNAPROST
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110238 Otilonio, brometo 40 mg, comprimido - LONIUM
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110239 Testosterona, undecanoato 250 mg, ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

088110241 Levotiroxina Sódica 25 mcg, comprimido - EUTHIROX
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110243 IMPORTADO: Nitisinone 10 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
088110247 Axetil cefuroxima 500 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110248 Fosfato de sódio monobásico + Dibásico enema, frasco 130 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110249 Levodopa 50 mg + Carbidopa 12,5 mg + Entacapona 200 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110251 Ácido acetilsalicílico 85 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110256 Azacitidina 100 mg, ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

088110257 Levotiroxina 175 mcg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110258 Cetorolaco de trometamina 5 mg/ml, colírio,  frasco 5 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110259 Vitaminas e minerais, comprimido - OCUTIVE PRESERVISION
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110260 MANIPULADO: Clonazepan 1 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110263 Centela asiática- CENTELAX
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110264 MANIPULADO: Sulfato de quinino 200 mg, cápsula capsula 61 Medicamentos ativo
088110266 Fosfotreonina + Glutamina + Triptofano + fosfoserina + arginina + Hidroxicobalamina, flaconete - FORTEN

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FLACONET

E
61 Medicamentos ativo

088110267 Polivitamínico e Polimineral, comprimido - VITERGAN ZINCO
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110268 Carmelose sódica 5mg/ml, solução oftálmica, frasco 15 ml.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110269 MANIPULADO: Glicosamina 750 mg CAPSULA 61 Medicamentos ativo
088110270 Idursulfase 6mg, 2 mg/ml, frasco-ampola 3 ml

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
AMPOLA 61 Medicamentos ativo
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088110271 Naproxeno 250 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110272 Extrato alcoólico de placenta humana 500 mg/ml, frasco 235 ml - MELAGENINA PLUS FRASCO 61 Medicamentos ativo
088110273 MANIPULADO: Isoflavona 80 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
088110275 Clopidrogel 75 mg, comprimido - PLAVIX

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110276 Enalapril, maleato 10 mg, comprimido - GENÉRICO
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110277 Enalapril, maleato 20 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, comprimido - VASOPRIL PLUS
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

comprimido 61 Medicamentos ativo

088110278 Alendronato de sódio 70 mg, comprimido - OSTEOFORM
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110279 Nifedipina retard 20 mg, comprimido - ADALAT RETARD
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110280 Risperidona 1 mg, comprimido - RISPERIDON
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110281 Mirtazapina 30 mg, comprimido - REMERON
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110282 MANIPULADO: L-Cartina 250 mg/ml, solução oral, frasco 100 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
088110283 Indometacina 50 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110288 Paracetamol 650 mg, comprimido revestido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110289 Atorvastatina 40 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110290 Polivinílico 1,4% + Polidona 0,6%, solução ocular, flaconete 0,4 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FLACONET
E

61 Medicamentos ativo

088110291 Vitaking slim, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

Aguardando adequação de descritivo.

FRASCO 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

088110293 Cetirizina 1 mg/ml,solução oral, frasco 75 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110295 Potássio, citrato 10 meq, comprimido - LITOCIT
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110296 Insulina Detemir 100 UI/ml Flexpen 3 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110297 Ticlopidina, cloridrato 250 mg, comprimido - PLAKETAR
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110298 Metformina 500 mg, comprimido - GLIFAGE
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110299 MANIPULADO: Bicabornato de sódio 8,4% + Aroma de baunilha, frasco 250 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
088110300 Sódico, valproato/valproico, ácido 500 mg, liberação lenta, comprimido - TORVAL CR

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110301 MANIPULADO: Glutamina 4g + arginina 1g + taurina 300mg + carnitina 500mg + vit b2 25mg + vit b6
50mg + vit d 800ui + vit e 400ui +nicotinamida 50mg + carbonato de calcio 800mg

ENVELOPE 61 Medicamentos ativo
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088110302 Fludroxicortida 0,125 mg/g, creme, tubo 30 g

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
TUBO 61 Medicamentos ativo

088110303 INSUMOS:  Tira reativa para glicemia, unidade: caixa com 10 tiras- OPTIUM CAIXA 61 Medicamentos ativo
088110305 Bisoprolol, fumarato  2,5 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110307 NUTRIÇÃO: Módulo de glutamina env. 10g lab. Support. ENVELOPE 61 Medicamentos ativo
088110309 Clonidina, cloridrato 0,1 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110312 Imipramina, pamoato 75 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110313 Imipramina, pamoato 150 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110314 Trometamol de cetorolaco 20 mg/ml, gotas, frasco 10 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110315 Enalapril 10 mg + Hidroclorotiazida 25 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110316 MANIPULADO: Pridoxina 25mg ( vitamina b6) CAPSULA 61 Medicamentos ativo
088110317 MANIPULADO: Acetato de zinco 100 mg CAPSULA 61 Medicamentos ativo
088110318 Etodolaco 400 mg, compirmido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110319 MANIPULADO: Paracetamol 300mg+ daicereina 50mg+ famotidina 40mg CAPSULA 61 Medicamentos ativo
088110321 Ferro, hidróxido polimaltosado 100 mg + Ácido fólico 0,35 mg, comprimido mastigável

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110322 MANIPULADO: Biotina 10 mg/ml, frasco 60 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
088110323 Sertralina, cloridrato 25 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110324 Ácido acetilsalicilico 165 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110325 Levotiroxina sódica 100 mcg, comprimido - EUTHYROX
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110326 Levotiroxina sódica 100 mcg, comprimido - PURAN T4
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110327 Diazepan 10 mg, comprimido - VALIUM
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110328 Micofenolato mofetil 500 mg, comprimido - CELLCEPT
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110329 MANIPULADO: Ciclosporina 0,5%, solução oftálmica esteril, frasco 5ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
088110330 Metoprolol, succinato 50 mg, comprimido - SELOZOK COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110331 Levodopa 200 mg + Carbidopa 50 mg, comprimido - CRONOMET
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110332 MANIPULADO: Glicosamina, sulfato 1,5 gr + Condroitina, sulfato 1,2 gr + metilsulfonilmetano  0,5 gr,
sachê

sache 61 Medicamentos ativo

088110334 Metformina 500 mg, comprimido - GLIFAGE XR
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110337 Dipirona 500 mg + Prometazina 5 mg + Adifenina, cloridrato 10 mg, comprimido COMPRIMI 61 Medicamentos ativo
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Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. DO

088110338 Aciclovir 0,03 g/g, pomada oftálmica, bisnaga
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

BISNAGA 61 Medicamentos ativo

088110342 Gamainterferona 1B 100 mcg, ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

088110344 Trifluoperazina 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110345 Prazosina, cloridrato 4 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

088110347 Docusato sódico + bisacodil 60/05 mg, drágea
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

DRAGEA 61 Medicamentos ativo

088110348 Dimenidrato 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110351 Olmesartana + Hidroclorotiazida 40/12,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110353 Pipotiazina 25 mg/ml, ampola 4 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

088110354 MANIPULADO: Zinco, sulfato 40 mg/ml, frasco 150 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
088110355 Ornitina, aspartato 0,6 g/g, envelope

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
ENVELOPE 61 Medicamentos ativo

088110356 N-acetilcisteina 200 mg, envelope 5 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

ENVELOPE 61 Medicamentos ativo

088110357 MANIPULADO: Loratadina 10 mg + Prednisona 2,5 mg + ranitidina 150 mg CAPSULA 61 Medicamentos ativo
088110358 MANIPULADO: Sildenafil 10 mg/ml, frasco 150 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
088110359 Tadalafila 20 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110361 Lenalidomide 10 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110362 Meclizina 25 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110363 Pilocarpina 4%, solução oftálmica, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110364 Sitagliptina, fosfato 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110365 MANIPULADO: Sulfato ferroso 200 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
088110366 Prazosina, cloridrato 2 mg, cápsula

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
CAPSULA 61 Medicamentos ativo

088110367 MANIPULADO: Bicarbonato de sódio 500 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
088110368 Anastrozol 1 mg, comprimido - ARIDIMIDEX

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110371 INSUMOS: Solução de desinfecção para lentes de contato, frasco 120 ml - OPTI FREE EXPRESS

usar código de insumos: 080918159

FRASCO 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

088110373 INSUMOS: Solução de desinfecção para lentes de contato, frasco 120 ml - BOSTON SIMPLUS FRASCO 61 Medicamentos ativo
088110374 Furosemida 40 mg + Cloreto de potássio 100 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo
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088110377 Ferro quelado + Ácido folico + Vitamina B12, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110379 Venlafaxina 150 mg, liberação controlada, cápsula - VENLIFT OD
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

088110380 Oxibutinina 5 mg, comprimido - RETEMIC
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110384 Budesonida suspensão para nebulização 0,5 mg/ml, frasco-ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

088110385 Tiamina 50 mg + Piridoxina 50 mg + Cianocobalamina 1 mg + Diclofenaco 50 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110386 Vitaminas + Sais minerais + Ginseng 100 mg, comprimido - GEROVITAL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110389 IMPORTADO: Lactase - LACTAID FAST ACT, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110390 Fluticasona 50 mcg, spray nasal, frasco com 60 doses
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110392 Zuclopentixol depot 200 mg, ampola 1ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

088110393 Calcipotriol, pomada, tubo 30 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

usar código padronizado: 825023

TUBO 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

088110394 Mupirocina, creme, tubo 15 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

TUBO 61 Medicamentos ativo

088110395 MANIPULADO: Piritionato de zinco 2%, proterinas hidrossoluveis 0,5, xampu, frasco  200 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
088110396 MANIPULADO: Ureia 10% manipulado 400ml ac lactico 5%, pca-na 3%, sorbitol 5%, irgasan 0,1%,

silicone 5%, alantoina 0,2%, frasco
FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110397 MANIPULADO: Clobetasol 0,05% frasco 20 ml, frasco FRASCO 61 Medicamentos ativo
088110398 Acetato de fluormetolona 1mg/ml, frasco 5ml

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110399 Clonixinato de lisina + Cloridrato de ciclobenzaprina 125 mg + 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110400 MANIPULADO: Sildenafil 5 mg/ml, frasco 220 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
088110402 Tansulosina, cloridrato 0,4 mg, comprimido - OMNIC

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110403 Clomipramina 75 mg, comprimido - ANAFRANIL SR
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110404 Domperidona 10 mg, comprimido - PERIDAL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110405 Trimebutina, maleato 200 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

capsula 61 Medicamentos ativo

088110406 Cinarizina 25 mg + Piracetam 400 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110408 MANIPULADO: Espironolactona 10 mg/ml, frasco 100 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
088110409 Tobramicina + Dexametasona, solução oftálmica, frasco 5 ml

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO 61 Medicamentos ativo
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088110410 Pindolol 10 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110411 Erlotinib 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110413 Vacina inalvax depot 10 pnu/ml, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110414 Fosfato de cálcio + Colecalciferol 600 mg/400 UI, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110415 Vacina inalvax depot 100 pnu/ml, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110416 Vacina inalvax depot 1.000 pnu/ml, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110417 Vacina inalvax depot 10.000 pnu/ml, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110418 IMPORTADO: Hematina liofilizado 313 mg, ampola AMPOLA 61 Medicamentos ativo
088110419 Papaverina + quinina, cloridrato, drágea

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
DRAGEA 61 Medicamentos ativo

088110420 Paroxetina 25 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110421 Cetoprofeno 160 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110424 MANIPULADO: Óleo de amendoas 50% + Creme lanette QSP 200 ml, frasco FRASCO 61 Medicamentos ativo
088110427 ISUMOS: Protetor Solar Fps 60, frasco 125 ml  - HELIOBLOCK FLUID FRASCO 61 Medicamentos ativo
088110428 Metoprolol 100 mg + hidroclorotiazida 12,5 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110429 INSUMOS: Sabonete concentrado de aveia - AVENO 80g PECA 61 Medicamentos ativo
088110430 INSUMOS: Protetor solar FPS 30, frasco 120 ml - SUNDOWN KIDS FRASCO 61 Medicamentos ativo
088110432 INSUMOS: Loção hidratante corporal hipoalergênico, frasco 120 ml - FISIOGEL/STIEFEL

Usar código de insumo: 080918581 

FRASCO 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

088110433 Luteina + Zeaxantina + Vitaminas e minerais, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110434 INSUMOS: Lanceta optium XCEED. PECA 61 Medicamentos ativo
088110435 Acido nalidixico 50 mg/ml, solução oral, frasco 60ml

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110436 Metoprolol, tartarato 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110438 Topiramato 25 mg, comprimido - TOPAMAX
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110439 Olmesartana + Hidroclorotiazina 40/25 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110440 IMPORTADO:  Levetiracetam 100 mg/ml, frasco 300 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
088110441 Calcio de ostras 500 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110442 Etinilestradiol 0,035 mg + Acetado de ciproterona 2 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo
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088110443 Cassia senna extrato seco 50 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110444 Enalapril 10 mg + Anlodipino 2,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110445 Trifluoperazina 2 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110446 Escina + Salicilato de dietilamonio, gel, tubo 30 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

TUBO 61 Medicamentos ativo

088110449 INSUMOS: Dispositivo para incontinência urinária tam. G  sem extensor Uripen. PECA 61 Medicamentos ativo
088110450 Nicotinico, ácido 750 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110452 Trifluoperazina 1mg manipulado COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110455 Cetotifeno 1 mg/ml, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110456 Pentoxifilina 600 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110457 Lactitol monoidratado 5 g, sachê
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SACHE 61 Medicamentos ativo

088110458 Ácido ascorbico 1g + zinco 10mg - cebion zinco COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110460 Metenamina 120 mg + metiltioninio, cloreto 20 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110461 Timomodulina, xarope, frasco 120 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110462 Vitaminas e minerais, comprimido - NEOVITE LUTEIN
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110463 Anlodipino, besilato 5 mg + Benazedril, cloridrato 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110465 Venlafaxina 37,5 mg, liberação controlada, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110467 Captopril 50 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110469 Nifedipina oros 30 mg, comprimido - ADALAT OROS
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110471 MANIPULADO: Risperidona 8 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
088110472 INSUMOS: Fralda descartável infantil noturna tamanho XG - Pompom.

Usar código de insumo: 080918617

PECA 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

088110473 INSUMOS: Lenços umedecidos, caixa com 50 lenços. CAIXA 61 Medicamentos ativo
088110474 Gatifloxacina 0,3%, colírio, frasco 5 ml

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110476 Agalsidase Beta 35 mg, ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

088110478 Cálcio, carbonato 500 mg + Vitamina D 125 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo
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088110481 Formoterol 6 mcg + budesonida 100 mcg, turbohaler, frasco

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110482 Budesonida 32 mcg/dose, frasco - BUDECORT
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110483 Estradiol + acetato de noretisterona 50/140, adesivos
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

PECA 61 Medicamentos ativo

088110484 Neomicina 3,5 mg/g, pomada, tubo
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

TUBO 61 Medicamentos ativo

088110485 Buflomedil 150 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110486 Diclofenaco sódico 1 mg/ml, colírio, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110487 Cilostazol 100 mg, comprimido - CEBRALAT
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110488 Poliestirenossulfonato de cálcio,caixa com 60 envelopes 30 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

ENVELOPE 61 Medicamentos ativo

088110493 Carbamazepina 200 mg, comprimido - TEGRETOL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110495 Minoxidil 10mg
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110496 Clonazepan 0,5 mg, comprimido - RIVOTRIL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110497 Paroxetina 20 mg, comprimido - PONDERA
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110500 Cetoprofeno 100 mg, solução injetável IM, ampola 2 ml.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

088110501 Clorpromazina, cloridrato 5 mg/ml, ampola 5 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

088110506 INSUMOS: Protetor cutâneo, spray, frasco 28 ml - CAVILON FRASCO 61 Medicamentos ativo
088110508 Insulina humana NPH 100 UI/ml, refil 3 ml

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
PECA 61 Medicamentos ativo

088110509 Insulina asparte 30% + Insulina asparte protamina 70%, caneta descartável 3 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

PECA 61 Medicamentos ativo

088110510 Insulina asparte 30% + Insulina asparte protamina 70%, refil 3 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

PECA 61 Medicamentos ativo

088110512 Tramadol 50 mg, gotas, frasco 10 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110513 Alfuzosina, cloridrato 10mg COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110514 Cálcio aminoácido quelato 500 mg, sachê
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SACHE 61 Medicamentos ativo

088110515 Budesonida 50 mcg, spray nasal, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110519 Betametasona, dipropionato 0,5 mg + Gentamicina, sulfato 1mg,  pomada, tubo 30 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

TUBO 61 Medicamentos ativo

088110520 Desloratadina 5 mg, comprimido COMPRIMI 61 Medicamentos ativo
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Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. DO

088110521 Pioglitazona, cloridrato 15 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110522 Hialuronato de sódio 40 mg, injetável, 0,8 mg/ml, frasco-ampola 50 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

088110523 Hidrocortisona + Neomicina + Vitamina C + Troxerrutina + Benzocaina, pomada, tubo 10 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

TUBO 61 Medicamentos ativo

088110524 Anlodipino, besilato 5 mg + Atenolol 50 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110525 Vildagliptina 50 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110526 Valsartan 160 mg + Anlodipino 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110528 MANIPULADO: Metotrexate 15 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
088110530 Calcitonina sintetica de salmao 200 UI, solução nasal, frasco - MIACALCIC

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110531 Clonazepam 2 mg, comprimido - RIVOTRIL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110532 Oxcarbazepina 600 mg, comprimido - TRILEPTAL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110533 Beclometasona, dipropionato 50 mcg, spray nasal, frasco - CLENIL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110534 Bromazepam 6 mg, comprimido - LEXOTAN
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.c

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110535 Sulfadiazina de prata 10 mg + Nitrato de cerio 4 mg, creme, tubo 30 g tubo 61 Medicamentos ativo
088110536 Montelucaste sodico 4 mg granulado, sachê - SINGULAR BABY

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
SACHE 61 Medicamentos ativo

088110537 Raltitrexede 2 mg, frasco-ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

088110538 Ciclesonida 80 mcg, (0,10mg/dose), frasco com 120 doses
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

frasco 61 Medicamentos ativo

088110539 Oxcarbazepina 300 mg, comprimido - TRILEPTAL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110540 Baclofeno 10 mg, comprimido - LIORESAL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110542 Clortalidona 25 mg, comprimido - HIGROTON
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
             

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110543 Etonogestrel 68 mg, implante subcutâneo
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

PECA 61 Medicamentos ativo

088110544 INSUMOS: Protetor Solar  FPS 45, frasco 100 ml

usar código:080918604

FRASCO 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

088110545 INSUMOS: Protetor solar FPS 60. FRASCO 61 Medicamentos ativo
088110546 Betametasona, dipropionato 0,64 mg + Salicilico, ácido 30 mg, pomada, tubo 30 g

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
TUBO 61 Medicamentos ativo
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088110547 INSUMOS: Shampoo Kertyol PSO 125ml - Ducray. FRASCO 61 Medicamentos ativo
088110548 Piracetam 400 mg, comprimido - NOOTRON

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110550 Clobazam 10 mg, comprimido - FRISIUM
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110551 Fenitoina sódica 100 mg, comprimido - HIDANTAL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110552 Fenoterol bromidrato 5 mg/ml, gotas, frasco - BEROTEC
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110555 MANIPULADO: Zinco 40 mg + Cobre 2 mg + Selenio 40 mcg + Vitamina A 5.000 UI + Vitamina C 60 mg +
Vitamina E 30UI, cápsula

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

088110556 MANIPULADO: Glutamina 4 g + Arginina 1 g + Taurina 300 mg + Carnitina 500 mg + Vitamina B2 50 mg
+ Vitamina B6 100 mg +Vvitamina D 800 UI + Vitamina E 400 UI + Carbonato de cálcio 800 mg, envelope

ENVELOPE 61 Medicamentos ativo

088110558 Raltegravir 400 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110559 MANIPULADO: Condroitina, Sulfato 600 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
088110560 INSUMOS: Tira reativa para glicemia accu-check go c/25 CAIXA 61 Medicamentos ativo
088110561 Dasatinibe 50 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110571 Manidipina, cloridrato 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110572 Moxifloxacino, cloridrato 5 mg/ml, colírio, frasco 5 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110573 Metionina 100 mg + Cloreto de colina 25 mg + Inositol 50 mg + Cioanocobalamina 2 mcg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110574 IMPORTADO: IGF1, (Mecasermin), 10 mg/ml, frasco-ampola 4 ml FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

088110575 Alglucosidade alfa 50 mg , ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

088110576 Fluoxetina, cloridrato 20 mg, comprimido - FLUXENE
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110577 Budesonida 100 mcg, suspensao nasal, frasco com 120 doses
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110578 Imipramina 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110579 Topiramato 50 mg, comprimido - TOPAMAX
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110580 Fluticasona,propionato 50 mcg, pó parainalação + inalador , frasco com 60 doses
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110581 Sinvastatina 40 mg + Ácido acetilsalicilico 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110583 N-acetilcisteina 11,5 mg/ml, gotas, solução nasal, frasco 20 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110584 Lubrificante oftálmico, frasco 15 ml - OFTANE
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110586 Metilfenidato, cloridrato 54 mg, comprimido COMPRIMI 61 Medicamentos ativo
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Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. DO

088110590 Lidocaina + Neomicina + Hialuronidase, tubo 30 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

TUBO 61 Medicamentos ativo

088110591 Sunitinibe, malato 25 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110592 Risperidona 0,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110593 INSUMOS: Tira reativa para glicemia , unidade: caixa com 50 tiras - PERFORMA CAIXA 61 Medicamentos ativo
088110594 Alprazolam 0,5 mg, liberação lenta, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110595 MANIPULADO: Betametasona, valerato 0,1%, loção, frasco 60 g FRASCO 61 Medicamentos ativo
088110596 Levotiroxina sodica 100 mg, comprimido - SYNTHROID

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110597 Metilprednisolona succinato 1 g, ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

088110598 Olmesartana, medoxomila 40 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110599 Bimatoprost + Timolol, maleato, solução oftálmica, frasco 3 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110602 Oxicodona, cloridrato 20 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110607 Polihexanida 0,1%, frasco 100 ml - ACQUASEPT
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

PECA 61 Medicamentos ativo

088110609 Bicatulamida 50 mg, comprimido - GEPEPROSTIN
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110610 Candersatana cilexitil 16 mg, comprimido - ATACAND
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110611 Carvedilol 6,25 mg, comprimido - ICTUS
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110612 Cloxazolam 4 mg, comprimido - OLCADIL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110613 Simeticona 125 mg, comprimido - LUFTAL MAX
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110614 Glicazida 30 mg, comprimido - DIAMICRON MR
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110615 Glimepirida 2 mg, comprimido - AMARYL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110616 Indapamida 1,5 mg, comprimido - NATRILIX SR
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110617 Levotiroxina sódica 50 mg, comprimido - EUTRHYROX
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110618 Lítio carbonato 300 mg, comprimido - CARBOLITIUM
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110619 Pentoxifilina 400 mg, drágea - TRENTAL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

DRAGEA 61 Medicamentos ativo

088110620 Estradiol 2 mg + Noretisterona 1 mg, comprimido COMPRIMI 61 Medicamentos ativo
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Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. DO

088110621 Pilocarpina 1%, solução oftálmica, frasco 10ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110622 Modafinila 200 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110623 Moclobemida 150 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110624 Espiramicina 1,5 mUI, 500 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110625 Pravastatina 40 mg, comprimido - PRAVACOL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110626 Teofilina 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110627 Venlafaxina 150 mg, liberação controlada, comprimido - EFEXOR XR
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110628 Levotiroxina sódica 150 mcg, comprimido - PURAN T4
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110629 MANIPULADO: Creme para ulcera varicosa 30g ,composicao: cetoconazol 2%, betametazona 0,25%,
arnica extrato glicolico 8%, castanha da india extrato glicolico 8%, glycosan hifroquinona 6%, trivalin 5%,
neomicina 0,25%, rapithix a-60 1%, tapioca 5%, creme base oliven qsp 30g, frasco

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110630 Lisinopril 30 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110631 Vacina "BG", 98% betagluna + 2% b-n-acetil, frasco-ampola 1 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

088110632 Vacina "IC", 25% Acaros + 25% Polens mix + 25% Epitelios mix  + 25% Fungos I e II, frasco-ampola 1 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

088110633 Desogestrel 75 mcg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110635 Lercanidipina 20 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110636 Valsartan 320 mg + Anlodipino 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110637 Travoprosta 0,04 mg/ml + Maleato de timolol 5,0 mg/ml, frasco 2,5 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110638 Modafinila 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110639 Nitrofurazona 2 mg/g, pomada dermatológica, tubo 30g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

TUBO 61 Medicamentos ativo

088110640 MANIPULADO: Doxepina 10 mg, cápsula incolor CAPSULA 61 Medicamentos ativo
088110642 Luteína 10 mg + Zeaxantina 1 mg + Vitaminas e minerais, comprimido - MACULAR PROTECT

COMPLETE
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110643 Lapatinibe, dotosilato 250 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110644 Rivastigmina 9 mg/5cm, 2 patches, adesivos PECA 61 Medicamentos ativo (bloqueado)
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Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

Usar código padonizado 078352011.
088110646 Polivitaminico e polimineral, comprimido - VITERGAN MASTER

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110647 Tiamina,  vitamina B1 300 mg, comprimido - BENERVA.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110649 Ácido gama aminobutirico 100 mg + Ácido glutamico 100 mg + Tiamina 25 mg + Piridoxina 10 mg +
Cálcio 50 mg + Cianocobolamina 5 mcg, comprimido - ORGANO NEUROCEREBRAL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110650 Fitomenadiona 2 mg IM, ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

088110651 Levomepromazina 25 mg, comprimido - NEOZINE
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110652 Paroxetina 30 mg, comprimido - CEBRILIN
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110656 Ipratropio 0,250 mg/ml, solução inalatória, frasco 20 ml - ATROVENT GOTAS
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110661 Budesonida 200 mcg/dose, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110662 Policresuleno + Cinchocaina 100 mg + 10 mg/g, pomada retal, tubo
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

TUBO 61 Medicamentos ativo

088110663 Vareniclina, tartarato 0,5 mg + 1 mg,  kit completo
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110664 Vareniclina, tartarato 1 mg , kit manutenção, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110665 Polivitaminicos + Poliminerais, comprimido - VIDYN
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110666 Valsartan 320 mg + Alodipino 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110667 Estradiol 0,5 mg, gel, embalagem com 28 sachês 0,5 g - SANDRENA
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SACHE 61 Medicamentos ativo

088110668 Sitagliptina 25 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110670 Tamoxifeno 20 mg, comprimido - NOLVADEX D
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110671 Insulina humana regular 100 UI/ml, refil 3 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

PECA 61 Medicamentos ativo

088110675 Exenatida 0,25 mg/ml, injetável, cartucho 2,4 ml, 60 doses sendo cada dose 10 mcg  - BYETTA
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

PECA 61 Medicamentos ativo

088110676 Manidipino, dicloridrato 10 mg + Delapril, cloridrato 30 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110677 Diidroergocristina 1 mg + Piracetam 400 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110679 Domperidona 10 mg, comprimento - MOTILIUM
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo
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088110680 Metformina 500 mg + Glibenclamida 2,5 mg, comprimido - GLUCOVANCE

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110681 Alemtuzumab 30 mg, injetável, ampola 1 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

088110682 Dexametasona + Tiamina + Piridoxina + Cianocobalamina, ampola - DEXACITONEURIN
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

088110683 Passiflora + Crataegus + Salix alba, xarope, frasco 100 ml - CALMAN
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110684 Lenalidomide 5 mg, comprimido - LEDANID
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110685 Esomeprazol magnésio 20 mg, comprimido - NEXIUM
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110686 Ciclobenzaprina 10 mg, comprimido - MIRTAX
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110687 Dasatinibe 20 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110688 Tioridazina, cloridrato 30 mg/ml, oral, frasco 50 ml - MELLERIL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110692 Maraviroc 150 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110693 Terbutalina, sulfato 0,3 mg/ml, xarope, frasco 100 ml - BRICANYL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110694 MANIPULADO: Chá verde 500mg, sachê efervescente SACHE 61 Medicamentos ativo
088110695 Irbesartana 300 mg, comprimido - APROVEL

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110697 Trabectedin 0,25 mg, 0,05 mg/ml, frasco-ampola 5 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

088110699 Nicotinico, ácido 1.000 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110700 Ômega 3  1.000 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110701 Mesalazina 400 mg, comprimido -  ASALIT
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110702 Betaistina, dicloridrato 8 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110703 Memantina 10 mg, comprimido - ALOIS
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110705 Fentanila 8,4 mg, 50 mcg/hora, adesivo transdérmico
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

PECA 61 Medicamentos ativo

088110707 Parafina microencapsulada + Psyllium plantago, sachê - PARAPSYL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SACHE 61 Medicamentos ativo

088110708 Vildagliptina 50 mg + Metformina 850 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110719 Escitalopran, oxalato 20 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110720 Hialuronato de sodio 10 mg/ml, ampola 2,5 ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
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Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

088110721 Bametano, sulfato 12,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110722 Sertralina, cloridrato 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110723 Ebastina 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110725 Olopatadina, cloridrato 0,1%, colírio, frasco 5 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110726 Harpagophytum procumbens, extrato seco, 400 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110728 Acido fólico 0,8 mg + Cloridrato de piridoxina 4 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110729 MANIPULADO: Betanecol, cloreto 25 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
088110730 MANIPULADO: Ureia 8% + oleo de amendoas 9% + hidrocotisona 10% + heparina 5.000UI, qsp frasco

250 ml
FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110731 MANIPULADO: Óleo de uva + vitamina e 5% + FPS 30, qsp frasco 200 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
088110733 MANIPULADO: Hidroviton 5% + Ureia 5% + Oleo de Amendoas 2%, creme, frasco 500 g. FRASCO 61 Medicamentos ativo
088110734 Maraviroc 300 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110735 MANIPULADO: Ciproeptadina 4mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
088110736 Olmesartana medoxomila 20 mg + Anlodipino 5 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110737 INSUMOS: Protetor labial FPS 30 - EPIDRAT

Usar código:080918603

PECA 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

088110738 INSUMOS: Protetor solar fps 40-anthelios helioblock fluid la roche posay FRASCO 61 Medicamentos ativo
088110739 INSUMOS: Protetor solar fps 30 - Anthelios Helioblock Fluid La Roche Posay, 125ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
088110740 Cromoglicato 4%, solução nasal, frasco

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110741 Vildagliptina 50 mg + Metformina 500 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110742 Olmesartana Medoxomila 40 mg + Anlodipino 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110747 NUTRIÇÃO: Suplemento nutricional líquido para uso oral, hipercalórico (aproximadamente 1,5 cal/ml)
proteínas entre 10 a 17%, carboidratos entre 45 a 65% e lipídeos entre 20 e 40%, diversos sabores,
embalagem com no máximo 300ml. - NUTRIDRINK

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110749 Valerato de betametasona + Sulfato de gentamicina + Tolnaftato + Clioquinol, pomada, tubo 20 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

TUBO 61 Medicamentos ativo

088110750 Pancreatinatriplex 170 mg + Simeticona 80 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110752 Emedastina solução 0,5%, colírio, frasco 5 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110753 Rivastigmina 18 mg/10 cm, patches, adesivos
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

PECA 61 Medicamentos ativo
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088110754 Nimesulida-betaciclodextrina 400 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110755 Cloridrato de moxifloxacino 5 mg/ml + Fosfato de dexametasona 1 mg/ml, colírio, frasco 5 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110756 Epinastina, cloridrato, colírio, frasco 5 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110759 Clodronato dissodico anidro 400 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110760 MANIPULADO: Triglicerideos cadeia media 20% + Óleo mineral 1%+ Manteiga karite 3% + D-pantenol
2% + Pcana 2% + Extrato aloe vera 3%, loção não iônica, qsp frasco 200 ml.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110761 MANIPULADO: Uréia 10% + Óleo de amendoas 5% + Silicone 1%, loção não iônica, qsp frasco 200 ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
088110762 MANIPULADO: Piritionato zinco 3% + Ácido salicilico 2% + Extrato calendula 3%, xampu, qsp frasco 200

ml
FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110763 Saccharomyces boulardii - 17 liofilizado, cápsula 200 mg
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

088110765 Buclizina 1 mg + Lisina, cloridrato 20 mg + Vitamina B1 + B2 + B6 + B12... frasco 100 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110766 Rasagilina, lesilato 1 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110767 IMPORTADO: Rotigotina 2 mg/24h, adesivos PECA 61 Medicamentos ativo
088110768 MANIPULADO: Luteína 40 mg, cápsula capsula 61 Medicamentos ativo
088110769 Aspartato de arginina 250 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110772 INSUMOS: Unguento Aquaphor Original Ointment, pote 396g POTE 61 Medicamentos ativo
088110775 Ácido fusidico 20 mg, creme, tubo 10 a 15g

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
TUBO 61 Medicamentos ativo

088110777 Salmeterol, xinofoato 50 mcg, diskus, frasco com 60 doses
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110778 Alisquireno, hemifumarato 300 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110792 INSUMOS: Shampoo anticaspa Kerium intensivo, frasco 125 ml - La Roche Posay. FRASCO 61 Medicamentos ativo
088110793 Telbivudina 600 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110794 Isossorbida, dinitrato 40 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110796 Estradiol 50 mcg + Acetato de norestisterona 170 mcg, caixa com 8 adesivos
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. 

CAIXA 61 Medicamentos ativo

088110797 Fluvastatina 40 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110798 Hypericum peforatum 300 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

088110799 Sitagliptina 50 mg + Metformina 500 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110800 Saccharomyces boulardii - 17 liofilizado, envelope 1 g de pó com 200 mg
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

ENVELOPE 61 Medicamentos ativo
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088110801 Pelargonium sidoides extreps EPs 7630, solução oral, frasco 50 ml

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110802 Piretanida 6 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110803 Glicosamina, sulfato 1,5 g, sachê - GLUCOREUMIN
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SACHE 61 Medicamentos ativo

088110804 Estrógenos conjugados naturais 0,625 mg, drágeas - PREMARIN
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

DRAGEA 61 Medicamentos ativo

088110805 Atenolol 50 mg + Nifedipino 20 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110806 Perindopril 4 mg + Indapamida 1,25 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110809 MANIPULADO: Vitamina D 400UI, cápsula capsula 61 Medicamentos ativo
088110810 MANIPULADO: Aspartato de magnésio 100 mg, cápsula capsula 61 Medicamentos ativo
088110811 Trimetazidina MR 35 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110812 Betametasona + Declorfeniramina, maleato 0,25 mg/5 ml, frasco 120 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110813 MANIPULADO: Calcio,carbonato 600 mg, cápsula capsula 61 Medicamentos ativo
088110814 MANIPULADO: Colecalciferol 50.000 UI, gotas, frasco 5ml frasco 61 Medicamentos ativo
088110815 Lisina, clonixinato 125 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110816 Sitagliptina, fosfato 50 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110817 Piridoxina 40 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110818 Oxcarbazepina 6%, frasco - TRILEPTAL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110819 Darifenacina, bromidrato 7,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110820 INSUMOS: Curativo Absorvente C/Prata Esteril 15x15(Cx C/5) Aquacel Ag CAIXA 61 Medicamentos ativo
088110821 INSUMOS: Curativo Hidrofibra Absorvente  10x10 (Caixa com 10) - Aquacel. CAIXA 61 Medicamentos ativo
088110822 Insulina glulisina 100 UI/ml, caneta descartável 3 ml - APIDRA SOLOSTAR

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
PECA 61 Medicamentos ativo

088110823 INSUMOS:  Amônio lactato + Alantoina, loção, frasco 120 g  - LACTREX FRASCO 61 Medicamentos ativo
088110824 Isossorbida, mononitrato 20 mg, comprimido - MONOCORDIL

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110825 Valeriana 250 mg + Lúpulo 60 mg, extrato seco, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110826 Betametildigoxina 0,1 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110827 INSUMOS: Fralda descartavel infatil, tamanho super extra grande, XXG capacidade de 15 a 24 kg.

usar código de insumo: 080918017 

PECA 61 Medicamentos ativo

088110828 INSUMOS: Tubo (ou sonda) para gastrostomia Mic-Key - 18 French calibre 2,5cm comprimento PECA 61 Medicamentos ativo
088110830 Desloratadina 0,5 mg/ml, frasco 100 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
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Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

088110831 Insulina glargina 100 UI/ml, caneta descartável 3 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

PECA 61 Medicamentos ativo

088110832 Etinilestradiol + Gestodeno 0,03 + 0,075 mg, 21 drágea - GYNERA
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

DRAGEA 61 Medicamentos ativo

088110833 Risperidona 0,25 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110834 Valsartan 320 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, caixa com 28 comprimidos
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110835 MANIPULADO: Solução fosfato de sódio dibásico 55,6 g + Fosfato de sódio monobásico 11,55 g, qsp
frasco 1.000 ml

frasco 61 Medicamentos ativo

088110836 Benzidamina, cloridrato 500 mg/9,4 g, pó, envelope
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

ENVELOPE 61 Medicamentos ativo

088110837 INSUMOS: Talco liquido corporal FRASCO 61 Medicamentos ativo
088110838 Nitrofurantoina 5 mg/ml, suspensão oral, frasco 120 ml

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
****Descontínuado****

FRASCO 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

088110839 Benazepril, Cloridrato 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110841 Ezetimibe 10 mg + Sinvastatina 80 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110842 Levobunolol, cloridrato 5 mg/ml, solução oftálmica, frasco 5 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110843 Salbutamol 4 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110844 Alfa 1 Antitripsina ampola 1.000 mg, 2 mg/ml, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

088110847 MANIPULADO: Uréia 15% + Óleo de amendoas doces 10% + Vaselina 10g + Creme meg qsp, frasco 300
g 

frasco 61 Medicamentos ativo

088110848 MANIPULADO: Uréia 10% + Óleo de amendoas 10% + Óleo de sementes 10% + Irgasan 10,5% +
Ciclopinox 1% + Emolicutis 3% + Creme hidratante qsp, frasco 500 g

frasco 61 Medicamentos ativo

088110849 Alisquireno, hemifumarato 150 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110851 Tiamina 100 mcg + Piridoxina 100 mg + Cianocobalamina 1.000 mcg, ampola - CITONEURIM 1.000
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

088110852 Composto a base de aminoacidos essenciais + Cetoanalogos, comprimido - KETOSTERIL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110853 MANIPULADO: Dimetilpolissiloxane, solução oftálmica, frasco 10 ml frasco 61 Medicamentos ativo
088110854 Escitalopram, oxalato 10 mg/ml, frasco

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110855 Pegvisomanto 10 mg, ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

088110856 Valsartan 160 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg + Anlodipino 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110857 Decitabina 50 mg, ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo
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088110858 Acido mucopolissacarido + Polissulfurico pomada 500 mg, bisnaga 40 g - HIRUDOID

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
BISNAGA 61 Medicamentos ativo

088110859 Sertralina, cloridrato 100 mg, comprimido - ASSERT
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110860 Fotemustina 208 mg/ml, frasco-ampola 50mg
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

088110861 MANIPULADO: Venlafaxina 200 mg, cápsula capsula 61 Medicamentos ativo
088110863 Dabigatrana, Etexilato 110 mg, cápsula

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
CAPSULA 61 Medicamentos ativo

088110864 Aesculus Hippocastanum, Castanha da Índia, 385 mg, comprimido - NOVARRUTINA
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110866 Pioglitazona, Cloridrato 30 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110869 NUTRIÇÃO: Fórmula lactea para recem nascidos de baixo peso Pre Nan 400g LATA 61 Medicamentos ativo
088110870 Doxazosina, mesilato 4 mg, comprimido - UNOPROST

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110871 Finasterida 5 mg, comprimido - GENÉRICO
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110872 Toxina botulinica 100 UI, ampola - BOTOX
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

088110874 Cássia Senna + Associações, comprimido - ALMEIDA PRADO 46
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110875 Ferrocarbonila + Complexo B + Ácido fólico, comprimido - COMBIRON FÓLICO
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110879 Alendronato de sodio 70 mg + Carbonato de calcio 1.250 mg + Vitamina D 200 UI, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110882 Pregabalina 75 mg, caixa com 28 compridos
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110883 Everolimo 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110884 Quetiapina, fumarato 50 mg, liberação prolongada, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110885 Bromocriptina SRO 2,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110886 Fanciclovir 250 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110887 Fluticasona, furoato 27,5 mcg/dose, spray nasal, frasco 9,1ml 120 doses
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110888 INSUMOS: Fralda descartável adulto tamanho M - Natural Master

Usar código de insumos: 080918250.

PECA 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

088110889 Dipiridamol 75 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo (bloqueado)

088110891 Levotiroxina sodica 125 mcg, comprimido - PURAN T4
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
088110892 Tocilizumabe 20mg/ml, injetável, frasco-ampola 10ml

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
AMPOLA 61 Medicamentos ativo

088110893 Pantonetato de Cálcio + Cistina + Nitrato de Tiamina +Levedura + Queratina + AC Aminobenzoico,
comprimiso - PANTOGAR
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110894 Ranelato de estrôncio 2 g, sachê - PROTOS
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SACHE 61 Medicamentos ativo

088110895 Candesartana cilexetil 8 mg, comprimido - ATACAND
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110896 Fenobarbital sodico 100 mg, comprimido - GARDENAL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110897 Carbamazepina 400 mg, comprimido - TEGRETOL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110899 Vildaglipitina 50 mg + Cloridrato de metformina 1.000 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110903 Acido tioctico 600 mg, comprimido - THIOCTACID
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110904 Paliperidona 6 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110905 Tretinoina 0,1 mg/g, gel, tubo 30 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

TUBO 61 Medicamentos ativo

088110907 Trabectedin 1 mg, frasco-ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

088110908 Somatotrofina 10 mg, ampola - NORDITROPIN SIMPLEXX
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

088110909 Dorzolamida, cloridrato 2%, colírio, frasco 5 ml - OCUPRESS
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110910 INSUMOS: Sabonete, barra 80 g  - CETAPHIL PECA 61 Medicamentos ativo
088110911 INSUMOS: Protetor solar FPS 30, gel creme, frasco 60g–SUNMAX SENSITIVE

Usar código de insumos:080918584 

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110912 MAIPULADO: Metronidazol 0,75%  + Fomblin hc/25 2% + Azuleno 0,2% + Base gel carbopol, qsp frasco
60 g

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110913 Betanecol, cloreto 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110914 Pregabalina 150 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

088110915 Everolimo 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110916 Urovaxon 6 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110917 Loteprednol frasco 5 mg/ml, frasco 5 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110918 Darifenacina, bromidrato 15 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110919 Codeina 60 mg, comprimido COMPRIMI 61 Medicamentos ativo
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Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. DO

088110920 Sitagliptina 50 mg + Metformina 850 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110921 Glicerina + Polissorbato, colírio, frasco 15 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110922 Vaxigripe 0,5 mg, seringa preenchida
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SERINGA
PRONTA

61 Medicamentos ativo

088110923 Tiotrópio, brometo 2,5 mcg, solução inalatoria, frasco 4ml + inalador, 60 doses
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110924 FSH 75 UI + LH 75 UI, frasco-ampola 1 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

088110926 Sitagliptina 50 mg + Metformina 1.000 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110927 Glimepirida 2mg 30comprimidos + cloridrato de metformina 500 mg 120 comprimidos
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110928 Trazodona, cloridrato 150 mg, comprimido - RETARD
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110929 Vacina de imunoterapia para ácaros aplicação 15/15 dias, frasco 15 ml para 6 meses de tratamento.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

088110930 Vacina de imunoterapia para acaros aplicação 20/20 dias, frasco 15ml para 8 meses de tratamento.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

088110931 Vacina de imunoterapia para acaros aplicação 30/30 dias, frasco 15ml para 15 meses de tratamento.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

088110932 Valproato de sódio 50 mg/ml, xarope, frasco - DEPAKENE
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110933 Sódico, valproato/valpróico, ácido 300 mg, liberação lenta, comprimido - TORVAL CR
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110934 Olopatadina, cloridrato 0,2%, colírio, frasco 2,5 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110935  Eculizumab 300 mg, frasco FRASCO 61 Medicamentos ativo
088110936 Betainterferona 1b 8.000.000 UI injetável, frasco-ampola

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
AMPOLA 61 Medicamentos ativo

088110937 Alprazolam 1 mg, liberacao lenta, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110938 Silimarina 140 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110939 INSUMOS: Sabonete hidratante barra 150g - Kalima.

Usar código de insumos: 080918585 

PECA 61 Medicamentos ativo

088110940 INSUMOS: Loção hidratante corporal 200ml - Kalima. FRASCO 61 Medicamentos ativo
088110942 INSUMOS: Loção hidratante 100g - Cetrilan FRASCO 61 Medicamentos ativo
088110943 Metronidazol 7,5 mg/g, gel tópico, tubo 30 g

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
TUBO 61 Medicamentos ativo
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088110944 Polivitaminico + Polimineral, comprimido - DERMAVITE

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110945 Metilfenidato, cloridrato LA 40 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110946 Polivitamínico, flaconete - STRENG
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FLACONET
E

61 Medicamentos ativo

088110947 Vardenafil, cloridrato 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110948 MANIPULADO: Hidroviton 2% + Creme de amêndoas QSP 200 g, sem perfume, sem parobenos, frasco
200 g

frasco 61 Medicamentos ativo

088110949 INSUMOS: Shampoo Epidrat Sensi com 120ml.
****Descontinuado****

FRASCO 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

088110950 NUTRIÇÃO: Dieta liquida nutricionalmente completa 1,5cal/ml tetra pak 1000ml para uso enteral ou oral -
TROPHIC 1.5

Usar código de nutrição: 121762002

PECA 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

088110951 Fexofenadina, cloridrato 6,0 mg/ml, frasco 150 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110952 Mirtazapina 30 mg, comprimido - MENELAT
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110953 MANIPULADO: Sabonete neutro liquido, sem perfume, sem parabenos, frasco 80 ml frasco 61 Medicamentos ativo
088110954 Estradiol + Drospirena 1 + 2 mg, comprimidos

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110955 MANIPULADO: Prilocaina 2,5% + Xilocaina 2,5% + Capsaicina 0,025% creme base, qsp frasco 120 g frasco 61 Medicamentos ativo
088110956 Ômega 3 500 mg , cápsula

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
CAPSULA 61 Medicamentos ativo

088110958 Extrato de Vitis Vinifera L. 150 mg, cápsula - RADIFREE
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

088110959 MANIPULADO: Zinco, peritionato 2% + Extrato de confrei 5% + Clobetazol 0,02%, shampoo, frasco 200
ml

frasco 61 Medicamentos ativo

088110960 MANIPULADO: Uréia 20% + Ácido salicilico 3% + Clobetasol 0,02%, pomada, bisnaga 20 g bisnaga 61 Medicamentos ativo
088110961 MANIPULADO: Zinco, sulfato 10 mg + Vitamina C 500 mg, cápsula capsula 61 Medicamentos ativo
088110962 MANIPULADO: Tramadol 50 mg + Triancinolona 3 mg, cápsula capsula 61 Medicamentos ativo
088110963 Ranibizumab 10 mg/ml, ampola 0,23 ml

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
AMPOLA 61 Medicamentos ativo

088110964 Benzobromarona 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110966 Antígenos mistos, solução oral, frasco 15ml - NIKKHO-VAC
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110968 Etravirina 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110969 INSUMOS: Hidratante sem perfume fps 15 - 120mg - Epidrat FRASCO 61 Medicamentos ativo
088110972 Sotalol, cloridrato 160 mg, comprimido - SOTACOR

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo
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088110973 Metoprolol, succinato + Hidroclorotiazida 95/12,5 mg - SELOPRESSZOK

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110974 Citidina 2,5 mg + Uridina 1,5 mg + Hidroxocobalamina 1.000 mcg, cápsulas - ETNA
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

088110975 MANIPULADO: Metilcobalamina 1.000 mcg, 1 mg, spray sublingual, frasco para 30 doses frasco 61 Medicamentos ativo

088110976 Melatonina 3 mg, sublingual, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110977 Tranexâmico, acido 500 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110978 Flecainida 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110979 MANIPULADO: Lactobacillus acidophillus 1 bilhão + lactobacillus casei 1bilhão + lactobacillus lactis 1
bilhão + bifidobacterium lactis 1 bilhão + bifidocaterium bifidum 1 bilhão, sachê.

sache 61 Medicamentos ativo

088110980 MANIPULADO: Metoxisaleno 5 mg, cápsula capsula 61 Medicamentos ativo
088110981 Omega 3 DHA 500 mg, cápsula

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
CAPSULA 61 Medicamentos ativo

088110982 Nebivolol, cloridrato 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110983 Cetoprofeno, lisinato 320 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

088110984  Anlodipino, besilato 2,5 mg, comprimido - CORDAREX
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088110986 INSUMOS: Loção Dermaid Cream 100 ml - Walkmed FRASCO 61 Medicamentos ativo
088110988 Polivitamínico suspensão, frasco 120 ml - REVITAM JR

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110989 Sulfato ferroso + associações, frasco 120 ml - COMBIRON
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

088110993 MANIPULADO: Cromoglicato sódico 150 mg, cápsula capsula 61 Medicamentos ativo
088110994 Venlafaxina 75 mg, cápsula - VENLAXIN

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
CAPSULA 61 Medicamentos ativo

088110995 IMPORTADO: Mipomersen Sodio 200mg/ml, ampola AMPOLA 61 Medicamentos ativo
088110996 Tansulosina, Cloridrato 0,4mg Lib. Prolongada

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
CAPSULA 61 Medicamentos ativo

088110997 MANIPULADO: Captopril 5 mg/ml, frasco 160 ml frasco 61 Medicamentos ativo
088110998 Pioglitazona, cloridrato 45 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

088110999 Carisoprodol 250 mg + Dipirona sódica 250 mg + Piridoxina 100 mg + Tiamina 50 mg + Cianocobalamina
1 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

088145002 Roupeiro de aço,com 08 portas e fechadura PECA 22 Mobiliário ativo
088196001 ENDOPROTESE NAO CONVENCIONAL COM JOELHO ARTICULADO PECA 73 Material de Uso e Confecção em

Medicina de Reabilitação
ativo
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088196002 Endoprotese não convencional modular de fêmur com joelho articulado. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

088200001  Meio especifico baseado na tecnologia de substrato definido que permite detectar e qualificar coliformes
totais e escherichia coli em 24 horas, através de dois substratos nutriente-indicadores específicos,
onpg/mug (desenvolvimento de coloração para coliformes totais e fluorescência para e.coli), constituído
por supressores específicos para inibir microorganismos interferentes, assegurando a sensibilidade e
especificidade da metodologia. Resultados sem a necessidade de adição de outros reagentes para
confirmação. Para analise de amostras de água natural, tratada ou bruta. da data de fabricação ate a data
de entrega não poderá ter transcorrido mais de 20% (vinte porcento) do prazo de validade do produto.
Embalagem individual com quantidade de meio para 100ml de amostra. deve vir acompanhado de 09
comparadores de cor, com no mínimo de 80% do prazo de validade do produto. O método deve atender
ao estabelecimento no artigo 22 da portaria 2914 de 12 de dezembro de 2011.

FLACONET
E

60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

088340001 Avental para ferreiro de couro PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
088480008 Braquete 6U ATTIC PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos

e Eletrônicos
ativo

088498001 Porta lembretes em acrilico

Sem requisiçao desde 10/2009.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

088552004 Placa de memoria ddr2 de 512 mb PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

088587001 Sistema da Bain respiratório para adulto com sistema anti-poluição.
1. Caracteristicas tecnicas minimas:
1.1 traquéia coaxial dupla;
1.2 conector para traquéia e máscara;
1.3 conector para traquéia e bolsa reservatório;
1.4 máscara para inalação para uso adulto;
1.5 bolsa reservatório para sistema de Bain de uso adulto

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

088609001 CESTO PARA AUTOCLAVE EM AÇO INOX COMPATÍVEL COM A MARCA BAUMER B525, BA
03031,54 X 360 X 195MM.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

088625001 DISPOSITIVO DE VEDACAO PARA TROCATER DE 11MM, COMPATIVEL COM O
VIDEOLAPAROSCOPIO COM HISTEROSCOPIA DA MARCA KARL STORZ

Sem requisição desde 02/2007.

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo (bloqueado)

088625002 DISPOSITIVO DE VEDACAO PARA TROCATER DE 6 MM, COMPATIVEL COM O
VIDEOLAPAROSCOPIO COM HISTEROSCOPIA DA MARCA KARL STORZ

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

088625003 Dispositivo de redução de 13,5mm para 11mm 5mm, acopláveis ao trocater. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

088633001 PRODUTO PARA ANTI-EMBACIAMENTO PRA ENDOSCOPIO CIRURGICO (VIDEO-LAPAROSCOPIO),
25 ML, FRASCO ESTERIL, COMPATIVEL COM VIDEO-LAPAROSCOPIO COM HISTEROSCOPIA DA
MARCA KARL STORZ.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

088692001 Poste com caixa com. e trafo para cameras carbinox  PECA 104 Sinalização, controle e alarme ativo
088706001 Suporte de teto para projetor PECA 104 Sinalização, controle e alarme ativo
088781001 Conjunto de tubos flexíveis compatível com irrigador, marca Karl Storz, modelo Hamou Endomat para

histeroscopia, uso único, composto de duas vias de ligação aos frascos de soro, dispositivo de
acoplamento a camisa endoscópica, compatível com o video-laparoscopio com histeroscopia da marca
Karl Storz.

CONJUNTO 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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088781002 KIT DE TUBOS DESCARTÁVEIS ESTÉRIL COM DOIS CONECTORES PARA USO EM BOMBA DE

IRRIGAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DE HISTEROSCOPIA, COMPATÍVEL COM O MODELO
ENDOMAT DA MARCA KARL STORZ.  

KIT 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

088781003  KIT DE TUBOS DESCARTÁVEIS ESTÉRIL COM DOIS CONECTORES PARA USO EM BOMBA DE
IRRIGAÇÃO, PARA PROCEDIMENTO DE LAPAROSCOPIAC  COMPATIVEL COM O MODELO
ENDOMAT DA MARCA KARL STORZ.        

KIT 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

088803001 Complementos e acessórios diversos para aplicação direta PECA 105 Vestuários, Calçados e
Complementos

ativo

088820001 Biruta direção e velocidade dos ventos PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
088838001 Fixador Externo long fixador com junção bola e coloc. indepen. parafuso N°3 PECA 73 Material de Uso e Confecção em

Medicina de Reabilitação
ativo

088846001 Bomba de ar para pneus manual com calibrador completo. PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
088919001 Prolongador PECA 66 Prestação de Serviços de: ativo
088927001 Aro externo PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

088935001 Fios parafusos PECA 66 Prestação de Serviços de: ativo
088943001 Acabamento externo base do teto PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

088951001 Soquete variador de intensidade PECA 66 Prestação de Serviços de: ativo
088960001 Contato elétrico PECA 66 Prestação de Serviços de: ativo
088978001 Jogos de espelho para cúpula F-450 PECA 66 Prestação de Serviços de: ativo
088986001 Filtro atermano cúpula F-450 PECA 66 Prestação de Serviços de: ativo
089001001 Tampa do mancal PECA 66 Prestação de Serviços de: ativo
089010001 Guarnição do anel de vidro PECA 66 Prestação de Serviços de: ativo
089028001 Comando variador de intensidade PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos

e Eletrônicos
ativo

089060002 Membrana em PTFE hidrofilizado para filtração de solventes orgânicos e aquosos, descartável, com poro
de 0,45 micras e 47 mm de diâmetro, branca, lisa, não estéril. Caixa com 100 unidades.

CAIXA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

089060005 Membrana ha,embalagem individual, 0,45um 47mm de diâmetro, branca, quadriculada, estéril, sem pads.
caixa com 100 unidades.

CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

089060006 Unidade filtrante descartável para seringa com membrana ptfe modificada para filtração de solventes
orgânicos e aquosos, com poro de 0,45 micrometros e 13mm de diâmetro, não estéril caixa com 100
unidades.

CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

089060007 Unidade filtrante descartável para seringa com membrana PTFE modificada para filtração de solventes
orgânicos e aquosos. Com poro de 0,45 micrometros e 25 mm de diâmetro. Corpo em polietileno (PE),
não estéril caixa com 250 unidades.

CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

089060008 Unidade filtrante descartável para seringa com membrana PVDF hidrofílico com poro de 0,45 micrometros
e diâmetro de 33mm e corpo em polietileno (PE), não estéril, caixa com 250 unidades.

CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

089060013 Membrana de osmose 1812 de 100 gpd,compatível com osmose reversa marca baumer, modelo h-60-sw. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

089060014 Membrana ha (hawp 14250), em éster de celulose,0,45 micrômetro de poro,142mm de diâmetro
branca,lisa,hidrofílica,extraíveis gravimétricos 2,5%, espessura 180 micrômetro,grau de retenção de ar
4l/min x cm² porosidade 79%, 50 unidades/caixa.

CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

089060016 Membrana filtrante PTFE47mm e 0,45micrometros de porosidade, caixa com 100 unidades. CAIXA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

089060017    Membrana em PVDF hidrofílico,descartável,com poro de 0,45 micrometros e 47 mm de PECA 93 Laboratório, Equipamentos e ativo
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diâmetro,branca,lisa,não estéril. Caixa com 100 membranas.  Instrumentação (61)

089087002 Medidor de sinais vitais
Características técnicas mínimas: medidor automático de sinais vitais sendo os parâmetros spo2, pni,
temperatura e frequência cardíaca: medição da pressão arterial com tecnologia que permita medir a
pressão arterial,deve apresentar valores de pressão arterial média e frequência cardíaca: ter tecnologia de
termometria para medição de temperatura timpânica possibilidade de introdução manual ou automática
de parâmetros como peso, altura, frequência respiratória,nível de dor memória para leituras até 40
medidas, que permita a revisão e transferência posterior de dados. Conectividade com pc para envio de
dados para prontuário eletrônico e via cabo usb. Possibilidade de upgrade para conexão via wireless,
permitir integração com prontuário eletrônico do paciente; possibilidade de documentação eletrônica, que
garanta a redução de erros de transcrição; capacidade de acoplar leitor de código de barras para
identificação do paciente ou do profissional da saúde. Pni: amplitudes de pressão de aproximadamente 0
a 280 mmhg:amplitude sistólica de aproximadamente 60 a 250mmhg amplitude diastólica de
aproximadamente 30 a 160mmhg; amplitude média de aproximadamente 40 a 190mmhg; temperatura
com amplitude da temperatura, de aproxidamente 26 graus c a 43 graus c; spo2 com tecnologia que
reduza a interferência causada por movimento e luminosidade e com baixa perfusão periférica; amplitude
de medição de aproximadamente de 1% a 100% precisão de spo2 aproximadamente de 70% a 100%;
precisão da frequência de pulso de aproximadamente, 25 a 240 bpm +- 3 algarismos; deve possuir bateria
interna de ácido de chumbo fechada e recarregável (ou equivalente). Deverá acompanhar; 01 carrinho de
transporte original de fabrica para acondicionar equipamentos e acessórios, 01 manguito reutilizável
adulto, 01 pediátrico, 01 mangueira. Empresa fornecedora deverá oferecer assistência técnica
permanente, com reposição de peças e acessórios originais de fabrica. Empresa deverá apresentar carta
de autorização de comercialização do fabricante.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

089087003 Capa protetora para termômetro auricular em polipropileno, transparente, descartável, capa para redução
de risco de infecção cruzada e compatível com medidor automático de sinais vitais, sendo os parâmetros
spo2, pni,temperatura e frequência cardíaca; medição da pressão arterial com tecnologia que permita
medir a pressão arterial, deve apresentar valores de pressão arterial média e frequência cardíaca; ter
tecnologia de termometria para medição de temperatura timpânica, possibilidade de introdução manual ou
automática de parâmetros como peso, altura,frequência respiratória,nível de dor;capacidade futura de
conexão com balanças digitais; memória para leituras até 40 medidas, que permita a revisão e
transferência de dados conectividade com pc via cabo usb,possibilidade de upgrade para conexão via
wireless,permitir integração com prontuário eletrônico do paciente; possibilidade de documentação
eletrônica, que garanta a redução de erros de transcrição; capacidade de acoplar leitor de código de
barras para identificação do paciente ou do profissional da saúde. Pni: Amplitudes de pressão de
aproximadamente 0 a 280 mmhg; amplitude sistólica de aproximadamente 60 a 250 mmhg; amplitude
diastólica de aproximadamente 30 a 160 mmhg; amplitude média aproximadamente 40 a 190 mmhg;
temperatura com amplitude da temperatura, de aproximadamente 26 graus c a 43 graus c;spo2 com
tecnologia que reduza a interferência causada por movimento e luminosidade e com baixa perfusão
periférica; amplitude de medição de aproximadamente de 1% a 100%; precisão de spo2
aproximadamente de 70% a 100%; precisão da frequência de pulso de aproximadamente, 25 a 240 bpm
+-3 algarismos; deve possuir bateria interno de acido de chumbo fechada e recarregável (ou
equivalente).empresa fornecedora deverá oferecer assistência técnica permanente, com reposição de
peças e acessórios originais de fabrica. Empresa deverá apresentar carta de autorização de
comercialização do fabricante.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

089095001 Kit 5000 h DP Cassete, compatível com ventilador pulmonar Servo-I PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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089095002 Kit 5000 h P, compatível com ventilador pulmonar Servo-I PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

089095003 Kit de manutenção preventiva anual compatível com ventilador pulmomar marca Drager, modelo Savine
300.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

089230001 ARCO DE PROTEÇÃO PARA QUEIMADOS EM AÇO INOX PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

089265001 Reservatório para saboneteira em plástico. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
089273001 FILTRO DE GÁS DESCARTÁVEL COM CONECTOR LUER EM AMBOS OS LADOS COM FLUXO DE

1LITRO POR MINUTO PARA USO EM INSUFLADOR COMPATÍVEL COM MODELO HISTEROFLATOR
DA MARCA KARL STORZ.
                                                              

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

089273002 Filtro de gás descartável para insufladores com capacidade de 30 litros por minuto,com conector isso e
hidrofóbico em ambos os lados,estéril,uso único.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

089311002 Neuroestimulador implantável programável recarregável.
1. Generalidades:
Equipamento de estimulação neural terapêutica implantável, no auxilio do controle da dor crônica e
intratável do tronco e ou dos membros.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 volume do gerador de pulsos implantável (gpi) não deve superior a 45cm³;
2.2 a bateria do gpi deve ser de íons lítio recarregável, com garantia de vida de uso de pelo menos 09
(nove) anos;
2.3 o gpi deve possuir peso não superior a 80g;
2.4 deve permitir no mínimo ajuste ou configuração dos seguintes parâmetros para operação:
2.4.1 largura de pulso - faixa mínima entre 60 a 450 us;
2.4.2 freqüência - faixa mínima entre 2 e 130 hz;
2.4.3 amplitude;
2.4.3.1 se por corrente, faixa mínima entre 0 a 25,0ma;
2.4.3.2 se por tensão, faixa mínima entre 0 a 10,5v;
2.5 deve permitir a utilização de até dois eletrodos (duas tomadas), onde o número de pólos possíveis
seja até 16;
2.6 deve ser acompanhado por sistema ou dispositivo programador do paciente;
2.7 deve ser acompanhado por sistema ou dispositivo para efetuar a recarga da bateria, acompanhado de
antena (se necessário), fonte de alimentação;
2.8 deve ser acompanhado de cabo extensor para interligar o gpi ao eletrodo, se necessário;
3. Acessórios;
3.1 a empresa deve fornecer os demais acessórios, partes e itens necessários ao sistema para permitir
sua instalação, configuração e o seu uso pleno uso ao paciente;
4. Garantia;
4.1 deve possuir garantia total de no mínimo (02) dois anos
5. Documentação;
Deve ser fornecido manual de operação/configuração do sistema.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

089311003 Neuro estimulador - Neuroestimulador implantável programável bilateral
1. Generalidades: equipamento de estimulação neural terapêutica implantável, utilizado no auxílio ao
tratamento de pacientes com distonia e doença de parkinson
2. características técnicas mínimas:
2.1. volume do gerador de pulsos implantável (gpi) não deve ser superior a 55cm3;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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2.2. o gpi deve possuir peso não superior a 85g;
2.3. deve permitir no mínimo ajuste ou configuração dos seguintes parâmetros para operação:
2.3.1. largura de pulso - faixa entre 60 a 450ms, no mínimo;
2.3.2. frequência - faixa entre 3 e 240hz, no mínimo;
2.3.3. amplitude - faixa mínima entre 0 a 10,5v;
2.4. deve permitir a utilização de até dois eletrodos (duas tomadas);
2.5. deve possuir indicador de bateria;
3. acessórios:
3.1. bateria para o funcionamento do equipamento;
3.2. dois (02) eletrodos com quatro (04) pólos, com comprimento de no mínimo 40cm;
3.3. kit de implantação com passador e anel para fixação no crânio dos eletrodos;
3.4. dois (02) cabos extensores quadripolares com comprimento de no mínimo 50cm para interligar o gpi
ao eletrodo;
3.5. a empresa deve fornecer os demais acessórios, partese itens necessários ao sistema para permitir
sua instalação, configuração e o seu pleno uso ao paciente. O equipamento deve ser acompanhado pelos
manuais de operação em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos
usuários, sem ônus para a administração.

089311005 Neuroestimulador implantável programável não recarregável.
1. Generalidades:
Equipamento de estimulação neural terapêutica implantável, no auxilio do controle da dor crônica e
intratável do tronco e ou dos membros.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 Volume do gerador de pulsos implantável (GPI) não deve superior a 45cm³;
2.2 A bateria do GPI deve ser de íons lítio, com garantia de vida de uso de pelo menos 01 (um) ano;
2.3 O GPI deve possuir peso não superior a 80g;
2.4 Deve permitir no mínimo ajuste ou configuração dos seguintes parâmetros para operação:
2.4.1 Largura de pulso - faixa mínima entre 60 a 450 US;
2.4.2 Freqüência - faixa mínima entre 2 e 130 HZ;
2.4.3 Amplitude;
2.4.3.1 Se por corrente, faixa mínima entre 0 a 25,0MA;
2.4.3.2 Se por tensão, faixa mínima entre 0 a 10,5V;
2.5 Deve permitir a utilização de até dois eletrodos (duas tomadas), onde o número de pólos possíveis
seja até 16;
2.6 Deve ser acompanhado por sistema ou dispositivo programador do paciente;
2.7 Deve ser acompanhado de cabo extensor para interligar o GPI ao eletrodo, se necessário;
3. Acessórios;
3.1 A empresa deve fornecer os demais acessórios, partes e itens necessários ao sistema para permitir
sua instalação, configuração e o seu uso pleno uso ao paciente;
4. Garantia;
4.1 Deve possuir garantia total de no mínimo (01) um ano
5. Documentação;
Deve ser fornecido manual de operação/configuração do sistema.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

089311006 Objeto: neuroestimulador implantável programável não recarregável unilateral.
1. Generalidades:
Equipamento de estimulação neural terapêutica implantável, unilateral, para controle de movimentos
anormais através  de estimulação cerebral profunda do tronco e/ou dos membros.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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2. Características técnicas mínimas:
2.1. Volume gerador de pulsos implantável (gpi) não deve superior a 45 cm³;
2.2. A bateria do gpi deve possuir garantia de vida de uso;
2.3. O gpi deve possuir peso não superior a 60g;
2.4. Deve permitir no mínimo ajuste ou configuração dos seguintes parâmetros para operação:
2.4.1. Largura de pulso - faixa mínima entre 60 a 450 us;
2.4.2. Freqüência - faixa mínima entre 2 e 130 hz;
2.4.3. Amplitude:
2.4.3.1. Se por corrente, faixa mínima entre 0 a 12,5ma;
2.4.3.2. Se por tensão, faixa mínima entre 0 a 10,5v;
2.5. Deve permitir a utilização de (01) um eletrodo de (04)quatro polos;
2.6. Deve ser acompanhado por sistema ou dispositivo programa dor do paciente, se necessário;
3. Acessórios:
3.1. A empresa deve fornecer os demais acessórios, partes  e itens necessários ao sistema para permitir
sua instalação, configuração e o seu uso pleno uso ao paciente;
4. Garantia:
4.1. Deve possuir garantia total de no mínimo (01)um ano
5. Documentação:
Deve ser fornecido manual de operação/configuração do sistema.
Adquirir em lote com código 118486001.
Código SUS:  0700201015-4

089311007 Neuroestimulador implantável programável recarregável unilateral, sem eletrodo.
1. Generalidades: equipamento de estimulação neural terapêutica implantável, unilateral, no auxilio do
controle da dor crônica e intratável através de estimulação cerebral profunda do tronco e/ ou dos
membros.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Volume do gerador de pulsos implantável (gpi) não deve ser superior  a 45 cm 3;
2.2. A bateria do gpi deve ser de íons lítio recarregável, com garantia para vida de uso de pelo menos 9
(nove) anos;
2.3. O gpi deve possuir peso não superior a 80g;
2.4. Deve permitir no mínimo ajuste ou configuração dos seguintes parâmetros para operação:
2.4.1. Largura de pulso - faixa mínima entre 60 a 450 us
2.4.2. freqüência - faixa mínima entre 2 a 130hz;
2.4.3. Amplitude:
2.4.3.1. Se por corrente, faixa mínima entre o a 12,5 ma;
2.4.3.2. Se por tensão, faixa mínima entre 0 a 10,5v;
2.5. Deve permitir a utilização de (01) um eletrodo de (04) quatro pólos;
2.6. Deve ser acompanhado por sistema ou dispositivo programador do paciente, se necessário;
2.7. Deve ser acompanhado por sistema ou dispositivo para efetuar a recarga da bateria, acompanhado
de antena (se necessário), fonte de alimentação e outras partes necessárias para seu pleno uso;
2.8.deve ser acompanhado de cabo extensor/adaptador para interligar o gpi ao eletrodo, se necessário;
3. Acessórios:
3.1. A empresa deve fornecer os demais acessórios, partes e itens necessários ao sistema para permitir a
instalação, configuração e o seu uso pleno uso ao paciente;
4. Garantia
4.1. Deve possuir garantia total de no mínimo (01) um ano

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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5. Documentação: deve ser fornecido manual de operação/configuração do sistema.

089338001 Refil de filtro para reposição em filtro de agua. PECA 122 Equipamentos e componentes de
uso medico/hospitalar

ativo

089338002 REFIL DE FILTRO DE CARVÃO PARA FILTRO DE AGUA PECA 122 Equipamentos e componentes de
uso medico/hospitalar

ativo

089338008 Refil para filtro de 3.000 litros/hora,compatível com o filtro da marca riacho doce, com cinco camadas de
quartzo
e uma de carvão ativado com prata coloidal.incluso mão de obra, revisão e assistência técnica.

PECA 122 Equipamentos e componentes de
uso medico/hospitalar

ativo

089338009 Refil para filtro de 5.000 litros/hora,compatível com o filtro da marca riacho doce,com cinco camadas de
quartzo e uma de carvão ativado com prata coloidal.incluso mão de obra revisão e assistência técnica.

PECA 122 Equipamentos e componentes de
uso medico/hospitalar

ativo

089338010 Filtro em cartucho 10''x 2,5'' com elemento filtrante para tripla filtração em polipropileno, carvão ativado e
polipropileno para decloração, compatível com equipamento permution RO-0410. 

PECA 122 Equipamentos e componentes de
uso medico/hospitalar

ativo

089338011 Carcaça de polipropileno branco com menbrana de osmose reversa de 1,8''x 11,75'' para rejeição de sais
dissolvidos entre 95 a 98% - 10l/h, compatível com equipamento permution RO-0410

PECA 122 Equipamentos e componentes de
uso medico/hospitalar

ativo

089338012 Filtro em cartucho 10''x2,5'' com elemento filtrante de resinas de troca iônica dispostas em leito misto,
compatível com equipamento permution RO-0410 

PECA 122 Equipamentos e componentes de
uso medico/hospitalar

ativo

089338013 Filtro em cartucho 10''x2,5'' com elemento filtrante de polipropileno para retenção de partículas com ate
0,2u,compativel com equipamento permution RO-0410 

PECA 122 Equipamentos e componentes de
uso medico/hospitalar

ativo

089346001 VIAS PARA CABO DE ECG COMPATÍVEL COM A MARCA DIXTAL PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

089354001 Queimador tipo monobloco, com ventilador, pot. 1.700 Kcal/H PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

089362002 Fechamento de bancada com 4 portas 4 gavetas confeccionado em mdf com revestimento em melamina
na cor acqua viva, medidas 2210x790mm.

PECA 22 Mobiliário ativo

089370001 Capa plástica estéril medindo 109 x 330 cm, compatível com microscópio Opmi Neuro Sensera da marca
Zeiss, caixa com 05 capas, unidade: peça = capa.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

089400001 Barramento trif. DIN 16MM PINO 32X19 928085. PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

089400002 Barramento trifásico para 12 disjuntores PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

089400003 Barramento trifásico. PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

089419001 Scanner de microfilmes PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

089451006 Ponto de acesso PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

089524001 Kit de vertebroplastia composto por: duas agulhas com calibre de aproximadamente 20cm de
comprimento e dispositivo de mistura/aplicação com câmara graduada, e funil acoplado, tubagem flexível
com extremidades luer look,com possibilidade controlada. Deverá acompanhar: material resinoso
contendo aproximadamente 11ml de plymetilmetacrilato (pmma),com bario integrado a sua composição,
de baixa viscosidade cicatrização até 65 graus Celsius, injetado sob pressão. Estéril, embalagem
individual, com papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de
identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no Ministério da
Saúde.

KIT 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

089524002 kit de cimentacao. conjunto descartavel de pressurizacao de cimento femural e acetabular, composto de:
corpo de seringa injetora e embolo, funil protetor da rosca, usado no enchi-

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo
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mento da seringa com cimento, bico injetor standart, para ser rosqueado a seringa, com diametro externo
de 12mm e comprimento 230mm, vedadores para pressurizacao final do femur (01 pequeno e 01 grande),
escova para limpeza do canal femural, pa misturadora de cimento.

089680004 Cálcio, carbonato pó sachê 1g SACHE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

089680005 Cálcio, carbonato pó sachê 500mg SACHE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

089680006 Citrato de potássio (personalizado) ml FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

089826001 Balão dilatador endoscópico. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

089869001 Cafômetro para verificação da pressão do balão (CUFF) em tubos endotraqueais, com conexão de
entrada padrão, e medidas realizadas em cm H2O.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

089869002 Medidor de Cuff.
1. Generalidades: Equipamento utilizado para verificação da pressão do balão (cuff) em tubos
endotraqueais.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Conexão de entrada padrão;
2.2. Medidas realizadas em cmH2O;
2.3. Escala mínima de 0 a 120cmH2O;
2.4. Manômetro com cabo (empunhadura)
2.5. Manômetro em caixa em aço
2.6. Ponteiro de aço;
2.7. Visor e plástico resistente;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

089877001 Cesta para retirada de corpo estranho tipo "04 cabos" descartável, com comprimento de 160cm e
compatível com endoscópio com canal de trabalho de 2,8mm

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

089877002 Cesta (basket) extratora de corpo estranho com manopla, uso único, estéril, rotatória, 4 fios suaves, ponta
arredondada atraumática para fácil inserção, comprimento útil 195 +/-5 cm abertura cesta 22.0 +/-4 mm,
para uso em canal de biópsia de 4,2 mm, compatível com vídeo-duodenoscópio marca Fujinon, modelo
ED-530XT.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

089877003 Cesta (basket) extratora de corpo estranho com manopla,guiado por fio guia de 0.035 +/- 0.005
polegadas, uso único, estéril, 4 fios, ponta arredondada/atraumática para fácil inserção, comprimento útil
de 195 +/- 5cm, abertura cesta  32.0 +/- 2mm,para uso em canal de biópsia de 4,2 mm, compatível com
video-duodenoscópio marca Fujinon, modelo ED-530XT.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

089885001 Testador de cabos de rede ( uso em informatica) PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

089885002 Kit testador de fios e cabos multifuncional profissional agrega varias funções em um único equipamento.
Ideal para teste de cabos de telefonia e conectores RJ11 cabos de rede UTP e conectores RJ45. Cabo
coaxial e conectores BNC (CFTV e outros).

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

089907001 MANTENEDOR BUCAL MANTENEDOR BUCAL DE SILICONE ACE, TAMANHOS P E M PAR 64 Odontológicos ativo
089931001 Termociclador com bloco de prata, para 96 x 0,2ml tubos, possibilitado também para uso de 01 placa de 8

x 12 poços  (96 poços) aceita placas: unskirted,semi-skerted,skirted.
- temperatura de trabalho:+4ºc até +99ºc;
- temperatura da tampa:37ºc até + 110ºc;
- amplitude do gradiente:120ºc ou 1-24ºc;
- velocidade da rampa de aquecimento:4ºc ou 6ºc/seg;

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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- método de aquecimento/resfriamento do bloco:sistema peltier
- de três células(tecnologia de circuito triplo);homogeneidade
- do bloco:2072ºc+- 0.4ºc;tampa com um exclusivo sistema vapo.
- protect,que reduz a evaporação das amostras.temperatura
- gradiente entre 30ºc até 99ºc.
- dimensões 26 x 41,5 x 37cm
- alimentação:230 v,50/60hz,
- consumo de energia: 950 w

089982001 Apresentador multimídia dispositivo tipo mouse s/ fio. Compatível com PC e Noteboock , com sistema
operacional Windows XP, Windows 7 e Windows 8, interface USB, 2 botões apresentador
(avançar e voltar), 1 botão laser pointer, 1 botão função pausar (tela escura/voltar), 1 botão função trocar
aplicativo, alimentação a pilha AAA, transmissão tipo radio frequência (2.4 GHz) com distância
aproximada de 15 metros

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

089982002 Apresentador wireless laser point em formato de caneta PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

089990001 Minoteira com sensor de parede 220v cor branca. PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
090042006 Tornozeleira em lona ou courvin, com velcro, composto por areia ou similar. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

090050001 Escala de desenvolvimento brunet-lezine ou similar PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

090050002 Escala terman marril PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

090069001 ANDADOR COM RODIZIOS, ASSENTO E FREIOS PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

090069002 Andador com rodízio, pequeno, construído em alumínio regulável na altura ponteiras de borracha, com
rodas dianteiras. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

090069003 Andador com rodízios, médio, construído em alumínio, regulável na altura, ponteiras de borracha, com
rodas dianteiras.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

090069004 Andador com rodízio grande, construído em alumínio regulável na altura ponteira de borracha, com rodas
dianteiras.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

090069005 Andador adpatado c/suporte de tronco - Andador. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

090069006 Andador com rodízios, dobrável e altura regulável PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

090069007 Andador de transferência regulável com suporte de estabilização e alinhamento postural.Com apoio de
cotovelos (tipo - transfer).

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

090069008 Suporte p/peito, apoio de mãos, suporte p/coxas, suporte tornozelo e almofada de posicionamento de
quadril. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha c/medidas (fornecida pelo CCR para cada
paciente).

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

090069009 Andador tam. médio, adaptado c/suporte p/braço, bandeja comunicação, posicionador quadril, suporte
p/peito, apoio mãos suporte p/coxas e tornozelo e almofada de posicionamento de quadril. Medidas, itens
e acessórios de acordo c/ficha c/ medidas (fornecida pelo CCR para cada paciente).

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

090069010 Andador tam. Pequeno, c/suporte p/braço, apoio de mãos, posicionador de quadril e bandeja de
comunicação. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha c/medidas (fornecida pelo CCR para cada
paciente).

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

090069011 Andador tam. Grande, adaptado c/posicionador de quadril PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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Suporte para peito, apoio de mãos e suporte de tornozelo. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha
c/medidas (fornecida pelo CCR para cada paciente).

cirurgia (66)

090069012 Andador tam. pequeno, c/posicionador de quadril, suporte p/ peito, suporte para coxas, suporte de
tornozelo, almofada posiocionamento de quadril e bandeja de comunicação. Medidas itens e acessórios
de acordo c/ficha c/medidas (fornecida pelo CCR para cada paciente).

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

090069013 Anadador tam. pequeno c/suporte para braço e apoio de mãos, posicionador de quadril, suporte para
coxas, suporte de tornozelo,almofada de posicionamento de quadril e bandeja de comunicação. Medidas,
itens e acessórios de acordo c/ficha c/medidas (fornecida pelo CCR para cada paciente).

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

090069014 Andador tam. pequeno, adaptado c/suporte p/peito, apoio mãos suporte para braço, posicionador de
quadril, suporte p/coxas suporte de tornozelo, almofada de posicionamento de quadril e bandeja de
comunicação. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha com medidas (fornecida pelo CCR para
cada paciente)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

090069015 Andador tam. grande, adaptado com suporte para braço e apoio mãos medidas, itens e acessórios de
acordo com ficha com medidas (fornecida pelo ccr para cada paciente).

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

090069016 Andador tamanho médio com posicionador de quadril, apoio mãos, suporte para peito. Medidas, itens e
acessórios de acordo com ficha com medidas (fornecida pelo CCR para cada paciente).

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

090077001 Aparelho exercitador pulmonar para prevenção e tratamento de atelectasias pós-operatórios, tipo
"respiron".
Componentes:
Corpo montado, mangueira e bocal.
Material: corpo: polipropileno cristal/esferas - anel -
Mangueira: polietileno.
Bocal: polipropileno;
Prazo de validade: indeterminado

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

090077003 Aparelho exercitador/ Exercitador de mão power dyna (media força) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

090077004 Aparelho exercitador/ Exercitador de mão power dyna (forte força). PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

090115002 1. Generalidades: mesa para posicionamento ortostático.
2. Características Técnicas Mínimas:
2.1 estrutura em aço com tratamento anticorrosivo pintura epoxi ou aço inox.
2.2 montada sobre rodízios com sistema de freios;
2.3 tampo estofado revestido em courvim;
2.4 dimensões internas mínimas: 1,90m de comprimento x 0,65m de largura;
2.5 jogo de faixas para fixação do paciente;
2.6 sistema de inclinação elétrico com movimentação de 0 a 90 graus, por controle remoto;
2.7 motor silencioso;
3. Alimentação elétrica: 220v/60hz.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa
(Brasil) e serviço em língua inglesa ou portuguesa (Brasil).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

090123001 Aparelho goniometro de acrílico transparente c/ 20 cm de comprimento PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

090140001 DOSIMETRO DE RUIDO PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
090158001 MONITOR DE ESTRESSE TERMICO (IBUTG) PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo
090190003 Cartao de memoria para maquina fotografica tipo memory styck pro duo 4 gb PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e

fonografia
ativo
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090190005 Cartao de memoria para maquina fotografica sandisk sd 4gb PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e

fonografia
ativo

090212001 Cabo vira-macho - permanente. PECA 34 Ferramentas ativo
090263001 Servidor de banco de dados baseado em processadores de tecnologia 64 bits PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

090263010 Servidor de arquivo tipo 1 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

090263011 Servidor de arquivo tipo 2 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

090328001 Vela em pacote com 8 velas. PACOTE 99 Artigos de uso doméstico ativo
090336001 Kit de utensílios para cozinha composto de diversos utensílios manuais e de mesa KIT 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
090379001 Porta bits modelo 3/8 PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

090395001 Ferro quadrado modelo 3/8 (barra 6 m) PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
090425001 Ferro cantoneira modelo 1' x 1/4 (barra 6 m) PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
090492001 Suporte para CPU, torre e estabilizador em madeira MDF, om 300mmx450mmx450mm de altura, em

chapa de fibra de madeira mdf, 18mm,  revestido em laminado melaminico, cor gelo , formica,
acabamento nas bordas em fita de borda pvc, cor branco. pes deslizadores em polietileno, branco.

PECA 22 Mobiliário ativo

090492003 Suporte para CPU duplo. PECA 22 Mobiliário ativo
090514001 Sistema integrado de automacao e controle de estacionamento, cancela eletronica ( equipa.de informatica

e softwares)
PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

090581001 Estesiometro monofilamentos de nylon, instrumento para testar sensibilidade e pressão na superfície
corporal, com diferentes diâmetros de fios de nylon, presos a cilindros de plástico perpendicularmente.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

090581002 Examinador de sensibilidade (estesiometro), o kit consiste em um conjunto demonofilamentos de nylon,
em seis diâmetros calibrados para exercer forças específicas, entre 0,05g e 300g, quando aplicados
sobre a pele. Assim, kit inclui os filamentos " semmes-weinstein" mais indicados para detectar alterações
funcionais no pé e na mão.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

090603001 Goniômetro pequeno, em plástico transparente com 2 réguas para mensuração de amplitude  articular
sistema de transferidor de 0º a 110º.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

090603002 Goniômetro para dedos p/mensuração de amplitudes de movimento de membros com escala graduada
de  0 a 360° graus composto por duas reguas graduad as em acrilico.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

090620002 Bastão de cera sólida, compatível com ref. 108r00672 e com impressora Xerox 8550, cor preto, caixa com
06 bastões.

CAIXA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

090620003 Bastão de cera sólida, compatível com ref. 108R0069 e com impressora Xerox 8550, cor ciano, caixa com
03 bastões.

CAIXA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

090620004 Bastão de cera sólida, compatível com ref. 108R0070 e com impressora Xerox 8550, cor magenta, caixa
com 03 bastões.

CAIXA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

090620005 Bastão de cera sólida, compatível com ref. 108R0071 e com impressora Xerox 8550, cor amarelo, caixa
com 03 bastões.

CAIXA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

090620006 Bastão de cera sólida compatível com ref. 108R00936 e com impressora Xerox modelo Colorqube 8570,
cor ciano, caixa com 02 unidades.

CAIXA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

090620007 Bastão de cera sólida compatível com ref. 108R00937 e com impressora Xerox modelo Colorqube 8570,
cor magenta, caixa com 02 unidades.

CAIXA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

090620008 Bastão de cera sólida compatível com ref. 108R00938 e com impressora Xerox modelo Colorqube 8570,
cor amarelo, caixa com 02 unidades.

CAIXA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

090620009 Bastão de cera sólida compatível com ref. 108R00939 e com impressora Xerox modelo Colorqube 8570, CAIXA 21 Equipamentos, Programas e ativo
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cor preta, caixa com 02 unidades. Suprimentos de Informática

090638001 Jogo de fantoche de animais diversos. JOGO 128 Acondicionadores e embalagens ativo
090638004 Fantoche higiene bucal. PECA 92 Recreação, Desporto e Material

Artístico
ativo

090638007 Jogo de fantoche com profissões diversas JOGO 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

090654001 Interface para conversão de sinal analógico para sinal DICOM PECA 42 Telecomunicações ativo
090697001  LAMINA SAGITAL COM LARGURA E PROFUNDIDADE DE CORTE DE 5,8 E 24MM,

RESPECTIVAMENTE, COMPATIVEL COM SERRA DE OSSO DA MARCA STRYKER.
 

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

090697002  LAMINA SAGITAL COM LARGURA E PROFUNDIDADE DE CORTE DE 9MM E 34,5MM,
RESPECTIVAMENTE, COMPATIVEL COM SERRA DE OSSO DA MARCA STRYKER.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

090697003   LAMINA SAGITAL COM LARGURA E PROFUNDIDADE DE CORTE DE 16,5 E 34MM,
RESPECTIVAMENTE, COMPATIVEL COM SERRA DE OSSO DA MARCA STRYKER.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

090697004 Lâmina para serra sagital, compatível com o equipamento stryker - modelo 2108155000 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

090697005 Lâmina para serra sagital, compatível com equipamento streker - mod. 2108105000 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

090697006 Lâmina para serra sagital, compatível com equipamento streker - mod. 2108100000 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

090743001 Simetrógrafo - material permanente - estrutura de alumínio quadriculado com fios e elásticos espaçados
de 10cm e base de madeira com quadro móvel de 90cm, 90 graus. (peça utilizado em fisioterapia).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

090883002 Cutelo com lâmina de aco inox, medindo aproximadamente 15cm e cabo em madeira tratada resistente. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
090891001 Descascador manual de legumes com lâmina em aco inoxidável PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
090905001 Pegador de alimentos para massa/salada tipo tesoura, colher/garfo, medindo aproximadamente 23 cm. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
090905002 Pegador para pão com duas pás iguais, linha profissional, medindo aproximadamente 25 cm. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
090905003 Pegador de alimentos para massa tipo concha em aço inox, medindo aproximadamente 33 cm. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
090905004 Pegador de macarrão tipo doméstico, em aço inox PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
090913001 Multimetro digital PECA 59 Equipamentos de Laboratório ativo (bloqueado)
091065001 Placa de som para microcomputador (reposição) PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

091090001 Máscara para solda em celeron com visor articulado com catraca PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
091090002 Máscara para solda c/proteção regulag.luminosidade automat. P/todos tipos solda PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
091103001 Arco com serra manual PECA 34 Ferramentas ativo
091103002 Arco com serra de 30cm com cabo de plástico PECA 61 Medicamentos ativo
091103003 ARCO COM SERRA ARCO DE PLASTICO COM SERRA MANUAL PARA FERRO PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
091111001 ESCOVA DE ACO PARA LIMA COM CABO DE MADEIRA, 11X5 FILEIRAS DE TUFOS EM ACO FIO

0,40

Sem requisição desde 04/2010.

PECA 34 Ferramentas ativo (bloqueado)

091197001 CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA EM ACO COM PINTURA EPOXY,
DOBRAVEL EM X, APOIO PARA BRACOS ESCAMOTEAVEL, APOIO PARA PES REMOVIVEL,
COMANDO AJUSTAVEL, COM FREIOS BILATERAL, BATERIA RECARREGAVEIS, ACOMPANHA
CARREGADOR DE BATERIAS, VARIADOR DE VELOCIDADE E INDICADA PARA USUARIOS ATE 120
KG.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

091197002 C/articulações e conexões em nylon, freio de estacionamento eletromagnético, garfos dianteiros PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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c/suspensão, eixos com rolamentos blindados, assento e encosto em dracon acolchoado cinto de
segurança, rodas traseiras em liga leve 20", rodas dianteiras em nylon, c/pneus infláveis 8", carregador de
bateria multi-voltagem, joystick manual direita, assento c/ 44cm de largura e 42cm de profundidade,
encosto c/44cm de largura e 45cm de altura, não reclinável, apoio de braços e suportes dos pés
rebatíveis e destacáveis e fita de nylon p/ apoio dos pés.

Materiais de Uso Médico (67)

091197003 Cadeira de roda motorizada com apoio e elevações controlada dos membros inferiores. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

091197004 Cadeira de rodas motorizada c/sistema tilt, anti-tombo, assento anatômico e encosto plano, pneus anti
furo e pneus traseiros infláveis, 1 modulo, dobrável em x ou duplo x, joystick a direita, baterias de 40h,
freio eletromagnético inteligente.
Medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha p/ confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo ccr p/
cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

091197005 Cadeira de roda motorizada com controle lado esquerdo, 1 modulo, assento e encosto plano, anti-tombo,
almofada de ar com sistema com bomba, de baixa superfície de tensão para prevenir ulcera de pressão.
Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de cadeira de rodas infantil/adulto
(fornecida pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

091197006 Cadeira de roda motorizada com assento e encosto plano, anti-tombo, pneus anti-furo, 1 modulo, quick
release, freios eletromagnéticos inteligentes. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para
confecção de cadeira rodas - infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

091197008 Cadeira de rodas motorizada, anti-tombo, pneus anti-furo, assento e encosto plano, 1 modulo, freios
eletromagnéticos, bateria recarregável e permitida para transporte aéreo. Medidas, itens e acessórios de
acordo com ficha para confecção de cadeira rodas infantil/adulto (fornecida pelo CCR para cada
paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

091197014 Cadeira de roda motorizada, 1 modulo, pneus anti-furo, assento e encosto plano, sistema tilt, freios
eletro-magnetico inteligente, cadeira leve p/ transporte. Medidas, itens e acessórios de acordo c/ ficha p/
confecção de cadeira rodas - inf./adulto (forn. pelo CCR p/ cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

091197015 Cadeira de rodas motorizada, anti-tombo, argola propulsora, assento e encosto plano, pneus anti-furo,
almofada de ar, sistema com bomba de baixa superfície de tensão para prevenir ulcera de pressão, ajuste
centro de gravidade e cambagem. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha para confecção de
cadeira de rodas infantil/adulto (fornecida Pelo CCR para cada paciente).

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

091316007 Cordão óptico PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

091332002 Gesso em pó (construção civil) pacote com 1 kg PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
091367002 Ferragens para comando de basculante pequeno, basculante de 138cm de altura, com uma folha fixa e 5

folhas moveis. Em ferro massico, com pintura eletrostatica na cor branca.
PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo

091367003 Ferragens para comando de basculante pequeno, basculante de 100cm de altura, com uma folha fixa e 3
folhas moveis. Em ferro massico, com pintura eletrostatica na cor branca.

PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo

091537001 plastico para documentos de carteira PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

091596001 Assinatura de jornais de circulação semanal PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

091596002 Assinatura de jornal circulação diaria PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

091626002 Organizador de cabos elétricos tipo espiral tube preto 3/4" METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

091758001 PINÇA BIPOLAR com comprimento de 20cm, tipo baioneta, com ponta reta com diâmetro de 1+-0,2mm e PECA 76 Equipamentos de Uso ativo
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cabo com conexão para bisturi elétrico com pino, diâmetro 4mm(tipo banana)e comprimento mínimo de
2,5m , autoclavável.

Médico/Hospitalar

091758002 PINÇA BIPOLAR com comprimento de 20cm, tipo reta, com ponta reta com diâmetro de 1+-0,2mm e com
cabo com conexão para bisturi elétrico com pino, diâmetro 4mm(tipo banana)e comprimento mínimo de
2,5m, autoclavável. 

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

091758003 PINÇA BIPOLAR com comprimento de 12cm, tipo reta, com ponta reta com diâmetro de 0,5mm e com
cabo com conexão para bisturi elétrico com pino diâmetro 4mm (tipo banana), autoclavável.

PECA 76 Equipamentos de Uso
Médico/Hospitalar

ativo

091758004 PINÇA BIPOLAR, com comprimento de 12cm, tipo baioneta, com ponta reta com diâmetro de 0,5mm e
com cabo com conexão para bisturi elétrico com pino diâmetro 4mm (tipo banana) e comprimento mínimo
de 2,5m, autoclavável.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

091766001 Vinho tinto de mesa (embalagem de vidro com 4,6 litros) LITRO 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
091766010 Bebidas alcoólicas,  vinho tinto de mesa, embalagem de 4,6 litros. PECA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
091812001 Raio para bicicleta em aço inox Aro 20 PECA 36 Veículos Rodoviários ativo
091863001 Caneta para nanquin número 0,1 mm PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

091910002 Chaveiros - Diversos PECA 118 Materiais metálicos para
transformação

ativo

091936003 Sistema de gravação de voz para linhas telefônicas analógicas ou digitais, diretas ou em ramais e links de
rádio.

PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

092037002 My body (em portugues), confeccionado em eva, embalagem plastica PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

092037003 My body (em ingles), confeccionado em eva, embalagem plastica PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

092037004 Jogo lúdico, interativo mediador entre profissionais e adolescentes JOGO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

092061001 Chave trifásica simples "super" nr.05 30a 600v. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

092193001 Conjunto de cabos e lâminas laringoscópia para uso em pacientes pediátricos e adultos.
2. características técnicas mínimas:
2.1. deve ser de aço inoxidável;
2.2. deve possuir dispositivo de engate rápido para as laminas;
2.3. um (01) cabo metálico não corrosivo para 2 pilhas medias;
2.4. um (01) cabo metálico não corrosivo para 2 pilhas pequenas (AA);
2.5. lâminas curvas;
2.4.1. uma (01) lâmina infantil tamanho 01;
2.4.2. uma (01) lâmina media tamanho 02;
2.4.3. uma (01) lâmina adulto tamanho 03;
2.4.4. uma (01) lâmina adulto tamanho 04;
2.5. lâminas retas:
2.5.1. uma (01) lâmina adulto tamanho 03;
2.5.2. uma (01) lâmina adulto tamanho 04;
3. acessórios:
3.1. duas (02) pilhas medias e duas (02) pequenas (aa);
3.2. uma (01) lâmpada sobressalente para cadaâmina;
3.3. estojo para armazenamento.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

092193002 Lâmpada para laringoscópio universal L06. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Materiais de Uso Médico (67)

092193003 Lâmpada para laringoscópio, 3 volts, rosca milimetrada, alta luminosidade, compatível com laminas uso
neonatal

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

092231001 Contritor periuretral, inflável. Dispositivo confecionado em silicone, constituído de três camadas PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

092258002 Caneca de aluminio reforçada, tipo hotel,medindo 13cm diâmetro x 11cm altura, com cabo de baquelite PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
092320001 MOITAO DE ACO 60MM C/3 ROLDANAS,UTILIZ.P/ICAMENTO DE PESO,E/OU TRACIONAMEN PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

092355003 Árvore de comando de válvulas e tampa da distribuição
Comando de válvulas-veículo pesado

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092363002 Árvores de manivelas (Girabrequim), biela, carcaça do volante PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092363003 Biela do motor / veículo pesado - Árvores de manivelas (Girabrequim), biela, carcaça do volante PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092363005 Casquilho árvores de manivelas / árvore de manivelas (Girabrequim), biela, carcaça do volante PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092363006 Casquilho de biela do motor / árvore de manivelas (Girabrequim), biela, carcaça do volante PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092363010 Kit árvore de man / árvore de manivelas (Girabrequim), biela, carcaça do volante PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092371012 Válvula de admissao-veiculo pesado / Balancins, válvulas e tuchos PECA 114 Embreagem principal, conversor
de torque e transmissão

ativo

092371013 Válvula de escape - veiculo pesado / Balancins, válvulas e tuchos PECA 114 Embreagem principal, conversor
de torque e transmissão

ativo

092380005 Junta do carter de óleo PECA 114 Embreagem principal, conversor
de torque e transmissão

ativo

092398001 Bomba alimentadora completa PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092401001 Bomba d'água com anel de vedação / Bomba d'água, termostato e carcaça PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092401015 Retentor da bomba d água PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092401020 Válvula termostato / bomba d'água, termostato e carcaça PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092479001 Bomba de óleo completa PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092487001 Bico injetor completo rotativa / bomba injetora rotativa e tubulação PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092487002 Bomba injetora - bomba injetora rotativa e tubulação PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092487003 Desconector eletromagnético / bomba injetora rotativa e tubulação PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092487005 Kit-bomba injetora rotativa e tubulação /  bomba injetora rotativa e tubulação PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092509001 Cabeçote do motor / veículo pesado PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo
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092509004 Kit cabeçote- veículo pesado / Cabeçote-veículo pesado PECA 114 Embreagem principal, conversor

de torque e transmissão
ativo

092568014 Compressor de ar completo PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092576001 Disco de embreagem - veiculo pesado. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092576003 Plato da embreagem - veículo pesado PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092576004 Rolamento da embreagem - veículo pesado. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092584010 Elemento do filtro de ar - veículo pesado / filtro de ar PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092592002 Elemento do filtro de ar a seco. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092614001 Elemento filtrante do filtro de combustível
Filtro de combustível - veículo pesado

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092614002 filtro de combustivel completo -veiculo pesado PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092622005 Filtro de oleo combustivel PECA 114 Embreagem principal, conversor
de torque e transmissão

ativo

092630002 Elemento filtrante - veículo pesado / Filtro de óleo-veículo pesado PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092649001 Coxim de borracha PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092649002 Eixo do coxim PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092665003 Jogo de juntas do bloco / Jogos de juntas (reparos) PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092665004 Jogo de juntas inferior PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092665005 Jogo de juntas para cabeçote dos cilindros PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092673002 Mangueira - Mangueiras do filtro de ar PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092690004 Camisa do cilindro / pistões, anéis, anéis-travas e pinos PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092690005 Jogo de anéis para pistão - veículos pesados / pistões, anéis, anéis-travas e pinos PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092703004 Purificador de ar - veiculo pesado. Elemento externo. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092711010 Radiador e ventilador / Mangueira do radiador. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
092711014 Radiador d agua-veiculo pesado. PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

092711018 Radiador e ventilador tampa do radiador PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092738003 Kit-retentor traseiro de óleo do motor PECA 113 Peças e acessórios para ativo
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veículos-GVE

092746107 Elemento do filtro de ar- retifica pesado PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092746108 Retifica de motor veiculo pesado elemento do filtro de oleo combustivel-retifica pesado. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092746110 Elemento filtrante do filtro de combustível- retifica pesado PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092746115 Engrenagem da árvore de comando - retífica pesada / retífica de motor veículo pesado PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092746173 Engrenagem da árvore de comando - retífica pesada / retífica de motor veículo pesado PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092746186 Medidor de óleo - retífica pesada / retífica de motor veículo pesado PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092746199 Polia da tampa frontal do motor - retífica pesada / retífica de motor veículo pesado PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092746212 Retentor da bomba d'água - retifica pesado / Retiofica de motor - veículo pesado PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092746213 Retentor da gremalheira - retifica pesado / Retifica de motor veículo pesado PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092746217 Rolamento da embreagem - retífica pesada / retífica de motor veículo pesado PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092746218 Rolamento da tampa frontal do motor - retífica pesada / retífica de motor veículo pesado PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092746263 Tampa frontal do motor - retífica pesada / retífica de motor veículo pesado PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092754003 Mangueira d'água sistema de arrefecimento / sistema de arrefecimento e reservatório de expansão PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092754004 Sistema de arrefecimento e reservatório de expansão. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092762002 Suporte do filtro Bypass e mangueira - Conector do Filtro Bypass PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092762003 Filtro Bypass. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092789003 Engrenagem da tampa frontal do motor / Tampa frontal do motor PECA 114 Embreagem principal, conversor
de torque e transmissão

ativo

092843004 tubo compressor completo PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092878015 VOLANTE DO MOTOR, TOMADA DE FORCA E SUPORTE TRASEIRO  VOLANTE DO
MOTOR-VEICULO PESADO

PECA 114 Embreagem principal, conversor
de torque e transmissão

ativo

092886001 Kit de videoconferência composto de câmera digital e central de processamento KIT 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

092959012 Tampa do reservatório de combustível PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092991003 Mangueira para combustível - Sistema de combustível PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

092991004 Sistema de combustível. Sedimentador. PECA 114 Embreagem principal, conversor ativo
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de torque e transmissão

093033001 Bico injetor de injeção e injetores / tubos de injeção e injetores PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

093114019 Kit - arvore primaria eixo piloto. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

093130008 Carcaça da transmissao final PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

093149026 Caixa de mudanças de marchas
Jogo de lonas do freio de estacionamento com rebites

PECA 114 Embreagem principal, conversor
de torque e transmissão

ativo

093190023 ENGRENAGENS E EIXOS ROLAMENTO AXIAL CAIXA DE MUDANCA PECA 114 Embreagem principal, conversor
de torque e transmissão

ativo

093190025 ENGRENAGENS E EIXOS ROLAMENTO DE ROLO CILINDRICO CAIXA DE MUDANCAS PECA 114 Embreagem principal, conversor
de torque e transmissão

ativo

093246008 Inversor hidráulico válvula de controle/ Retentor do inversor hidráulico válvula de controle PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
093327001 Coxim de borracha do suporte da caixa de câmbio PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

093335026 tandem retentor do rolamento cônico interno PECA 114 Embreagem principal, conversor
de torque e transmissão

ativo

093335031 Tandem
Vedador de óleo do eixo da roda

PECA 114 Embreagem principal, conversor
de torque e transmissão

ativo

093378002 Barra da direção completa PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

093424002 Carcaça da bomba direcional PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

093467002 Articulação do braço pitman PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

093467004 Braço pitman da caixa de direção PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

093467005 Caixa da direção -gemmer completa PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

093580015 Terminal completo lado esquerdo
Eixo direcional

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

093580016 Terminal lado direito
Eixo direcional

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

093599001 Conjunto da embreagem / embreagem direcional PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

093599005 Kit - embreagem direcional / Embreagem direcional PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

093599010 Tambor da embreagem direcional - embreagem direcional PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

093734001 Servidor de Aplicação PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

093734003 Servidor de aplicação.
01 processador com quatro núcleos, operando a 2,0 ghz.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1819 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
093742001 Amortecedor dianteiro-veiculo pesado. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
093769001 Barra estabilizadora e fixação do feixe de molas dianteiro PECA 132 Peças e acessórios para veículos

pesados - GVE
ativo

093769006 Kit-barra estabilizadora e fix. do feixe de molas dianteiro PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

093769007 Mancal de borracha da barra estabilizadora. PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

093807004 Kit-cubo e tambor da roda dianteira. PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

093807005 Rolamento de rolo cônico fag PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

093807006 Tambor de freio dianteiro. PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

093823032 Kit-eixo dianteiro-veiculo pesado PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

093823041 Retentor do eixo dianteiro / eixo dianteiro - veículo pesado PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

093823044 Rolamento cônico do eixo dianteiro PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

093823045 Rolamento do eixo dianteiro PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

093831001 Barra de direção PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

093831006 Kit-eixo dianteiro e barra de ligação PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

093831009 Pino eixo dianteiro PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

093831011 eixo dianteiro e barra de ligação   terminal da barra direção lado direito PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

093831012 Terminal da barra direção lado esquerdo PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

093866003 Feixe de molas dianteiro, calco do feixo de molas. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

093874003 Feixe de mola susp. Pneum. Completo dianteiro lado direito PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

093912001 Amortecedor traseiro-veiculo pesado. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
093955005 Mancal de borracha para veiculo com estabilizador traseiro PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

093963003 Kit-cubo da roda e tambor do freio do eixo auxiliar 6 x 2 PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

093963005 Cubo da roda e tambor do freio do eixo auxiliar (6 x 2)   tambor de freio PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

093971002 Kit-cubo da roda e tambor do freio do motriz PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

093971003 Rolamento de rolo cônico do eixo motriz PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo
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093971004 Rolamento de rolo cônico fag do eixo motriz PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

094021007 Kit-eixo motriz conjunto PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

094021009 Semi-eixo lado direito - eixo motriz conjunto PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
094021010 Eixo motriz conjunto. Semi-eixo lado esquerdo. PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

094030008 Eixo planetário
Disco de freio - veiculo pesado

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

094226007 Suporte da suspensao penumatica lado direito / Pneumatica . PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
094307022 Tampa do alojamento da embreagem. PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

094366027 Turbina / Coversor de torque PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

094366028 Valvula reguladora do conversor de torque PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

094390008 Eixo e engranagens da transmissão carcaça da transmissão PECA 114 Embreagem principal, conversor
de torque e transmissão

ativo

094447013 Kit-embreagem Rockford. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

094498001 Alavanca do freio de inércia. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

094560005 Válvula de alivio - Válvula de alivio de óleo lubrificante PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

094650012 Kit - capo do motor e proteção PECA 114 Embreagem principal, conversor
de torque e transmissão

ativo

094684002 Protetor do fundo do motor. PECA 114 Embreagem principal, conversor
de torque e transmissão

ativo

094749005 Cabeçote do freio
Jogo de pastilhas

PECA 114 Embreagem principal, conversor
de torque e transmissão

ativo

094765005 Kit -câmara de ar do freio traseiro PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

094765006 Membrana tipo 30 da câmara de ar do freio traseiro PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

094765007 Mola da câmara de ar do freio traseiro PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

094765008 Pistão da câmara de ar do freio traseiro PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

094781001 Cilindro do freio da roda. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
094781006 Cilindro do freio da roda

Mola do cilindro do freio da roda
PECA 114 Embreagem principal, conversor

de torque e transmissão
ativo

094790005 Cilindro do freio traseiro
Kit-cilindro do freio traseiro

PECA 114 Embreagem principal, conversor
de torque e transmissão

ativo
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094811002 Cilindro mestre do freio a tambor conjunto. PECA 132 Peças e acessórios para veículos

pesados - GVE
ativo

094811008 Cilindro mestre do freio a tambor
Kit-cilindro mestre do freio a tambor

PECA 114 Embreagem principal, conversor
de torque e transmissão

ativo

094820002 Câmara de pressão. PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

094862011 Freio lona do freio PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

094870002 Cilindro do freio PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

094870009 Jogo de lonas PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

094900006 Jogo de lonas do freio dianteiro. PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

094900007 Freio dianteiro-veiculo pesado
Kit-freio dianteiro-veiculo pesado

PECA 114 Embreagem principal, conversor
de torque e transmissão

ativo

094927003 Comando de válvulas esquerdo (24-220/24-250/26-300) - Freio traseiro (24-220/24-250/26-300) PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

094927004 Jogo de lona de freio para freio a tambor traseiro. PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

094960005 Mangueira do freio dianteiro - veiculo pesado. PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

095028004 Cobertura da roda dianteira PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

095028010 Protetor da câmara (rodas). PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

095028011 Roda PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

095435002 Cabo do freio de estacionamento PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

095478006 Cilindro receptor - veiculo pesado. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

095478008 Kit-cilindro de acionamento da embreagem servo assistida / cilindro de acionamento da embreagem servo
assistida

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

095486002 Cilindros da embreagem, reservatório e tubulação. Cilindro mestre da embreagem. PECA 114 Embreagem principal, conversor
de torque e transmissão

ativo

095702007 Estribo inferior lado direito PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

095761003 Kit-cabina parte dianteira PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

095770007 Coluna inferior superior lado direito (Cabina parte lateral) PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

095770010 Cabina parte lateral. Peça de fechamento dianteiro lado direito. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

095800012 Kit caixa de engrenagens do gira-circulo / caixa de engrenagens do gira-circulo PECA 114 Embreagem principal, conversor
de torque e transmissão

ativo
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095818015 Ventilador com motor - veículo pesado / caixa de ventilação - veículo pesado PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

095826003 Capota de lona ou fibra PECA 114 Embreagem principal, conversor
de torque e transmissão

ativo

095850002 Cinto de segurança do banco do motorista PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

095877002 Compressor e suportes do ar condicionado/ compressor do ar condicionado. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

095885005 Kit-condensador, suportes e mangueiras do ar condicionado/ condensador, suportes e mangueiras do ar
condicionado.

PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

095923006 Tirante do espelho retrovisor PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

095931048 Emblema PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

095931053 Kit-grade, letreiro e emblema PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

095931054 Logotipo (auto-adesivo) dianteiro PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

095958003 Kit-janela defletora. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

095958008 Vidro da janela defletora lado esquerdo - veiculo pesado. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

095974005 Maçanetas e fechaduras das portas cobertura lado esquerdo da fechadura PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

095974009 maçanetas e fechaduras das portas kit-macanetas e fechaduras das portas PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

095974010 Maçaneta externa da porta PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

095982002 Mecanismo de acionamento dos vidros das portas manivela da janela PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

095990002 Cabo negativo da bateria PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

096008005 Motor hidráulico do circulo/junta para fixação do motor hidráulico. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

096032011 Painel de instrumentos - Veículo pesado chave de ignição PECA 114 Embreagem principal, conversor
de torque e transmissão

ativo

096032032 Indicador de combustível PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

096040001 Chapa de cobertura do pára-choque PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

096040005 Kit-para-choque- veiculo pesado PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

096040006 Pára-choque- veiculo pesado PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

096040008 Suporte do para-choque dianteiro lado direito PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo
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096075006 Para-lama lado direito PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

096075012 Suporte dianteiro do para-lama lado direito PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

096075015 Tapete para pára-lama lado esquerdo PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

096091005 Portas, limitadores e guarnições. Guarnição de borracha da porta. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

096091007 Maçaneta da porta. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

096296005 Mancal suspensão dianteira da cabina PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

096318001 Amortecedor da suspensão traseira da cabina PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

096342017 Massa de vedação para os vidros PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

096342018 Para brisa veículo pesado PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

096342026 Vedação para parabrisa - veículo pesado PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

096350003 Capa de cobertura do alternador (alternador-veiculo pesado) PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

096350004 Capa de cobertura lado coletor (Alternador - veiculo pesado). PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

096350009 Esticador da correia / Alternador - veículo pesado PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

096350011 Alternador - veiculo pesado. jogo de pecas de conexão. PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

096350018 Regulador de voltagem do alternador-veículo pesado PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

096350019 Rolamento de esferas do alternado(veiculo pesado). PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

096350020 Rotor de pólos intercalados-veículo pesado (Alternador-veículo pesado) PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

096369001 Bateria veículo pesado PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

096393007 Rele do pisca-pisca e emergência - Caixa de fusíveis e reles PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

096415015 Kit-chicotes PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

096423002 Carcaça do farol PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

096423003 Farol lado direito - veiculo pesado. PECA 114 Embreagem principal, conversor
de torque e transmissão

ativo

096423004 Farol lado esquerdo - veiculo pesado. PECA 114 Embreagem principal, conversor
de torque e transmissão

ativo
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096423007 Farol - veiculo pesado. Lâmpada halogena. PECA 114 Embreagem principal, conversor

de torque e transmissão
ativo

096423008 Farol - veiculo pesado. Lâmpada incandescente. PECA 114 Embreagem principal, conversor
de torque e transmissão

ativo

096423013 Farol - veiculo pesado. Soquete da lâmpada - veiculo pesado. PECA 114 Embreagem principal, conversor
de torque e transmissão

ativo

096431002 Fixação dos chicotes (presilhas, cintas, etc.)/ mangueira de aquecimento PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

096474003 Instrumentos combinados PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

096482007 Interruptor do pisca-pisca PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

096490007 Sensor de temperatura, veículo pesado PECA 129 Peças e acessórios de motocicleta
- GVE

ativo

096512001 Lanternas indicadoras de direção chave liga e desliga. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
096512003 Kit-lanternas indicadoras de direção PECA 132 Peças e acessórios para veículos

pesados - GVE
ativo

096512005 Lanterna indicadora de direção lateral dianteira PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

096512009 Suporte das lanternas PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

096520002 Lente da lanterna traseira PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

096520004 Lanterna traseira lado esquerdo - veiculo pesado PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

096547003 Limpador de pára-brisa veículo pesado braço do limpador de pára-brisas PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

096547004 Limpador do pára-brisa veículo pesado haste de ligação lado direito PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

096547008 Palheta do limpador de pára-brisas. PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

096555007 Interruptor magnético de engate. PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

096555009 Kit-motor de partida - veículo pesado. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
096555012 Pinhao do motor de partida. PECA 132 Peças e acessórios para veículos

pesados - GVE
ativo

096555013 Placa porta-escovas do motor de partida. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
096555014 Rotor do distribuidor do motor de partida. PECA 132 Peças e acessórios para veículos

pesados - GVE
ativo

096555015 Solenóide completo. PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

096563010 Farol dianteiro PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

096563014 Interruptor do sistema elétrico PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
096563015 Sistema elétrico interruptor liga e desliga PECA 132 Peças e acessórios para veículos

pesados - GVE
ativo
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096563017 Sistema elétrico

Kit-sistema elétrico
PECA 114 Embreagem principal, conversor

de torque e transmissão
ativo

096580002 Correia do alternador / suporte do alternador e esticador da correia PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

096580004 Kit-suporte do alternador e esticador da correia PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
096580005 Rolamento de esferas do esticador de correia / suporte do alternador e esticador de correia PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

096580006 Rolo tensor com peças de ficação / Suporte do alternador e esticador da correia PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

096881005 Corrente / Cabeçote, roldana e corrente de elevação PECA 114 Embreagem principal, conversor
de torque e transmissão

ativo

096911008 Cilindro de elevação - Tubo alimentação conjunto. PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

097306001 Retroescavadeira axial cilindros dos estabilizadores / Bucha do cilindro do estabilizador. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
097527007 Registro de esfera PECA 132 Peças e acessórios para veículos

pesados - GVE
ativo

097683014 Junta da tampa superior da válvula / Válvula de controle hidráulico PECA 114 Embreagem principal, conversor
de torque e transmissão

ativo

097683022 Válvula de controle hidráulico/Retentor da válvula de controle hidráulico. PECA 114 Embreagem principal, conversor
de torque e transmissão

ativo

097691005 Guia da válvula de controle seção de admissão. PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

097780006 Kit ferramentas e acessórios. PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

097829001 Perfurador manual em aço inox crustchfield PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

097837001 Condutores de serra de Gigli de martel flexível 350mm, ultra resistente (duplo) e anatômico PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

097845001 Descolador dovid dural 16,5cm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

097853001 Gancho tipo dandy, angulo reto PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

097861001 Estojo de micro dissectores rothon com 14 unidades para cirurgia de aneurisma e tumor cerebral. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

097861002 Dissector com bola 90ºc PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

097950006 Junta do cilindro - Cilindro PECA 129 Peças e acessórios de motocicleta
- GVE

ativo

097950010 Bujão da tampa de válvula PECA 129 Peças e acessórios de motocicleta
- GVE

ativo

098132002 Guidão e cabos/Cabo de freio. PECA 129 Peças e acessórios de motocicleta
- GVE

ativo

098167005 Kit de pastilhas de freio - pinça de freio dianteira PECA 129 Peças e acessórios de motocicleta
- GVE

ativo

098167008 Kit do parafuso sangrador - Pinça de freio dianteira PECA 129 Peças e acessórios de motocicleta ativo
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- GVE

098175026 Roda dianteira/Rolamento da roda dianteira. PECA 129 Peças e acessórios de motocicleta
- GVE

ativo

098183026 Rolamento da roda traseira PECA 129 Peças e acessórios de motocicleta
- GVE

ativo

098213006 Kit-farol dianteiro PECA 129 Peças e acessórios de motocicleta
- GVE

ativo

098272002 Lâmpada do pisca PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
098280002 Sistema elétrico e eletrônico/Bobina de ignição conjunto. PECA 129 Peças e acessórios de motocicleta

- GVE
ativo

098280029 Kit de proteção de surto para rede elétrica KIT 129 Peças e acessórios de motocicleta
- GVE

ativo

098299001 Bagageiro traseiro. PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

098388001 Adaptador para telefone analógico. PECA 42 Telecomunicações ativo
098477001 Tomada tripla para ar comprimido PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

098515001 Papilótomo triplo lúmem para colangiopancreatografia,pré-curvado, comprimento da ponta distal de 7 +-
1mm, fio de corte 20+- 2mm, diâmetro da ponta distal de 5,5 +- 0,5 fr, comprimento útil de 195 +- 5cm,
para uso em canal de biópsia de 4,2mm, compatível com fio guia de 0,035+- 0,005 polegadas , uso
único,estéril.embalagem unitária, contendo dados de identificação, procedência,data de
fabricação,validade, numero do lote e registro no MS.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

098515002 Papilotomo para colangiopancreatografia, 7 fr de diametro, fio de corte 30mm, p/ uso em canal de biópsia
de 3,2mm, fio guia 035], ponta radiopaca, duplo-lumen, cateterotomo, autoclavável, reutilizável,
compatível c/ video-duodenoscópio marca olympus, modelo jf-v2.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

098515005 Papilotomo para colangiopancreatografia, 5 fr de diametro, fio de corte 20mm, para uso em canal de
biópsia de 3,2mm, lumen, diabolo, proximal 3cm, autoclavável, reutilizável, compatível c/
video-duodenoscópio marca olympus, modelo jf-v2.

Usar código: 056740119 consumo

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

098515006 Papilotomo para colangiopancreatografia, 5 fr de diametro, fio de corte 30mm, para uso em canal de
biópsia de 3,2mm, um lumen, diabolo, proximal 3cm, autoclavável, reutilizável, compatível c/
video-duodenoscópio marca olympus, modelo jf-v2.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

098523001 LEITORA PARA CARTAO DIGITAL PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

098531001 CARTAO MAGNETICO PARA LEITORA DIGITAL PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

098540001 Cesta (basket) com cateter,diâmetro 32.0+2mm comprimento útil de 195+ - 5cm, abertura cesta 32.0 +-
2mm, para uso em canal de biópsia de 4,2mm,para utilizar em colangiopancreatografia uso
único.embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, data de fabricação, validade,
número do lote  e registro no MS.

Sem requisição desde 05/2013.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

098540002 Extrator cesta basket para colangiopancreatografia, 2,2cm de diametro, abertura de 50mm, para uso em
canal de biópsia de 3,2mm, autoclavável, reutilizável, compatível com video-duodenoscópio marca
olympus, modelo jf-v2.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)
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Sem requisição desde 09/2013.
098540003 Cesta (basket) extratora de corpo estranho com manopla,uso único, estéril, rotatória, 4 fios suaves, ponta

arredondada atraumática para fácil inserção, comprimento útil 195+-5cm abertura cesta 22.0+-4mm, para
uso em canal de biópsia de 4,2 mm, compatível com vídeo-duodenoscópio marca Fujinon, modelo
ED-530xt.

Item consumo, usar código 089877002

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

098540004 Cesta (basket) extratora de corpo estranho com manopla, uso único, estéril, guiado por fio guia de
0.035+- 0.005 polegadas,4 fios suaves, ponta arredondada/atraumática  para fácil inserção, comprimento
útil 195+-5cm, abertura da cesta 22.0 +-4mm, para uso em canal de biópsia de 4,2mm, compatível com
video-duodenoscópio marca Fujinon, modelo ED-530xt.

Sem requisição desde 05/2013.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

098558001 Dilatador biliar para colangiopancreatografia, composto de cateter 2,3mm de diametro, 180cm de
comprimento, para uso em canal de biópsia de 3,2mm, guia 035] e balão com 4mm-12fr com 2cm de
comprimento, estéril, descartável, compatível com video-duodenoscópio marca olympus, modelo jf-v2

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

098558002 Dilatador biliar para colangiopancreatografia, composto de cateter 2,3mm de diametro, 180cm de
comprimento, para uso em canal de biópsia de 3,2mm, guia 035] e balão com 6mm-18fr com 2cm de
comprimento, estéril, descartável, compatível com video-duodenoscópio marca olympus, modelo jf-v2.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

098558003 Dilatador biliar para colangiopancreatografia, composto de cateter 2,3mm de diametro, 180cm de
comprimento, para uso em canal de biópsia de 3,2mm, guia 035] e balão com 8mm-24fr com 3cm de
comprimento, estéril, descartável, compatível com video-duodenoscópio marca olympus, modelo jf-v2.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

098558004 Balão dilatador para colangiopancreatografia, diâmetro da cânula de 1,9+-0,1mm, comprimento de
trabalho de 180+-10cm, diâmetro do balão de 4mm, comprimento do balão de 20+-0,2mm, conexão para
dispositivo de insuflação, conexão para entrada de fio guia de 0.035+-0.005 polegadas, com marcadores
radiopacos no balão, uso único, estéril,para uso em canal de biópsia de 4,2mm, compatível com
video-duodenoscópio marca Fujinon, modelo ED-530xt.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

098558005 Balão dilatador para colangiopancreatografia, diâmetro  da cânula de 1,9+-0,1mm, comprimento de
trabalho de 180+-10cm diâmetro do balão de 6mm, comprimento do balão de 40+-0,2mm conexão para
dispositivo de insuflação, conexão para entrada de fio guia de 0.035+-0.005 polegadas, com marcadores
radio- pacos no balão, uso único, estéril, para uso em canal de biópsia de 4,2mm, compatível com
video-duodenoscópio marca Fujjinon, modelo ED-530xt.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

098558006 Balão extrator de cálculos biliares, triplo lúmen, uso único estéril, comprimento útil de 195cm, três
(03)diâmetros de insuflação: 8,5;11.5 e 15.0mm, diâmetro do canal de trabalho :2.8mm,injeção de
contraste posterior ao balão, compatível com fio guia 0.035 polegadas, diâmetro ponta distal 5.0 fr que
acompanhe três (03) seringas de insuflação, para uso em canal de biópsia de 4,2mm,compatível com
video-duodenoscópio marca Fujinon, modelo ED-530xt.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

098574001 Litotripsor mecânico para colangiopancreatografia, composto por duas(02) cestas, guiado, uso único,
estéril, comprimento útil de 195+-5cm, diâmetro de abertura da cesta de 30.0+-2mm arame duro,
diâmetro porção de inserção de 3,4+-0,2mm, conexão luer para injeção de contraste, compatível com fio
guia de 0.035+-0.005 polegadas, para uso em canal de biópsia de 4,2mm, autoclavável, reutilizável,
compatível com vídeo-duodenoscópio marca Fujinon, modelo ED-530xt.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

098574003 Manopla mecânica para litotripsor para utilização em colangiopancreatografia, autoclavavel,
reutilizável.embalagem unitária, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação,
validade, número do lote e registro no MS.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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098574004 Manopla para litotripsor mecânico, composto de empunhadura, botão giratório para abrir e fechar a

cesta,botão giratório para retração da cesta durante a trituração do cálculo, orifício de inserção da cesta e
trava do litotripsor, indicação visual da posição correta de instalação do litotripsor autoclavável, reusável.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

098574005 Basket com cateter, diâmetro 2,6mm para uso em canal de biópsia de 3,2mm para utilizar em
colangiopancreatografia, uso único. Embalagem unitária, contendo dados de identificação, procedência,
data de fabricação, validade, número do lote e

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

098701001 Prótese de colédoco para colangiopancreatografia, diâmetro de 7fr, comprimentro entre abas de 5cm,
para  uso em canal de biópsia de 3,2mm, uso único. Embalagem unitária,contendo dados de
identificação, procedência, data de fabricação, validade. número do lote e registro no MS.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

098701002 Protese de coledoco para colangiopancreatografia, diametro de 7 fr, comprimento entre abas de 7cm,
para uso em canal de biópsia de 3,2mm, descartável, compatível com video-duodenoscópio marca
olympus, modelo jf-v2.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

098701003 Protese de coledoco para colangiopancreatografia, diametro de 7 fr, comprimento entre abas de 9cm,
para uso em canal de biópsia de 3,2mm, descartável, compatível com video-duodenoscópio marca
olympus, modelo jf-v2.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

098701004 Prótese biliar pré-montada com introdutor, stent em formato de dobra duodenal, para
colangiopancreatografia, uso único, estéril, de polietileno, diâmetro de 8,5+-1fr, comprimento entre abas
de 5+-1cm,compatível com fio guia de 0.035+-0.005 polegadas, para uso em canal de biópsia de 4,2mm,
embalagem unitária, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número
do lote e registro no MS.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

098701005 Prótese biliar pré-montada com introdutor, stent em formato de dobra duodenal, para
colangiopancreatografia, uso único estéril, de polietileno, diâmetro de 8,5+-1fr, comprimento entre abas de
7+-1cm, compatível com fio guia de 0.035 + - 0.005 polegadas, para uso em canal de biópsia de 4,2mm,
embalagem unitária, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número
do lote e registro no MS.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

098701006 Prótese biliar pré-montada com introdutor, stent em formato de dobra duodenal, para
colangiopancreatografia, uso único, estéril, de polietileno, diâmetro de 8,5+-1fr, comprimento entre abas
de 9+-1cm, compatível com fio guia de 0.035 + - 0.005 polegadas,para uso em canal de biópsia de
4,2mm, embalagem unitária, contendo dados de identificação, procedência data de fabricação,validade,
número do lote e registro no MS

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

098701007 Prótese pancreática pré-montada com introdutor, reta, para colangiopancreatografia, uso único, estéril,de
polietileno, diâmetro de 7+-1 fr, comprimento entre abas de 4+-1cm, compatível com fio guia de
0.035+-0.005 polegadas, para uso em canal de biópsia de 4,2mm,compatível com video-duodenoscópio
da marca Fujinon, modelo ED-530xt.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

098701008 Prótese pancreática pré-montada com introdutor, reta, para colangiopancreatografia, uso único, estéril, de
polietileno, diâmetro de 7+-1 fr, comprimento entre abas de 6+-1cm,compatível com fio guia de
0.035+-0.005 polegadas, para uso em canal de biópsia de 4,2mm,compatível com video-duodenoscópio
marca Fujinon, modelo ED-530xt.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

098710002 Dreno naso-biliar para colangiopancreatografia,7+-0,5fr, cateter com 250+-10cm de comprimento,
compatível com fio guia de 0,035+-0,005 polegadas, para uso em canal de biópsia de 4,2mm, uso único,
estéril. Embalagem unitária, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação,validade,
numero de lote e registro no MS.T.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

098728001 Marcador de páginas - Filme de poliester c/ adesivo acrílico, med 25X43 mm, embalagem com 50
unidades

Sem requisição desde 04/2012.

PACOTE 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1829 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
098736001 CONJUNTO DE INSTRUMENTAIS PARA ARTROSCOPIA

1.GENERALIDADES:
CONJUNTO DE INSTRUMENTAIS PARA ARTROSCOPIA.
2.CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS:
2.1 1(UMA) PINCA DE CORTE TIPO PUNCH, ANGULADA PARA CIMA 15
GRAUS COM MANDIBULA DE SIMPLES ACAO DE 1,4+-0,1MM, HASTE DE
2,8+-0,5MM DE DIAMETRO E DE 13+-1CM DE COMPRIMENTO COM HASTE
E CABO DESMONTAVEL.
2.2 1(UMA) PINCA DE CORTE TIPO PUNCH, COM HASTE CURVADA PARA CIMA, COM MANDIBULA
DE SIMPLES ACAO DE 1,4+-0,1MM, HASTE DE
2,8+-0,5MM DE DIAMETRO E DE 13+-1CM DE COMPRIMENTO COM HASTE
E CABO DESMONTAVEL.
2.3 1(UMA) TESOURA COM ELEMENTO CORTANTE DE SIMPLES ACAO TIPO HOOK, HASTE RETA
DE 3,5+-0,5MM DSE DIAMETRO E DE 13+-1CM
DE COMPRIMENTO COM HASTE E CABO DESMONTAVEL.
2.4 1(UMA) PINCA DE CORTE TIPO PUNCH, RETA, COM MANDIBULA DE
SIMPLES ACAO DE 3,5+-0,1MM, HASTE RETA DE 3,5+-0,5MM DE DIAMETRO E DE 13+-1CM DE
COMPRIMENTO COM HASTE E CABO DESMONTAVEL.
2.5 1(UMA) PINCA PARA MENISCO E CORPOS ESTRANHOS DE SCHLESI-
GER, COM MANDIBULA DE SIMPLES ACAO, HASTE DE 13+-1CM DE COM-
PRIMENTO E CABO COM CREMALHEIRA.
2.6 1(UM) RETRATOR COM GRADUACAO E COM GANCHO NA EXTREMIDADE DISTAL, COM
COMPRIMENTO DE TRABALHO DE 8,5+-1CM.
2.7 1(UM) EXTRATOR DE TENDAO COM DIAMETRO DE 7+-1MM E COMPRI-           MENTO DE
30+-5CM.
2.8 1(UM) ELEVADOR DE LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR, COM COM-
PRIMENTO DE 15+-1CM.
2.9 1(UMA) GUIA PARA FIXACAO DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR,
COM ANGULO DE FIXACAO AJUSTAVEL ENTRE 40GRAUS A 60GRAUS.
2.10 1(UMA) BROCA DE OSSO, CANULADA DE 11+-1MM.
2.11 1(UMA) BROCA PARA OSSO, CANULADA DE 4,5+-1MM.
2.12 1(UMA) PROBE PARA MEDICAO DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR
COM COMPRIMENTO DE TRABALHO DE 23+-5CM.
2.13 1(UM) ORIENTADOR PARA LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR, PARA
USO COM BROCA DE 9MM OU SUPERIOR.
2.14 1(UM) ORIENTADOR PARA LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR, PARA
USO COM BROCA DE 7 A 9 MM.
2.15 1(UM) ORIENTADOR PARA LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR, PARA
USO COM BROCA DE 7MM OU INFERIOR.
2.16 1(UM) ENDOSCOPIO RIGIDO AUTOCLAVAVEL, DE VISAO FORO O-
BLIQUA 30GRAUS, COM SISTEMA DE LENTES DE BASTAO, COM TRANS-
MISSAO DE LUZ POR FIBRA OPTICA INCORPORADA, DIAMETRO 2,4MM+-
1MM, COMPRIMENTO DE 10+-1CM.
2.17 1(UMA) CAMISA ARTROSCOPICA ROTATORIA, AUTOCLAVAVEL, DE
FLUXO CONTINUO, COM SISTEMA DE ACOPLAMENTO E DUAS TORNEIRAS PARA FLUXO
CONTINUO, COMPATIVEL COM ENDOSCOPIO 1.16.

CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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2.18 1(UM) OBTURADOR ROMBO PARA USO COM CAMISA CONFORME ITEM
1.17.
2.19 1(UM) RETRATOR COM GRADUACAO E COM GANCHO NA EXTREMIDA-
DE DISTAL, COM COMPRIMENTO DE TRABALHO DE 4+-1CM E DIAMETRO
DE 2+-0,5MM.
2.20 1(UM) CINSEL PARA MICRO-FRATURAS EM PEQUENAS JUNTAS AN-
GULADO EM 70GRAUS, COM COMPRIMENTO UTIL DE 9+-1CM.
2.21 1(UMA) FERRAMENTA DE RASPAGEM DE STROBEL, RETA E GROS-
SEIRA, COM PONTA DE RASPAGEM DE 7+-1MM X 5+-1MM E COMPRIMEN-
TO DE 13+-1CM.
2.22 1(UMA) FERRAMENTA DE RASPAGEM DE STROBEL, RETA E FINA,
COM PONTA DE RASPAGEM DE 9+-1MM X 6+-1MM E COMPRIMENTO DE 13
+-1CM.
2.23 1(UMA) PINCA PARA BIOPSIA,COM MANDIBULA DE SIMPLES ACAO
HASTE RETA DE 3,5+-0,5MM DE DIAMETRO E DE 13+-1CM DE COMPRI-
MENTO, COM HASTE E CABO DESMONTAVEL.
2.24 1(UMA) PINCA PARA MENISCO E CORPOS ESTRANHOS, DENTADA,
SIMPLES ACAO, HASTE DE 3.5+-0,5MM DE DIAMETRO E DE 13+-1CM
DE COMPRIMENTO, COM HASTE E CABO DESMONTAVEL.
2.25 1(UMA) PINCA PARA RETIRADA DE CARTILAGEM E CORPOS       ESTRANHOS, COM
MANDIBULA DE SIMPLES ACAO, ANGULADA PARA CIMA EM 30GRAUS COM HASTE 11+-1CM DE
COMPRIMENTO.
2.26 1(UMA) PINCA DE CORTE TIPO PUNCH, COM MANDIBULA DE SIMPLES ACAO RETA DE
2,8+-0,5MM DE DIAMETRO E DE 13+-1CM DE COMPRIMENTO.
2.27 1(UMA) CAIXA PARA ACONDICIONAMENTO DE INSTRUMENTOS COM
COMPRIMENTO DE 20+-1CM,ALTURA DE 10+-1CM E LARGURA DE 4+-1CM.
          .

098744001 Trepano para Drill compatível com Drill da marca Aesculap PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

098744002 Broca para drill, compatível com equipamento stryser, modelo 0277082085 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

098744003 Broca para drill, compatível com equipamento stryker modelo 0277082086 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

098744004 Broca para drill, compatível com equipamento stryker modelo 0277082087 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Materiais de Uso Médico (67)

098744005 Broca para drill, compatível com equipamento stryker modelo 0277082083 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

098752001 Fresa para drill, 1,5mm compatível com drill da marca AESCULAP mod. GD726R PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

098752002 Fresa para drill, 1,4mm compatível com drill da marca Aesculap modelo GD805R PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

098752003 Fresa para Drill, 2,0mm compatível com Drill da marca Aescula mod. GD729R PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

098752004 Fresa para Drill, 2,0mm compatível com Drill da marca Aescula mod. GD730R PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

098752005 Fresa para Drill, 7,9mm compatível com Drill da marca Aesculap PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

098752006 Fresa para Drill, 2,3mm compatível com Drill da marca Aesculap mod. GD792R PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

098752007 Fresa para Drill, 4,5mm compatível com Drill da marca Aesculap mod. GD798R PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

098752008 Fresa para Drill, 1,4mm compatível com Drill da marca Aesculap mod. GD804R PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

098817005 Antena Wireless - ponto de acesso, antena desmontável com conector RSMA, 5 DBI PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

098817006 Antena ominidirecional de 5.2 dbi, frequência 2.4 ghz, range de no mínimo 115 metros, com cabo,
aprovada e homologada pelo fabricante do ponto de acesso no qual será instalado.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

098817007 Antena ominidirecional de 2,2 dbi, frequênci 2.4 ghz, range de no mínimo 90 metros, aprovada e
homologada pelo fabricante do ponto de acesso no qual será instalado.

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

098850001 Gasolina aditivada LITRO 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo

098850002 Gasolina comum LITRO 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
098868001 Álcool LITRO 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
098876001 Diesel Comum LITRO 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
098876002 Diesel para uso industrial LITRO 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
098876003 Diesel/ óleo disel aditivado. LITRO 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
098876006 Diesel S-10 LITRO 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
098906001 ÓLEO SAE 10 W-40 - Óleo para motores a gasolina, álcool e GNV LITRO 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
098906002 Óleos para motores a gasolina, álcool e GNV/ óleo sae 15 w-40 - litro. LITRO 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
098906003 Óleos para motores a gasolina, álcool e GNV - Óleo SAE 15 W-50 LITRO 133 Combustíveis, óleos, lubrificantes

e aditivos - GVE
ativo

098906004 Oleos para motores a gasolina, alcool e gnv - Óleo sae 20 w-40 - litro LITRO 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
098906005 Óleo sae 20 w-50 semissintético gás.,  álcool e gnv - litro LITRO 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
098906006 Óleo SAE 25 W-50 / Óleos para motores a gasolina, álcool e GNV LITRO 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
098906007 Óleo SAE 5 W-30 / Óleos para motores a gasolina, alcool e GNV LITRO 133 Combustíveis, óleos, lubrificantes

e aditivos - GVE
ativo

098906013 Óleos para motores a gasolina, álcool e GNV/ óleo sae 20 w-50 - 500ml. MILILITRO 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
098906016 Óleo Sae 5 W-40 - 500 ml MILILITRO 133 Combustíveis, óleos, lubrificantes

e aditivos - GVE
ativo

098906017 Óleo sae 15 w-40 sintético gas.,  álcool e gnv - litro LITRO 133 Combustíveis, óleos, lubrificantes ativo
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e aditivos - GVE

098906018 Óleo sae 20 w-50 mineral gasolina, álcool e gnv - litro LITRO 133 Combustíveis, óleos, lubrificantes
e aditivos - GVE

ativo

098914002 Óleos para motores a diesel/óleo sae 10 w-40 - litro. LITRO 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
098914003 Óleo SAE 10 W-50 - LITRO LITRO 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
098914004 óleo SAE 15 w-40 semissintetico para motor a diesel - litro LITRO 133 Combustíveis, óleos, lubrificantes

e aditivos - GVE
ativo

098914006 Óleo sae 25 w-50 - litro / Óleos para motores a diesel. LITRO 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo

098914007 Óleos para motores a diesel/óleo md 400 sae 40 - litro. PECA 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
098914016 Óleo SAE 15 w-40 mineral cf-4/ch4 para motor a diesel - litro LITRO 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
098922001 Óleo sae 80w/90, 85w/140, 90, 140 e 250 - litro LITRO 133 Combustíveis, óleos, lubrificantes

e aditivos - GVE
ativo

098922003 Oleos para caixa e diferencial - oleo para caixa de cambio manual - litro. LITRO 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
098922006 Óleo para caixa de câmbio manual - 500ml MILILITRO 133 Combustíveis, óleos, lubrificantes

e aditivos - GVE
ativo

098930002 Oleo para motor 2 tempo - 500ml MILILITRO 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
098957001 Óleo lubrificante para sistema hidráulico - litro LITRO 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
098957002 Óleo lubrificante para sistema hidráulico - 500ml MILILITRO 133 Combustíveis, óleos, lubrificantes

e aditivos - GVE
ativo

098957003 Óleo para direção hidraulica - Óleos para sistemas hidraulicas - litro LITRO 133 Combustíveis, óleos, lubrificantes
e aditivos - GVE

ativo

098957004 Óleos para sistemas hidráulicos - óleo para direção hidráulica - 500ml MILILITRO 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
098965002 Lubrificantes, fluido para freio - 500ml. MILILITRO 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
098965003 Lubrificantes - fluido para freio - litro LITRO 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
098965004 Lubrificantes, graxa lubrificante - quilo. KG 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
098965005 Lubrificantes, graxa lubrificante - 500 grama. GRAMA 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
098973001 Aditivo para radiador - litro LITRO 133 Combustíveis, óleos, lubrificantes

e aditivos - GVE
ativo

098973002 Aditivo para radiador - 500ml (para radiador). MILILITRO 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
098981001 Aditivo para o sistema do ar condicionado - 500 ml MILILITRO 133 Combustíveis, óleos, lubrificantes

e aditivos - GVE
ativo

098990001 Aditivo para combustível - 200ml MILILITRO 133 Combustíveis, óleos, lubrificantes
e aditivos - GVE

ativo

099007001 Para brisa/ Aditivo para limpador de para brisa - 100ml. MILILITRO 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
099023001 Jarra de inox 2 litros com tampa presa alça em aço inoxidável cap. 1 litro PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
099023002 Jarra em aco inox sem tampa, capacidades 2 litros PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
099040001 Pinça de maryland de dissecção, giratória, curva, isolada, dupla ação mandibular, 5,0mm de diametro. PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso

Médico
ativo

099058001 Bainha curta 7cm rosqueável  com valvula tipo janela, com torneira para co2, 5,0mm de diametro. PECA 114 Embreagem principal, conversor
de torque e transmissão

ativo

099058002 Bainha curta 7cm rosqueável c/ valvula tipo janela, sem torneira para co2, 5,0mm de diametro. PECA 114 Embreagem principal, conversor
de torque e transmissão

ativo

099058003 Bainha rosqueável com valvula tipo janela, sem torneira para co2, 5,0mm de diametro. PECA 114 Embreagem principal, conversor
de torque e transmissão

ativo

099058004 Bainha rosqueável com valvula tipo janela, com torneira para co2, 5,0mm de diametro. PECA 114 Embreagem principal, conversor ativo
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de torque e transmissão

099074001 Porta especulo holder PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

099074002 Porta espéculo otológico. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

099082001 Tanque criogênico em aço inox PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099082003 Tanque criogenico estacionário, vaporizadores, paineis reguladores e demais acessórios indispensáveis
ao funcionamento, mais central de cilindro (backup), com capacidade para garantir a demanda das
unidades hospitalares.

PECA 84 exa ativo

099201001 Reservatório para armazenamento  de combustível em aço carbono com 10000 litros aéreo horizontal. PECA 94 Estruturas e Edificações ativo
099236001 Cabo de terapia p/ funções de monitoração quick-combo para uso específico em cardioversor de modo

que permita a função de marca-passo externo e seja compatível com cardioversor lifepak 12 ou 20.
PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

099244001 Extensão telescópia de alumínio para limpeza de janela e tetos com no mínimo 06 metros de altura com
lavador de teto de 40cm e vice-versa para limpeza de vidros de 40cm.

PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo

099260001 Móvel sob medida composto de 01 mesa, armário e prateleiras em madefibra bp, cor branco, com porta
gavetas e gavetas em madefibra bp nogueira, bancada e rodapia em granito branco sienna, puxador tipo
alça em aço escovado, pés metálico, em negativo 1x1cm - conferir medidas no local - projeto folhas 15.

PECA 22 Mobiliário ativo

099260002 Móvel sob medida composto de um painel em madefibra bp nogueira, tampo e acabamento em granito
branco sienna, pés metálicos, sendo que na área de preparo de medicamentos e composto de um tampo
e acabamento em aço inox, armários e gaveteiros em madeira bp, puxador tipo alça em aço escovado,
pés metálicos - conferir medidas no local - projeto folhas 12 e 13.

PECA 22 Mobiliário ativo

099260003 Móvel em madefibra bp, cor branca, duas gavetas em madefibra bp nogueira, puxador tipo alça em aço
escovado, pés metálicos - conferir medidas no local - projeto folhas 08.

PECA 22 Mobiliário ativo

099260013 Móvel sob medida em madeira, medindo 80x50x210 PECA 22 Mobiliário ativo
099260014 Móvel sob medida alto em madeira, 175x40x210 PECA 22 Mobiliário ativo
099260015 Móvel sob medida alto, com prateleiras, porta e ganchos para vassouras PECA 22 Mobiliário ativo
099260016 Móvel sob medida alto em madeira, 245x40x210 PECA 22 Mobiliário ativo
099260017 Móvel sob medida alto em madeira, 245x30x210 PECA 22 Mobiliário ativo
099260018 Móvel sob medida alto, com prateleiras, porta PECA 22 Mobiliário ativo
099260019 Móvel sob medida em madeira, medindo 105x40x210 PECA 22 Mobiliário ativo
099260020 Móvel sob medida em madeira, medindo 136x45x190 PECA 22 Mobiliário ativo
099260021 Móvel sob medida em madeira, medindo 60x40x190 PECA 22 Mobiliário ativo
099260022 Móvel sob medida em madeira, medindo 245x30x210 PECA 22 Mobiliário ativo
099260023 Móvel sob medida em madeira, medindo 126x50x210 PECA 22 Mobiliário ativo
099260024 Móvel sob medida em madeira, formato em U PECA 22 Mobiliário ativo
099260025 Móvel sob medida em madeira, medindo 70x60x120 PECA 22 Mobiliário ativo
099260026 Móvel sob medida em madeira, medindo 150x40x210 PECA 22 Mobiliário ativo
099260027 Móvel sob medida em madeira, medindo 140x40x210 PECA 22 Mobiliário ativo
099260028 Móvel sob medida em madeira, medindo 349,5x40x260 PECA 22 Mobiliário ativo
099260029 Móvel sob medida em madeira, medindo 150x50x190 PECA 22 Mobiliário ativo
099260030 Móvel sob medida em madeira, medindo 70x60x210 PECA 22 Mobiliário ativo
099260031 Móvel alto suspenso em madeira, 80x45x165 PECA 22 Mobiliário ativo
099260032 Móvel sob medida alto U em madeira, 140+255+104x40x182 PECA 22 Mobiliário ativo
099260033 Móvel sob medida em madeira, medindo 107x45x211 PECA 22 Mobiliário ativo
099260034 Móvel sob medida em madeira, medindo 160x50x260 PECA 22 Mobiliário ativo
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099260035 Móvel sob medida em madeira, medindo 37x27x214 PECA 22 Mobiliário ativo
099260036 Móvel sob medida em madeira, medindo 39x27x214 PECA 22 Mobiliário ativo
099260037 Móvel sob medida em madeira, medindo 180x45x190 PECA 22 Mobiliário ativo
099260038 Móvel sob medida em madeira, medindo 80x60x270 PECA 22 Mobiliário ativo
099260039 Móvel sob medida em madeira, medindo 250x40x190 PECA 22 Mobiliário ativo
099260040 Móvel sob medida em madeira, com prateleiras, portas e gavetas PECA 22 Mobiliário ativo
099260041 Móvel sob medida em madeira, medindo 250x45x190 PECA 22 Mobiliário ativo
099260042 Móvel sob medida em madeira, medindo 63x50x210 PECA 22 Mobiliário ativo
099260043 Móvel sob medida em madeira, medindo 120x45x190 PECA 22 Mobiliário ativo
099260044 Móvel sob medida em madeira, medindo 188x40x210 PECA 22 Mobiliário ativo

099260045 Móvel sob medida em madeira, medindo 65x60x210 PECA 22 Mobiliário ativo
099260046 Móvel sob medida alto em madeira, medindo 65x60x210 PECA 22 Mobiliário ativo
099260047 Móvel sob medida em madeira, medindo 240x45x190 PECA 22 Mobiliário ativo
099260048 Móvel sob medida em madeira, medindo 483x45x210 PECA 22 Mobiliário ativo
099260049 Móvel sob medida em madeira, medindo 260x50x210 PECA 22 Mobiliário ativo
099260050 Móvel sob medida alto em madeira, medindo 60x40x190 PECA 22 Mobiliário ativo
099260051 MOVEL SOB MEDIDA ALTO, EM MADEFIBRA, MEDINDO 120X45X190 PECA 22 Mobiliário ativo
099260052 MOVEL SOB MEDIDA ALTO, EM MADEFIBRA, MEDINDO 70X60X210 PECA 22 Mobiliário ativo
099260053 MOVEL SOB MEDIDA ALTO, EM MADEFIBRA, MEDINDO 349.5X40X210 PECA 22 Mobiliário ativo
099260054 MOVEL SOB MEDIDA ALTO, EM MADEFIBRA, MEDINDO 140X40X210 PECA 22 Mobiliário ativo
099260055 MOVEL SOB MEDIDA EM MADEFIBRA, MEDINDO 27X45X29 PECA 22 Mobiliário ativo
099317001 Válvula para hidrocefalia com regulagem externa de pressão PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

099317002 Valvula de fluxo regulável (autoregulável) p/ Hidrocefalia PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

099333001 Placa de liss ou miss para tratamento de fratura de fêmur distal PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

099350001 Indicador químico para monitoração da concentração mínima eficaz da solução esterilizantes a base de
glutaraldeído a 1,8%.

TIRA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099350002 Fita controle reagente para testar a concentração de acido peracetico, nas concentrações que variam de
250 a 2000ppm no mínimo. Apresentação em frasco, cotação em tira.
**UTILIZAR 99350018 COM UNIDADE DE COTAÇÃO EM TIRA**

FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

099350003 Fita tipo I para identificação de pacotes para uso em embalagens descartáveis de não-tecido SMS,
esterilizados em autoclave, utilizada no monitoramento do processo de esterilização a vapor. Composta
por crepe elástico, especialmente tratado e coberto com adesivo resistente a altas temperaturas na face
de contato com o pacote. Possui listras diagonais impregnadas de substância química reativa (indicador
químico de processo) que após passarem pelo ciclo de esterilização, mudam de cor, diferenciando os
pacotes que foram expostos ao ciclo de esterilização a vapor saturado. Medida: 18 mm a 19 mm x
mínimo 30 m. A cotação deverá ser em metro e a entrega em rolo.

rolo 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099350006 Fita controle reagente para testar concentração de Ácido Peracético, nas concentrações que variam de 50
a 500 PTM.

Sem movimentação no SCCD.

FRASCO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

099368002 Adaptador para caixa de condulete PVC 3/4 e 1/2 . PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo
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099368004 Adaptador 2p + t PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos

e Eletrônicos
ativo

099368007 Adaptador dupla fêmea centelhador (508075) PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

099376001 Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 34. 0701010070. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376002 Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 35. 0701010070. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376003 Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 36. 0701010070. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376004 Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 37. 0701010070. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376005 Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 38. 0701010070. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376006 Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 39. 0701010070. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376007 Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 40. 0701010070. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376008 Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 41. 0701010070. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376009 Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 42. 0701010070. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376010 Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 43. 0701010070. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376011 Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 44. 0701010070. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376012 Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 45. 0701010070. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376013 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica invertida com contraforte
interno alto n.34.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376014 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica invertida com contraforte
interno alto n.35.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376015 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica invertida com contraforte
interno alto n.36.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376016 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica invertida com contraforte
interno alto n.37.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376017 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica invertida com contraforte
interno alto n.38

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376018 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica invertida com contraforte
interno alto n.39.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376019 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica invertida com contraforte
interno alto n.40.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376020 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica invertida com contraforte
interno alto n.41.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376021 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica invertida com contraforte
interno alto n.42.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1836 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
099376022 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica invertida com contraforte

interno alto n.43.
PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

099376023 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica invertida com contraforte
interno alto n.44.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376024 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica invertida com contraforte
interno alto n.45.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376025 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica normal com contraforte
interno alto,n.18.det

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376026 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica normal com contraforte
interno alto, n.19.det

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376027 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica normal com contraforte
interno alto,n.20.det

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376028 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica normal com contraforte
interno alto, n.21.det

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376029 Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 22. 0701010070. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376030 Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 23. 0701010070. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376031 Bota ortopédica normal com contraforte interno alto, numero 24. 0701010070. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376032 Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 25. 0701010070. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376033 Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 26. 0701010070. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376034 Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 27. 0701010070. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376035 Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 28. 0701010070. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376036 Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 29. 0701010070. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376037 Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 30. 0701010070. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376038 Bota ortopédica normal com contraforte interno alto  numero 32. 0701010070. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376039 Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 31. 0701010070. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376040 Bota ortopédica normal com contraforte interno alto numero 33. 0701010070. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376041 Bota ortopédica invertida com contraforte interno alto, numero 18. 0701010070. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376042 Bota ortopédica invertida com contraforte interno alto, numero 19. 0701010070. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376043 Bota ortopédica invertida com contraforte interno alto, numero 20. 0701010070. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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cirurgia (66)

099376044 Bota ortopédica invertida com contraforte interno alto, numero 21. 0701010070. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376045 Bota ortopédica invertida com contraforte interno alto, numero 22. 0701010070. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376046 Bota ortopédica invertida com contraforte interno alto, numero 23. 0701010070. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376047 Bota ortopédica invertida com contraforte interno alto, numero 24. 0701010070. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376048 Bota ortopédica invertida com contraforte interno alto, numero 25. 0701010070. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376049 Bota ortopédica invertida com contraforte interno alto, numero 26. 0701010070. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376050 Bota ortopédica invertida com contraforte interno alto, numero 27. 0701010070. PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376051 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica invertida com contraforte
interno alto n.28.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376052 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica invertida com contraforte
interno alto n.29.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376053 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica invertida com contraforte
interno alto n.30.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376054 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica invertida com contraforte
interno alto n.31.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376055 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica invertida com contraforte
interno alto n.32

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376056 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, bota ortopédica invertida com contraforte
interno alto n.33.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376061 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte
interno alto, n.22.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376062 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte
interno alto, n.23

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376063 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte
interno alto, n.24.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376064 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte
interno alto, n.25.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376065 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte
interno alto, n.26.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376066 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte
interno alto, n.27.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376067 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte
interno alto, n.28.

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376068 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte
interno alto, n.29

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376069 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte
interno alto, n.30

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376070 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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interno alto, n.31 cirurgia (66)

099376071 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte
interno alto, n.32

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376072 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte
interno alto, n.33

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376073 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte
interno alto, n. 34

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376074 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte
interno alto, n. 35

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376075 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte
interno alto, n. 36

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376076 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte
interno alto, n. 37

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376077 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte
interno alto, n. 38

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376078 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte
interno alto, n. 39

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376079 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte
interno alto, n. 40

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376080 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte
interno alto, n. 41

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376081 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte
interno alto, n. 42

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376082 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte
interno alto, n. 43

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376083 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte
interno alto, n. 44

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376084 calçados ortopédicos pré-fabricados c/palmilhas até número 45, tênis ortopédico normal com contraforte
interno alto, n. 45

PAR 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376085 Calçados ortopédicos - bota ortopédica normal c/palmilhas, pré fabricado com contraforte interno alto, cor
preta ou marrom, até o número 45.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376086 Calçados ortopédicos - bota ortopédica invertida c/ palmilha, pré fabricado, com contraforte interno alto,
cor preta ou marrom, até o número 45.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099376087 Calçados ortopédicos - tênis ortopédico normal c/palmilha, pré fabricado, com contraforte interno alto, até
número 45.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099384001 Leitor biométrico - Impressão Digital PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

099422001 Regua universal com 06 tomadas bipolares universal com aterramento PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

099430003 Tampa condulete cega p/ condulete de PVC PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

099430010 Tampa Para Condulete Pvc, Tomada Redonda, 3/4 E 1/2 PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

099430011 Tampa condulete/Cega para condulete de PVC com 1 polegada. PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

099481001 Kit complementar com dois cateteres em poliuretano (20gx90cm) para infusão intravenosa, peridural e PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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raquidiana, subcutanea(local), com introdutor (agulha TOUHG (16gx9cm), extensor (2 vias), 2 plugs,
strips, 2 filmes, seringa 5ml, infusor portátil de 275ml com elastômero e câmara graduada com sistema de
bolus, eliminador de ar/bolhas. Estéril. Descartável. Uso único. Compatível com a bomba infusora
CUFUSER/ASTERMED

cirurgia (66)

099481002 Conjunto para anestesia regional técnica combinada com trava contendo agulha tipo Tuohy de 18g 3 1/3
canhão transparente com asas conector Luer Lock. Agulha Whitcacre 27g 4 11/16" cateter epidural 20g,
confeccionado em poliamida transparente com 91cm, com guia e marcas para controle de introdução.
filtro de 0,22 micra, adaptador Tuohy Borst e seringa epidural  para técnica de perda de resistência.
Embalagem em papel grau cirúrgico e filme plástico que garanta abertura asséptica de transferência.
Esterilizado em ETO.

CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

099546001 Timpanometria automática e manual, controle de pressão manual e automático, faixa de pressão de -600
a +600 dapa, complacência 0,1 a 0,6ml, 16 reflexos por orelha, reflexo contra de 250 a 8000hz até 120db
hl, tom de prova em 226hz audiometria automática e manual 250 a 8000hz até 100db hl, conexão com pc
(R$-232), compatível com noah, impressora térmica acoplada, teste de tuba eustaquiana manual e
automático (paradetecção de timpano perfurado), acessórios opcionais (para conexão com o
computador), ia base- mudulos diagnosticos - cabo de conexão para o computador ifc.

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

099600003 Sistema de Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrômetro de Massas tipo triplo quadrupolo
(GC-MS-MS) com Ionização por Impacto de Elétrons (EI), constituído de detector massas, injetor capilar
split/spliless com controlador de fluxo e pressão automático, sistema de injetor/amostrador automático
“X;Y;Z” operando nos modos com amostras líquidas, "Headspace" e Micro Extração em Fase Sólida
(SPME) e concentrador  Purge e Trap acoplado a amostrador, biblioteca Nist, no break, e software para
análise e tratamento de dados.
Deverá obrigatoriamente atender aos seguintes requisitos mínimos:
Cromatógrafo com as seguintes características e condições:
Faixa de temperatura do forno do GC de 4 °C acima d a temperatura ambiente até 450 °C, e taxa de
aquecimento máxima não inferior a 120 °C/min. Resol ução de setpoint de temperatura do forno de 1 °C,
programação com pelo menos 20 rampas e 21 platôs, e rejeição ambiente menor que 0,01 °C/1grausC.
Sistema 220-240V.
O GC deverá permitir uma configuração com pelo menos 2 injetores e 2 detectores.
O GC deverá ser equipado com injetor capilar “Split/Splitless” com controle eletrônico de pressão, com
faixa de fluxo total de 0 a 1200 ml/min e faixa de pressão de 0 a 140 psi (com resolução de 0,001 psi).
Temperatura máxima de operação não inferior a 400 °C.
O sistema de controle eletrônico de pressão do injetor “Split/Splitless” deverá permitir a operação nos
modos de fluxo constante, pressão constante, rampa de pressão e rampa de fluxo, e deverá permitir
injeções nos modos “split”, “splitless”, “split” pulsado e “splitless” pulsado.
O controle eletrônico de pressão deve possuir sensores de temperatura e pressão ambientes e deve
ajustar-se automaticamente (inclusive durante análises) às mudanças de temperatura e pressão
ambientes, proporcionando maior precisão de tempo de retenção.
Espectrômetro de massas com as seguintes características e condições:
Detector de massa triplo quadrupolo, com faixa de massa no mínimo de 10 a 1.000 m/z ou melhor com
resolução unitária ou melhor em toda a faixa.
Os modos de varredura incluem Full Scan, SIM, Full Scan/SIM combinados.
A fonte de íons é independentemente aquecida no mínimo até 300 °C. Filamento duplo comutável.
Linha de transferência com temperatura ajustável de no mínimo até 400 °C.
Sistema de vácuo composto por bomba mecânica de pelo menos 2,5 m3/h, e bomba turbomolecular
refrigerada a ar, com capacidade de bombeamento não inferior a 250 L/s.
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Modo Scan com emprego de hélio como gás de arrasto: 1pg de OFN (octafluornaftaleno) deve resultar
numa relação Sinal:Ruído superior a 1500:1 usando o íon m/z 272 para quantificação;
Modo MRM (“Multiple Reaction Mode”) - 100 fg de OFN (Octafluoronaftaleno) deve resultar numa relação
Sinal/Ruído superior ou igual a 8000:1, para a transição m/z 272 para m/z 241, ou para a transição m/z
272 para m/z 222.
Velocidade de scan de no mínimo 20.000 amu/s.
Deve permitir o uso de Hélio como gás de colisão.
O sistema deverá, ainda, ser fornecido com um Injetor/Amostrador Automático compatível com
amostragem de Líquidos, Voláteis (via “Headspace”) tipo “CombiPAL” e SPME, atendendo às seguintes
especificações MÍNIMAS:
Sistema de movimentação robótico tipo “XYZ”.
O software de controle do amostrador deve estar integrado ao software de controle e aquisição de dados
do sistema de GC-MS-MS. Não deverá ser um software independente do software do sistema de
GC-MS-MS.
Modo de injeção de líquidos:
Capacidade de operação com seringas de 1,2; 5; 10; 25; 100; 250 e 500 microlitros.
Faixa de volume de injeção total: de 0,1 a 500 microlitros.
Velocidade de injeção: de 0,01 a 500 microlitros/segundo.
Capacidade de amostras: deverá ser fornecido no mínimo com uma configuração que permita uma
capacidade de 98 frascos de 2 ml.
Lavagem da seringa com 2 solventes.
Modos de injeção: Padrão Interno, “Solvent Plug” ou normal.
Modo de “Headspace”:
Capacidade de operação com seringas de 1, 2.5 e 5 ml.
Faixa de volume de injeção: de 0,1 a 5 ml.
Velocidade de injeção: de 0,01 a 1000 microlitros/segundo.
Capacidade de amostras: deverá ser fornecido no mínimo com uma configuração que permita uma
capacidade de 96 frascos de 10 ou 20 ml.
Limpeza da seringa através de purga com gás inerte, da seringa aquecida.
Aquecimento da seringa: de + 5 °C (ambiente) a 150 °C, selecionáveis em intervalos de 1 °C.
Forno de incubação: capacidade para 6 frascos de 2/10/20 ml.
Temperatura de incubação: de 40 °C a 200 °C, seleci onáveis em intervalos de 1 °C.
Agitação: selecionável na faixa de 250 a 750 rpm.
Deve vir configurado para o uso de SPME.
O sistema deverá, ainda, ser fornecido com um Injetor/Amostrador Automático compatível com
amostragem de Líquidos e Sólidos (via “Purge and trap”) atendendo às seguintes especificações
MÍNIMAS:
Sistema deve combinar Purge e Trap e multi-matriz, com capacidade de 80 vials de 40 mL com
amostrador automático em uma única plataforma operacional.
Possuir sistema de fluxo variável de 5 a 500 mL/min.
Manipulação de amostras de 1 a 25 mL, com incrementos de 1 mL, programação para diluição de
amostras líquidas de 1:100, 1:50, 1:25, 1:10, 1:5 e 1:2.
O sistema deve ser capaz de automatizar extrações de metanol em conformidade com o método USEPA
5035 para amostras de solo alto nível.
O sistema deve ser compatível com os métodos USEPA 5030, 5035, 8260, 524.2 para a análise de solos,
águas residuais e água potável.

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1841 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
Possuir reservatório duplo interno que permite o aquecimento da água para a 90 °C para rinsagem do
sistema.
O sistema deve ser capaz de realizar brancos automáticos através de um reservatório de água.
Aquecimento dos vials de no mínimo 35 a 90 °C e mis tura de solo em velocidades variáveis.
O sistema deve ser capaz de ser controlado por um PC em ambiente Windows. Sistema deve utilizar um
esquema de diagnóstico completo, incluindo uma verificação de vazamento automatizado capaz de
diagnosticar a área geral do vazamento.
Vir acompanhado de 02 frascos de purga de 5 mL sobressalentes.
Vir com no mínimo 2 “trap” sobressalentes com material adsorvente que atenda o item 7.1 do método
USEPA 524.2.
Sistema Ininterrupto de Energia “No Break”:
Sistema “nobreak” com capacidade em 10 Kva suficiente para todo o sistema, com banco de baterias
seladas internas para autonomia mínima de 1 hora. Tensão de entrada: 220 Volts. Tensão de saída
compatível com a requerida pelo sistema.
Sistema de Informática e softwares com as seguintes características e condições:
O “hardware” da Estação de Trabalho deverá possuir as seguintes características mínimas:
Computador tipo PC compatível com sistema ofertado, configuração adequada ao equipamento, com
sistema operacional Windows (licenciado).
Monitor de Tela Plana de Cristal Líquido (tecnologia TFT) de 19", mouse ótico, teclado ABNT 2, kit de
expansão serial USB.
Inclui todos os itens necessários para comunicação total com todo o sistema.
O Software deve permitir o controle de todas as funções de todos os módulos que compõem o sistema.
 O software para operar o sistema cromatográfico deve permitir o gerenciamento de dados ou permitir a
exportação dos dados para planilhas eletrônicas, ser compatível com as especificações do computador e
o sistema operacional instalado.
O software deverá permitir a pesquisa em bibliotecas espectrais disponíveis comercialmente (NIST 2014,
que obrigatoriamente deverá ser fornecida com o equipamento), bem como o desenvolvimento e criação
de bibliotecas pelo próprio usuário.
Garantia:
Fornecimento de todo sistema com garantia no local de no mínimo de 02 (dois) anos a partir da
finalização do processo de instalação pelo contratante sem limite de visitas, e já incluídas as despesas de
viagem, peças e mão-de-obra, além dos consumíveis utilizados nos reparos.  Deve incluir durante 2 anos
serviços de qualificação e manutenção preventiva (1 qualificação e 1 manutenção preventiva no mínimo
por ano), além de uma qualificação durante a instalação.
O fornecedor será responsável pela instalação do equipamento, sua calibração/qualificação durante o
período de garantia contratual e pelo treinamento da equipe de servidores.
O fornecedor deve fornecer os certificados de qualificação de instalação (IQ), certificados de qualificação
de operação (OQ) e certificado de qualificação de performance (eficiência) (PQ).
O fornecedor deve dispor de equipe técnica treinada para suporte pós-venda e assistência técnica no
Brasil.
Treinamento:
Deve incluir treinamento no total de 40 horas com instrutor qualificado após a finalização da qualificação
do sistema.
Manual:
O fornecedor do equipamento deverá disponibilizar manuais de instalação, operação e manutenção,
detalhados em português e/ou inglês.
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Acessórios extras, a empresa deverá fornecer minimamente:
2 Colunas cromatográficas de sílica fundida com fase estacionária de biscianopropil (100 m x 0,25 mm x
0,20 a 0,25 micrometros)
2 Colunas cromatográficas de sílica fundida com fase estacionária 5% fenil e 95% dimetilpolisiloxano (30
m x 0,32 mm x 1 micrometros )
1 Coluna cromatográfica de sílica fundida com fase estacionária  6% cianopropil-fenil e
94% dimetilpolisiloxano dimethyl (60 m x 0,25 mm x 1,4 micrometros )
Ferramentas adequadas para instalação das colunas (chaves, porcas para injetor, porcas para colunas,
tubos de aço inox e gabaritos ou réguas para instalação);
100 Septos de baixo sangramento para injetor.
10 Ferrulhes compatíveis com cada coluna solicitada.
5 liner para modo Split.
5 liner para modo Splitless.
5 liner para SPME, com DI de 0,75 mm.
10 O’rings para injetor para temperatura de no mínimo 300°C;
10 Arruelas para vedação do liner.
1 Cortador de coluna capilar.
5 Microseringas de 10 microlitros e agulha fina para injeção manual.
5 Microseringas de 10 microlitos para o injetor automatizado.
500 vial com tampa roqueável e septos com capacidade de 2,0 ml.
200 vial de 20 ml com tampa rosqueável magnética e septos compatível com uso por SPME
automatizados.
2 Caixa de Fibra de SPME com fase de PMDS/DVB para amostrador automático.
200 vial âmbar com capacidade de 40 ml com tampa rosqueável e septo.

099600004 Sistema de cromatografia liquida de ultra/alta performance acoplado espectrômetro de massa de alta
resolução e exatidão tipo quádruplo/tempo de voo (qtof) analisador de massas:
O instrumento deve apresentar configuração tipo quádruplo tempo de vôo (q-tof) contendo fonte de
ionização a pressão atmosférica, guia de íons de alta velocidade de transmissão seguida de analisador do
tipo quádruplo, câmara de colisão para fragmentação em msms de alta eficiência e alta velocidade de
transferência dos fragmentos,analisador tempo de voo com espelho de íons ou refletor e detector de alta
eficiência.
Tipos de scan (varredura):
O instrumento deve ser capaz de realizar experimentos nos seguintes modos de varredura:
(1) full scan ms(varredura total de massas) e full scan ms/ms ou varredura de ions produto;
(2) entre outros.
Interface: modulo de interface direto da pressão atmosférica para o vácuo deve apresentar cortina de gás
nitrogênio para manter a limpeza do analisador e otimizar o declustering de íons.
Sistema de vácuo:
Deve ser um sistema de vácuo bombeado diferencialmente e caracterizado por bombas turbomoleculares
refrigeradas. o sistema deve manter-se seguro através de desligamento automático e inicialização apos
quedas de energia.
Exaustão: o instrumento deve ter um sistema de exaustão para remoção dos gases dentro da fonte de
ionização.
Sistema integrado: o instrumento deve possuir um sistema que permita a realização de experimentos de
infusão direta das amostras integrado ao equipamento e totalmente controlado pelo software de operação
do equipamento.
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Fonte de ionização: fonte de ions contendo duas sondas de ionização:esi(eletrospray) e apci (atmosferic
pressure chemical ionization) podendo operar simultaneamente ou alternadamente com troca do modo de
aquisição em tempo igual ou menor que 0,020 segundo. A fonte pode ser removida sem ferramentas e
sem quebrar o vácuo. todos os gases e pontos de energia devem ser automaticamente desligados com a
remoção da fonte.
Sonda esi- a sonda esi deve ser especificamente destinada para ser acoplada a fonte de íons descrita
acima.quando inserida na fonte de ionização a sonda esi deve ativar via software o par de aquecedores
de cerâmica de alta temperatura
localizados na fonte, criando uma corrente simétrica de gás otimizando a dessolvatação da amostra.
Sonda APCI - a sonda de ionização química a pressão atmosférica deve ser especificamente destinada
para ser acoplada a fonte de íons descrita acima. quando inserida na fonte a sonda apci ativa via software
um aquecedor de cerâmica para uma dessolvatação otimizada da amostra e redução do ruído químico.
controle do computador: todos os parâmetros da fonte do íons ficam sob o controle do computador
(software), exceto o posicionamento do spray.
Especificações:
Sensibilidade quantitativa, ms em modo positivo - utilizando a sonda esi, dev apresentar s/n maior que
50:1(rms,sem atenuação) para 200fg de reserpina em coluna.
para sensibilidade calculada com outro composto o fabricante devera demonstrar a relação s/n perante a
reserpina. velocidade de scan no modo ms - minimo de 25 espectros ms por segundo. velocidade de scan
no modo ms/ms-mínimo 30
 espectros ms/ms por segundo. resolução ms em massa alta igual ou maior que 40.000 fwhm.
Exatidao em massa: ser capaz de adquirir espectros com exatidão de massa menor que 1 ppm.
Faixa dinâmica - o instrumento deve ter uma faixa dinâmica inter-varreduras maior que 4 ordens de
magnitude sem redução de sinal.
Faixa de massa - tof:m/z menor ou igual a 100 a igual ou maior que 10000 (mínimo);
Sistema de cromatografia liquida de alta/ultra performance  (alta resolução):
O sistema deve ter configuração adequada para acoplamento ao espectrômetro de massas (ms/ms) e ser
composto por:
Sistema gerenciador de solventes com bomba binária com quatro linhas independentes de solventes;
faixa de fluxo ajustável de 0,010 ate 2,000ml/min, no mínimo, em intervalos de 0,001ml/min;
Desgaseificador a vácuo com quatro canais, e purga automática através do software de controle;
Capacidade de operação de no mínimo 1200bar;
O volume morto do sistema deve ser menor que 100ul;
Válvula de injeção ativada eletronicamente,para garantir operação sem bolhas de ar;
Válvula de purga automática.
Amostrador/injetor automático de auto desempenho com no minímo 96 posições para vials de 2ml e/ou
pratos para vials de 1,5ml; com sistema de lavagem do loop apos injeção;
Deverá possuir modulo para controlar a temperatura das amostras de 4ºc a 40ºc com incrementos de no
máximo 1ºc.
faixa de operação no intervalo mínimo de 5ºc acima da temperatura ambiente ate 90ºc ou uma faixa mais
ampla,em incrementos de 0,1ºc.
Software:
Software para gerenciamento de todo sistema com as seguintes características:
aquisição de dados - o sistema deve operar em ambientes
Windows com habilidade multi-funções. compatível e capaz de controlar uma variedade de bombas de
cromatografia liquida,auto-demonstradores, injetores manuais
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e detectores; ser capaz de realizar calibração e resolução automática do quádruplo e do tof  bem como
realizar ajuste do detector; possuir um sistema de multiple mass defect ou equivalente engatilhado ao
sistema de aquisição dependente de informação para melhorar a eficiência e reduzir a necessidade de
múltiplas injeções par obter informação;
Possuir um dispositivo de auto calibração para manter massa exata por longas corridas pela calibração
automática do sistema;
possibilitar a criação de métodos com modelos para fluxos de trabalho comuns.
processamento de dados deve possuir:
Capacidade de pesquisar e gerar uma poderosa biblioteca de pesquisa baseada em espectros de massas
a partir de diferentes voltagens de fragmentação e polaridades;
capacidade de visualização de espectros de massas e detectores óticos;
Capacidade de reportar e processar dados de quantificações automaticamente; capacidade de
transferência fácil e direta
Para programas Microsoft; ferramenta para interpretação da
fragmentação.
Analise exploratória - software especifico para uma revisão qualitativa dos dados ms e ms/ms que permite
explorar e interpretar com ferramentas especiais para o processamento de dados de massa exata,
interpretação estrutural e analise comparativa de varias amostras.Este software deve permitir a
investigação dos dados mostrando a diferença de massa entre picos,geração de espectros com a
subtração do ruído, combinação de espectros relacionados e a criação de gráficos de contorno.
Análises quantitativas - software especifico para análises quantitativas de pequenas moléculas. Este
software deve ser capaz de trabalhar com dados de analises multi-compostos, permitir quantificação de
pesticidas,drogas veterinárias, micotoxinas e contaminantes em geral em alimentos e amostras
ambientais, e ter ferramentas e auditoria.
 Software para analises estatísticas - software especifico para analises de dados estatísticos com
capacidades gráficas incluindo técnicas estatísticas como teste - t, analises de componentes principal e
analise discriminante de analises de componentes principais.
Base de dados de espectros ou massa exata e fragmentos:
Coleção de bibliotecas espectros ou massa exata e fragmentos ms/ms, com mais de 600 compostos
agrotóxicos, mais de 200 compostos medicamentos veterinários e micotoxinas.
Dispositivo de calibração automático:
Deve acompanhar um dispositivo que permite a calibração automática das massas de referencia do
espectrômetro.
Gerador de gases:
Deve ser capaz de gerar nitrogênio para alimentação do espectrômetro de massas compatível com o
sistema.
Consumíveis:
20000 vials;
20 colunas cromatográficas a serem definidas pelo contratante apos fechamento da proposta (será
definido o conjunto de colunas a serem demandadas);
20 pré colunas com fase igual as das colunas indicadas em item anterior.
estação de trabalho/processamento:
2 unidades de trabalho e processamento de dados com configuração compatível com o sistema lc qtof
ofertado. Um dos computadores será utilizado para o processamento dos dados.
1 impressora a laser colorida capaz de atingir 1.000dpi com
1 servidor de impressao fast ethernet incorporado, com capacidade de impressão mínima de 15 paginas
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por minuto.
O software para operar o sistema cromatográfico deve permitir o gerenciamento de dados ou permitir a
exportação dos dados para planilhas eletrônicas, ser compatível com as especificações do computador e
o sistema operacional instalado.
Sistema ininterrupto de energia no break:
Sistema no break com capacidade em kva suficiente para todo o sistema, com banco de baterias seladas
internas para autonomia mínima de 15 minutos. Tensao de entrada: 220voltz.
Tensao de saída compatível com a requerida pelo sistema e com onda senoidal de saída. frequência de
60hz.
Garantia e assistência técnica:
Fornecimento de todo sistema com garantia no local de 01  (um) ano a partir da finalização do processo
de instalação pelo contratante, sem limite de visitas,e
já incluídas as despesas de viagem,peças e mão-de-obra,alem dos consumíveis utilizados nos reparos.
deve incluir durante um  ano   serviços de qualificação e manutenção preventiva (1 qualificação e
manutenção preventiva por ano), alem de
uma qualificação durante a instalação.
O fornecedor será responsável pela instalação do equipamento sua calibração/qualificação durante o
período de garantia contratual e pelo treinamento da equipe de servidores.
O fornecedor deve fornecer os certificados de qualificação de instalação(iq),certificados de qualificação de
operação  (oq)e certificado de qualificação de performance (eficiência)  (pq). O fornecedor deve dispor de
equipe técnica treinada
para suporte pós-venda e assistência técnica no brasil.
Treinamento:
Deve incluir treinamento total de 240 horas com instrutor qualificado apos a finalização da qualificação do
sistema,
Distribuídos conforme segue:
Familiarização e operação básica do instrumento do software carga horária: 40horas
Treinamento,operação avançada e manutenção básica: carga horária 40 horas
implantação e desenvolvimento de métodos de analise de resíduos agrotóxicos e drogas veterinárias por
cromatografia
Liquida. suporte na validação dos métodos em no mínimo 2 matrizes de alimentos definidas pelo
laboratório:carga
Horaria:160horas.
Manual
O fornecedor do equipamento devera disponibilizar manuais de instalação, operação e manutenção,
detalhados em versão em português e/ou inglês.
Aplicação técnica:
Analises quantitativas e qualitativas resíduos de drogas veterinárias,micotoxinas e resíduos de
agrotóxicos em matrizes complexas: alimento, água,bebidas e materiais biológicos
Performance:
Sensibilidade quantitativa, ms em modo positivo - utilizando esi, deve apresentar s/n maior que 50:1
(rms,sem atenuação) para sensibilidade calculada com outro composto o fabricante devera demonstrar a
relação s/n perante a reserpina;
faixa dinâmica - o instrumento deve ter uma faixa dinâmica inter-varreduras maior que 4 ordens de
magnitude sem redução de sinal;
Faixa de massa - tof:m/z menor ou igual a50 a igual ou maior que 10000 (mínimo).
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Na proposta o fabricante deve incluir os seguintes consumíveis (kits):
1- Listeria spp + listeria monocytogenes 48 horas vidas lduo:
contendo(04 caixas com kit 60 testes,40 caixas com 6 frascos de 225ml de listeria xpress broth frascos e
12 caixas com 20 tubos de 10 ml de listeria xpress broth tubos);
2- campylobacter spp e jejuni-vidas campylobacter+campy jejuni contendo 4 caixas com kit 30 testes,12
caixas com 10 sachets de genbox anaer,12 caixas com 10 sachets de genbox microaer,12 caixas com 10
sachets de genbox co2,04 caixas
com 3 unidades kit 3x10 de combibag,12 caixas com 10 minibags x 225ml de campy food broth.
3- salmonella easy slm: contendo 7 caixas de vidas salmonela com 60 kit testes, 21 caixas com 20 tubos
de 10 ml de sx 2 broth)
4- e.coli 0157 - vidas up e.coli 0157:h7(fago)contendo 2 cx. com 30 kit teste;
Importante: os consumiveis(kit mais insumos) deverão ser entregues de acordo com a demanda do
laboratório.entrega programada, que será de acordado com o laboratório de microbiologia de alimentos do
LACEN/SC.

099600005 Sistema de espectrometria de massas de alta resolução e exatidão acoplado a cromatográfo  liquido de
ultra alta performance(uhplc/msms). Sistema de lc/ft-ms/ms.
1.especificação técnica
1.1 espectrômetro de massas de alta resolução e exatidão o instrumento devera apresentar configuração
compatível com analisador de massas de alta resolução,exatidão e sensibilidade.contendo fonte de
ionização à pressão atmosférica, analisador do tipo quádruplo e câmara de colisão para fragmentação em
msms.
1.1.1 totalmente compatível e acoplado com o sistema de uhplc proposto,controlados por um unico
software; 1.1.2 equipamento com faixa de massas entre 50 a 6.000 m/z;
1.1.3 resolução máxima não inferior a 60.000 fwhm a 200m/z;
1.1.4 velocidade máxima de varredura não inferior a 10hz;
1.1.5 exatidão de massa com erro menor que 3 ppm por calibração externa, estável por pelo menos 24
horas em condições normais de uso;
1.1.6 exatidão de massa com erro menor que 1 ppm com uso de calibrante interno;
1.1.7 capacidade de extrair picos de massa com janelas de 5ppm ou menos;
1.1.8 capacidade mudança de polaridade na mesma corrida,mantendo as especificações acima de
resolução e exatidão de  massa,tanto no modo positivo quanto no modo negativo;
1.1.9 sensibilidade full scan: a injeção em fluxo de 500fg de buspirona produz um pico a m/z 386.2551
com relação sinal ruído maior que 100:1;
1.1.10 faixa dinâmica intra scan: maior que 5.000,mantendo as mesmas especificações de exatidão de
massa;
1.1.11 tipos de scan(varredura): o instrumento deve ser capaz de realizar experimentos nos seguintes
modos de varredura:"full scan ms"(varredura total de massas) e " full scan ms/ms" possibilitando
diferentes modos de aquisição de dados nos quais as especificações de exatidão e resolução de massas
deverão ser mantidas; 1.1.12 fonte de ions com sonda esi de alta eficiência, equipada com aquecimento
do gás de spray;
1.1.13 fonte de ions com sonda apci de alta eficiencia;
1.1.14 sistema de calibração e tune automáticos,com opção de ajustes manuais dos parâmetros;
1.1.15 bomba de infusão por seringa ou equivalente,controla da pelo software do sistema.
1.2 sistema de cromatografia liquida de alta ultra performance - uhplc sistema de uhplc com capacidade
de operação em gradiente quaternário,possibilitando o trabalho tanto com colunas de uplc quanto colunas
convencionais, amostrador automático e forno de colunas.
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1.2.1 fluxo a partir de 0,1 ml/min. a 5ml/min. no mínimo;
1.2.2 pressão operacional mínima de 15.000 psi;
1.2.3 compressibilidade automática do solvente, e lavagem ativa do selo do pistão;
1.2.4 exatidão de fluxo +/- 0,1%, precisão melhor que 0,05% rsd;
1.2.5 misturador dinâmico de fase móvel de baixo volume(35ul ou menos);
1.2.6 sistema de desgaseificação a vácuo para 4 canais;
1.2.7 amostrador automático compatível com pressão de pelo menos 15.000psi; 1.2.8 volume de injeção
de 0,01 ul ate 50 ul, acompanha pelo menos 3 tipos de volumes de loop de injeção(5,10 e 20 ou25ul);
1.2.9 exatidão do volume injetado de +/- 0,5% a 20ul, precisão melhor que 0,15% rsd;
1.2.10 contaminação cruzada: melhor que 0,004%;
1.2.11 termostatização das amostras:4-45ºc ou 22ºc abaixo da temperatura ambiente,com exatidão de
+/-2ºc;
1.2.12 capacidade para 96 frascos de amostra de 1,8 a 2,0ml;
1.2.13 forno para colunas com capacidade para acomodar pelo menos 3 colunas de ate 30cm, e operar
em temperatura controlada de 5ºc a 110ºc,exatidão +/-0,5ºc,estabilidade e precisão +/-0,1ºc;
1.2.14 capacidade para instalar ate 2 válvulas de troca e seleção de colunas;
1.2.15 organizador de fase móvel com 4 garrafas de 1litro de solvente,pescador e tubulação;
1.2.16 kit de tubulações para montagem do sistema,com conectores de zero volume morto e capacidade
de aperto manual.
1.3 software: software para gerenciamento de todo o sistema com as seguintes características:
1.3.1 deve operar em ambiente windows com habilidade de multi-funções;  1.3.2 deve ser capaz de
controlar o espectrômetro de massas e o uhplc;
1.3.3 possuir a capacidade de criar métodos analíticos;
1.3.4 executar analises qualitativas,quantitativas e estatísticas;
1.3.5 ser capaz de realizar calibração automática do espectrômetro;
1.3.6 buscar em bibliotecas e bancos de dados,tanto aqueles acessados no disco rígido quanto através
de conexão pela internet;
1.3.7 deve permitir a geração de relatórios com centenas de compostos,a integração dos
picos,construção de curvas de calibração com no mínimo de sete ordens de magnitude;
1.3.8 possuir múltiplas formas de identificação dos compostos incluindo razão isotópica, padrão de
fragmentação,e comparação com bibliotecas de espectros;
1.3.9 deve permitir a avaliação retrospectiva das amostras, apontando diferenças entre
populações,possibilitando a identificação automática de contaminantes e adulterantes não esperados,
permitindo o acesso a internet para confirmação das suspeitas.
1.4 gerador de gases gerador de nitrogênio especifico para o sistema cotado,com nível de ruído inferior a
55db a 1 metro de distancia. 1.5 estação de trabalho/processamento
1.5.1 sistema de aquisição e controle de dados formado por computador compatível,com as seguintes
especificações mínimas processador core2 duo 2.2GHz ou superior;
1.5.2 4 gb ram;
1.5.3 1000gb hd;
1.5.4 DVD rw;
1.5.5 placa gráfica e conexão ethernet 10/100;
1.5.6 Windows 7 Professional ou XP Professional e office2010
1.5.7 monitor LCD "mínimo 22";
1.5.8 mouse e teclado;
1.5.9 impressora a laser colorida.

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1848 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
 1.6 sistema ininterrupto de energia"no break": sistema no break com capacidade em kva suficiente para
todo o sistema, com banco de baterias seladas internas para autonomia mínima de 15 minutos. Tensão
de entrada: 220volts. tensão de saída compatível com a requerida pelo sistema e com onda senoidal de
saída.freqüência de 60 hertz.
1.7 garantia,assistência técnica e treinamentos
1.7.1 o fornecimento devera contemplar a instalação do equipamento no laboratório, qualificação de
instalação e operacional. O treinamento(familiarização) de instalação e aplicação com o equipamento e
software, por um período de pelo menos 15 dias úteis,sem ônus adicionais de viagem/  estadia do
técnico;
1.7.2 condições de garantia mínimas: garantia "on-site" de 3(três) anos apos a instalação, ou a partir do
45º dia após a entrega, o que ocorrer primeiro, exceto para materiais consumíveis onde a garantia devera
ser de pelo menos 90 (noventa) dias apos a entrega. A garantia "on-site" devera necessariamente cobrir
mão-de-obra e peças(exceto consumíveis, apos 90 dias da entrega),alem do deslocamento/estadia do
técnico, independente do numero de ocorrências;
1.7.3 o fornecedor deve fornecer os certificados de qualificação de instalação (iq),certificados de
qualificação de operação(oq) e certificado de qualificação de performance   (eficiência)(pq);
1.7.4 o fornecedor deve dispor de equipe técnica treinada para suporte pós-venda e assistência técnica
no brasil.
1.8 manual:
o fornecedor do equipamento devera disponibilizar manuais de instalação, operação e manutenção,
detalhados em versão em português e/ou inglês.
1.9 acessórios extras a empresa devera fornecer minimamente:
1.9.1 pelo menos um kit para consumíveis do espectrômetro e do uhplc;
1.9.2 kit contendo 10 colunas e pré-colunas compatíveis com o sistema uhplc de fase reversa para
analise de agrotóxicos, medicamentos de uso veterinário e humano, mico toxinas e aditivos de alimentos;
1.9.3kit para calibração do espectrômetro durante a vigência da garantia.
2 aplicação técnica
analises quantitativas e qualitativas de resíduos de drogas veterinárias,mico toxinas,resíduos de
agrotóxicos em matrizes complexas: alimento,água,bebidas e materiais biológicos.
3 performance
3.1 equipamento com faixa de massas entre 50 a 6.000 m/z;
3.2 resolução máxima não inferior a 60.000 fwhm a 200 m/z; 3.3 velocidade máxima de varredura não
inferior a 10hz;
3.4 exatidão de massa com erro menor que 3ppm por calibração externa,estável por pelo menos 24 horas
em condições normais de uso;
3.5 exatidão de massa com erro menor que 1ppm com uso de calibrante interno;
3.6 capacidade de extrair picos de massa com janelas de 5ppm ou menos;
3.7 capacidade de mudança de polaridade na mesma corrida, mantendo as especificações acima de
resolução e exatidão de massa,tanto no modo positivo quanto no modo negativo;
3.8 sensibilidade full scan: a injeção em fluxo de 500fg    de buspirona produz um pico a m/z 386.2551
com relação sinal ruído maior que 100:1;
3.9 faixa dinâmica intra scan: maior que 5.000,mantendo as mesmas especificações de exatidão de
massa.

099600006 Sistema de cromatografia líquida de alta eficiência modular, compatível com cromatografia líquida
convencional (HPLC) e ultra alta performance com alta resolução (UHPLC), com detector de arranjo de
diodo – DAD com as características mínimas:
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1) Utilização de colunas cromatográficas de qualquer fabricante, com diâmetros de 2,1 até 4,6 mm,
comprimentos de 50 até 300 mm e tamanhos de partículas de 1,7 µm até 10µm;
2) Bomba quaternária e degaseificador a vácuo; quatro canais; mecanismos de duplo pistão em série,
válvula de seleção de solvente e unidade degaseificadora integrada; materiais em contato com solvente:
Teflon, AF, PEEK, FEP, PPS. Fluxo ajustável de 0.001 a 10 mL/min em intervalos de 0,001 mL/min.
Precisão de fluxo: 0,08 % RSD ou <= 0,02 min SD, baseado em tempo de retenção e numa temperatura
ambiente constante. Exatidão de fluxo: +/- 1,0 % ou 10 microlitros/min, o que for maior. Capacidade de
operação máxima de 600 bar ou superior. Pulso de pressão: < 2,0 % em amplitude. Compensação de
compressibilidade: ajuste automático, pré-definido, de compressibilidade de solvente, para minimizar
pulsos de pressão. Formação de gradiente quaternário em baixa pressão, possuir o volume interno total
menor que < 600 microlitros – 800 microlitros. Deve apresentar misturador para mistura dos solventes.
Composição de gradiente: selecionável na faixa de 0,0 a 95,0% ou 5,0 – 100,0%. Precisão da
composição de < 0,2% RSD ou = 0,04min SD, o que for maior, baseado em tempo de retenção e numa
temperatura ambiente constante. Válvula de injeção ativada eletronicamente. Sistema de lavagem com
bombeamento ativo e contínuo dos selos dos pistões. Válvula de purga para a troca de solventes. Permite
a mudança de parâmetros de operação durante uma análise; a contagem de litros de solvente já
bombeado; tempo de uso dos selos, com capacidade de zerar os parâmetros.
3) Amostrador automático com capacidade de amostras que atenda às seguintes configurações mínimas
no mesmo amostrador, sem necessariamente serem simultâneas: racks de no mínimo 90 vials de 1,8 a
2,0mL. Contaminação cruzada: < 0,004%; Volume de injeção: capacidade de injetar volumes na faixa de
0,2 a 100 microlitros, em incrementos de 0,1 microlitros, sem a necessidade de nenhuma alteração no
"hardware". Precisão do volume de injeção: < 0,25% RSD na faixa de 5 a 20 microlitros, < 0,5% RSD na
faixa de 1 a 5 microlitros, e < 0,7% RSD na faixa de 1 a 2 microlitros. Exatidão do volume de injeção: ±
1,0 % de variação para 10 injeções com um volume de 10 microlitros. Capacidade de pressão de
operação de até 600 bar ou com capacidade superior. Temperatura de operação: na faixa de 4 a 40°C.
Viscosidade de operação: na faixa de 0,2 a 5,0 cp. Tempo do ciclo de injeção: tipicamente < 21 s. Volume
de injeção: < 5 microlitros (água). Módulo para controlar a temperatura dos vials de amostras para
assegurar a estabilidade de amostras termodegradáveis, pré-aquecimento das amostras entre 4,0 ºC a
40,0 ºC em incrementos de 1,0 ºC. Sistema de lavagem da parte externa da agulha; recurso de injeções
sobrepostas, recursos de preparação de amostras, adição de padrões internos e reagentes para
derivatização pré-coluna. Permite a mudança de parâmetros de operação durante a análise, a contagem
do número de injeções e número de ciclos da válvula de injeção; com capacidade de zerar os parâmetros.
4) Compartimento termostatizado para colunas com válvula automática de no mínimo seis vias/2 posições
para seleção de colunas. Capacidade mínima: 2 colunas de 30 cm, 3 colunas de 30 cm em série ou 4
colunas de 10 cm. Faixa de operação: temperatura ambiente até 80°C ou superior, selecionados em
intervalos de 0,1º C. Estabilidade de temperatura: ± 0,1 °C. Exatidão de temperatura: ± 0,5°C, após a
calibração. Módulo de identificação de colunas por meio de sensor magnético, válvula de seleção de
colunas de 6 vias, permite a seleção entre uma coluna e outra, e uma pré-coluna, contagem do número
de horas de uso de cada trocador de calor, número de ciclos da válvula de seleção de colunas e
capacidade de zerar os parâmetros.
5) Detector ultravioleta por arranjo de diodos (DAD): 1024 elementos de diodo, faixa de comprimento de
onda de 190 a 800 nm, ajustáveis em incrementos de 1nm, com lâmpadas de deutério e tungstênio; ou
lâmpada de xenônio. Exatidão do comprimento de onda: ± 1,0 nm. Nível de ruído da linha de base deve
ser de 0,5 x 10-3 AU/h; aquisição espectral em intervalos fixos de tempo; espectro do ápice do pico, setor
ascendente do pico ou setor descendente do pico, com ou sem subtração do espectro da linha de base;
espectro de todo o pico. Fenda ótica programável, Células de fluxo com volume entre 1,0 a 13 microlitros,
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caminho ótico de 10 mm. Acesso à lâmpada e célula de fluxo pela parte frontal do detector, possibilitando
sua substituição sem desmontar o equipamento ou "desempilhar" os demais módulos do equipamento.
Permite a alteração de parâmetros durante a análise, ligar ou desligar a lâmpada em datas e horas
programadas. Software de controle deve apresentar recursos para avaliação da “pureza de pico”,
comparação dos espectros em diferentes regiões de um mesmo pico, além de permitir pesquisas
automáticas de bibliotecas de espectros. Contagem do número de horas de uso das lâmpadas, registros
dos últimos testes de intensidade da lâmpada; com capacidade de zerar os parâmetros.
6) Estação de trabalho completa – computador compatível com o sistema ofertado (a definir),
configuração adequada ao equipamento, computador com sistema operacional Windows 7 – versão 32
Bits Professional ou superior (licenciado), processador, gravador de DVD e CD, mouse ótico, teclado
ABNT 2, monitor de led mínimo 21 polegadas, impressora laser colorida capaz de atingir 1.000dpi com 1
servidor de impressão Fast Ethernet incorporado, com capacidade de impressão mínima de 15 páginas
por minuto, com possibilidade de interfaceamento em rede, software de controle e aquisição de dados de
todo sistema. Computador licenciado, incluindo drivers para as placas GPIB, DIGI e ADC(PCI) e kit de
expansão serial USB. Inclui todos os itens necessários para comunicação total com o (U)HPLC.
7) Software: permite o controle de todas as funções de todos os módulos que compõem o sistema HPLC.
Recursos de customização de relatórios, múltiplos métodos de ajuste da curva de calibração (p.ex. linear,
ponto-a-ponto, quadrático, etc.), material de instalação do software para controle do equipamento e sua
licença, interface gráfica com o usuário, acesso rápido a todas as funções do equipamento, visualização
da configuração do equipamento; amostras posicionadas no injetor automático, dentre outras. Seleção de
nível de acesso protegida por senha (nível gerente e nível operador), programa que permite agendar
eventos a serem executados pelo equipamento, como ligar ou desligar módulos do equipamento em
datas e horas programadas. Gera relatórios em formato “.xls” e “.html”, permitindo a leitura dos resultados
em planilhas excel e navegadores de internet. Atende as normas do CFR23 parte 11 e GLP; software com
capacidade de operação simultânea de até 4 sistemas de CLAE; o software emite relatório de
performance contendo teste de adequabilidade do sistema de acordo com as farmacopeias: americana
(USP), europeia (EP), testes estatísticos (média, desvio padrão relativo) para injeções repetitivas por vial
e por seqüência de amostra, teste de performance dos instrumentos e relatório para erros de
identificação; sistema expansível para redes intranet cliente/servidor. Módulo de análise espectral para o
detector DAD que permita: plotagem tipo iso-absorbância e 3D; avaliação automática de pureza de picos
através do espectro do pico e informações sobre o sinal do pico; pesquisa automática a bibliotecas de
espectros.
8) Todos os módulos bomba, amostrador automático, compartimento termostatizado de colunas e
detector devem atender: faixa de operação de voltagem de 100 a 250 V;  disposição dos módulos que
garanta o isolamento dos componentes elétricos das tubulações/conexões onde passa a fase móvel;
áreas de manutenção isoladas das áreas de alta voltagem e acessíveis pela parte frontal do equipamento,
sem a necessidade de desempilhar os módulos do equipamento. Dispositivos para detecção de
vazamentos de solventes, que interrompe imediatamente o fluxo das bombas. Capacidade de receber
acoplamento futuro de outros detectores como espectrômetro de massas mono ou também quadrupolar,
detector de fluorescência, índice de refração e eletroquímico.
9) Acessórios e consumíveis:
O equipamento deve vir acompanhado de:
9.1) Quatro (4) frascos para fase móvel de vidro com capacidade de 1,0 litro;
9.2) Kit de tubulações, parafusos e anilhas em aço inox e em PEEKs;
9.3) Kits apropriados de tubulações para utilização das colunas;
9.4) Dez (10) caixas com 100 unidades de vials de vidro âmbar, incluindo tampa rosqueável e septos de
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silicone/PTFE de 2,0 mL;
9.5) Colunas:
(01) Coluna empacotada com sílica quimicamente ligada a grupo octadecilsilano (C-18) de 250 mm de
comprimento x 4,6 mm de diâmetro interno e partícula de 5,0 µm;
(01) Coluna empacotada com sílica quimicamente ligada a grupo octadecilsilano (C-18) de 150 mm de
comprimento x 4,6 mm de diâmetro interno e partícula de 5,0 µm;
(01) Coluna empacotada com sílica quimicamente ligada a grupo octadecilsilano (C-18) de 300 mm de
comprimento x 4,6 mm de diâmetro interno e partícula de 5,0 µm;
(01) Coluna empacotada com sílica quimicamente ligada a grupo octadecilsilano (C-18) de 300 mm de
comprimento x 3,9 mm de diâmetro interno e partícula de 10,0 µm;
(01) Coluna empacotada com sílica quimicamente ligada a grupo octadecilsilano (C-18) de 250 mm de
comprimento x 4,0 mm de diâmetro interno e partícula de 5,0 µm;
(01) Coluna empacotada com sílica quimicamente ligada a grupo octilsilano (C-8) de 250 mm de
comprimento x 4,6 mm de diâmetro interno e partícula de 5,0 µm;
(01) Coluna empacotada com sílica quimicamente ligada a grupo octilsilano (C-8) de 150 mm de
comprimento x 4,6 mm de diâmetro interno e partícula de 5,0 µm;
10) Nobreak com potência de 7,5 kVA de microprocessador tecnologia processador de sinais digitais
(DSP), sistema on line - dupla conversão, forma de onda senoidal, proteção de sub e sobre tensão de
entrada e saída; proteção eletrônica de sobrecarga e curto-circuito, sincronismo de fase, upgrade de
firmware, controle inteligente da velocidade dos coolers, sistema compatível com todos os grupos
geradores; porta de comunicação serial RS232 microprocessada e contato seco, interface gerenciamento
remoto (opcional), mensagens de alarmes por e-mail e celular, medições em True RMS com a precisão
de multímetros; tensão entrada: 220 V, tensão saída: 220 V.
11) Garantia
11.1) Fornecimento de todo sistema com garantia no local de no mínimo de 02 (dois) anos a partir da
finalização do processo de instalação pelo contratante sem limite de visitas, e já incluídas as despesas de
viagem, peças e mão-de-obra, além dos consumíveis utilizados nos reparos. Deve incluir durante 2 anos
serviços de qualificação (1 qualificação por ano) e manutenção preventiva e corretiva (quando
necessário), além de uma qualificação durante a instalação.
11.2) O fornecedor será responsável pela instalação do equipamento, sua calibração/qualificação durante
o período de garantia contratual e pelo treinamento da equipe de servidores.
11.3) O fornecedor deve fornecer os certificados de qualificação de instalação (IQ), certificados de
qualificação de operação (OQ) e certificado de qualificação de performance (eficiência) (PQ).
11.4) O fornecedor deve dispor de equipe técnica treinada para suporte pós-venda e assistência técnica
no Brasil.
12) Treinamento
12.1) Deve incluir treinamento total de 80 horas com instrutor qualificado após a finalização da
qualificação do sistema, distribuídos conforme segue:
12.2) Familiarização e operação básica do instrumento e do software: carga horária: 40 horas
12.3) Treinamento, operação avançada e manutenção básica: carga horária: 40 horas
13) Manual
O fornecedor do equipamento deverá disponibilizar manuais de instalação, operação e manutenção,
detalhados em versão em português e em inglês em CD-ROM.
Aplicação Técnica
Análises de medicamentos e saneantes.

099635011 Micropipeta 8 canais, com volume variável de 30 a 300 micro litros, incremento de escala de 1,0 micro PECA 93 Laboratório, Equipamentos e ativo
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litro, exatidão de 1%, parte dosificadora autoclávavel, com ejetor de ponteiras. Deve acompanhar 1 hack
com ponteiras, para armazenagem e autoclavação, 1 suporte para a micropipeta. Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação com certificado individual de calibração rbc e manual em português.

Instrumentação (61)

099651002 Isolante termico para cano de cobre 28 mm PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
099651003 Isolante têrmico para para cano de cobre 22mm. PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
099651004 Isolante para tubo de cobre 3/8 (unidade). PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
099651005 Isolante térmico diâmetro interno 0 1/2. METRO 99 Artigos de uso doméstico ativo
099651006 Isolante térmico diâmetro interno 0 5/8. METRO 99 Artigos de uso doméstico ativo
099651007 Isolante térmico diâmetro interno 0 7/8. METRO 99 Artigos de uso doméstico ativo
099651008 Isolante térmico diâmetro interno  1.1/8. METRO 99 Artigos de uso doméstico ativo
099651009 Isolante térmico diâmetro interno 1.3/8. METRO 99 Artigos de uso doméstico ativo
099651010 Isolante térmico diâmetro interno 1.5/8. METRO 99 Artigos de uso doméstico ativo
099651011 Isolante térmico diâmetro interno 0 1.4". METRO 99 Artigos de uso doméstico ativo
099651012 Isolante térmico, diâmetro interno 3/8. METRO 99 Artigos de uso doméstico ativo
099660001 Microesferas para embolização de tumores e má formação arterio-venosas perfeitamente calibradas de

tamanho que variam de 100-1200 micrometros. Embalagem unitária, descartável, com abertura asséptica.
Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade,
numero do lote e registro do MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.

FRASCO/M
L

91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

099759003 Pneus para veiculos aro 15", 185/60 PECA 131 Pneus e camaras de ar - GVE ativo
099759004 Pneus para veiculos aro 16", 225/70 PECA 131 Pneus e camaras de ar - GVE ativo
099759005 Pneus para veiculos aro 13", 165/70 PECA 131 Pneus e camaras de ar - GVE ativo
099759007 Pneus para veiculos aro 13", 175/70. PECA 35 Pneumáticos e Correlatos ativo
099759008 Pneus para veiculos aro 14", 185/65 PECA 35 Pneumáticos e Correlatos ativo
099759009 Pneus para veiculos aro 13", 185/70. PECA 35 Pneumáticos e Correlatos ativo

099759010 Pneus para veiculos aro 14", 185/70 PECA 35 Pneumáticos e Correlatos ativo
099759013 Pneus para veiculos aro 16", 215/80. PECA 35 Pneumáticos e Correlatos ativo

099759019 Pneus para veiculos aro 14", 175/70 PECA 35 Pneumáticos e Correlatos ativo
099759023 Pneus para veiculos aro 14", 185/60 PECA 131 Pneus e camaras de ar - GVE ativo
099759025 Pneus para veiculos aro 15",185/65 PECA 35 Pneumáticos e Correlatos ativo
099759026 Pneus para veiculos aro 15", 195/55 PECA 35 Pneumáticos e Correlatos ativo
099759031 Pneus para veiculos aro 15", 205/70 PECA 35 Pneumáticos e Correlatos ativo

099759033 Pneus para veiculos aro 15", 205/75 PECA 131 Pneus e camaras de ar - GVE ativo
099759034 Pneus para veiculos aro 16", 205/75 PECA 35 Pneumáticos e Correlatos ativo
099759035 Pneus para veiculos aro 14", 225/70 PECA 131 Pneus e camaras de ar - GVE ativo
099759042 Pneus para veiculos aro 15", 235/75 PECA 35 Pneumáticos e Correlatos ativo
099759043 Pneus para veiculos aro 16", 245/70 PECA 131 Pneus e camaras de ar - GVE ativo
099759044 Pneus para veiculos aro 16", 245/75 PECA 131 Pneus e camaras de ar - GVE ativo
099759049 Pneu 500x6/12 (tobata) PECA 35 Pneumáticos e Correlatos ativo
099759050 Pneu de borracha 3.3X8 para carrinho de entrega de materiais PECA 131 Pneus e camaras de ar - GVE ativo
099759055 Pneus para veiculos aro 15",  265/70 PECA 131 Pneus e camaras de ar - GVE ativo
099759056 Pneus para veiculos aro  15", 215/75 PECA 131 Pneus e camaras de ar - GVE ativo
099759061 Pneus para veiculos aro 15", 195/65 PECA 131 Pneus e camaras de ar - GVE ativo
099759067 Pneus para veiculos aro 16", 225/75 PECA 131 Pneus e camaras de ar - GVE ativo
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099759076 Pneus para veiculos aro 16", 215/75 PECA 131 Pneus e camaras de ar - GVE ativo
099767002 Pneu para roda 17,5",14, 10 lonas liso PECA 131 Pneus e camaras de ar - GVE ativo
099767016 Pneus para veiculos aro 17,5", 215/75 PECA 131 Pneus e camaras de ar - GVE ativo
099767026 Pneu para veiculos, 1100 R22" PECA 131 Pneus e camaras de ar - GVE ativo
099767033 Pneus para veiculos,  750 R16" PECA 131 Pneus e camaras de ar - GVE ativo
099767055 Pneus para veiculos, 900 R20" PECA 131 Pneus e camaras de ar - GVE ativo
099783005 Câmara de ar para pneu de carrinho de transporte, 350/8 PECA 131 Pneus e camaras de ar - GVE ativo
099783006 Câmara de ar para pneu de carrinho de transporte 325/8. PECA 131 Pneus e camaras de ar - GVE ativo
099791003 Câmara de ar para veículos pesados, câmara de ar para roda 20" PECA 35 Pneumáticos e Correlatos ativo
099848001 Eixo prolongador para porta de painel PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos

e Eletrônicos
ativo

099872001 Protetor facial de segurança, visor de material plástico, 260x200mm. PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
099872002   Protetor facial de segurança. Constituido de armação curva, de plastico rigido, na qual se encaixa o visor

de plastico incolor,carneira de material plástico com regulagem de tamanho atraves de catraca acoplada
ao protetor, com absorvedor de suor em espuma.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

100013003 Mixer de vídeo com 08 canais de entrada de vídeo. PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

100048001 Gravador digital de três derivações para uso em sistema de holter compatível com a marca cardios.
Acessórios:
(02) dois cabos de paciente de 04 vias que deve permitir a ligação aos eletrodos descartáveis por meio de
engate rápido.
(01) um cartão de memória com capacidade mínima de 128mb.
(01) uma capa de proteção para o gravador digital manual de operação e instalação em português

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

100110001 Secador de piso c/motor 1/3 cv 110v ou 220w,chave comutadora 3 rotações 870,1010,1070 RPM,carcaça
monobloco em plástico de engenharia pemd c/proteção contra radiação UV,vazão media 1100
mê/hora,cabo de alimentação elétrica 15 metros,rotor em chapa de aço carbono,c/proteção,alça
c/regulagem de altura.

PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

100145001 Poltrona para descanso para acompanhante, confeccionada a estrutura em tubos de aço redondo,
acabamento em pintura eletrostática a pó na cor bege, reclinável através de sistema de amortecedor a
gás acionado por comando lateral, movimentos simultãneos do encosto e do descansa-pés, estofamento
anatômico em espuma revestido em corvin, na cor bege, com braços estofados, pés niveladores
emborrachados, com as seguintes dimensões: 730mm largura x 910mm profundidade x 510mm assento.

PECA 22 Mobiliário ativo

100234001 Adaptador em y (duas saidas) para pressao invasiva, compativel com monitor multiparametros marca
drager.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

100234004 Adaptador de interligação entre à valvula expiratória do ventilador pulmonar, a traquéia de ligação ao filtro
siva(sistema de interface ventilador/anestesia)compatível com o aparelho de anestesia marca k. Takaoka
e modelo fuji maximus.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

100234005  Adaptador para canal de pressão invasiva,conversor de um canal para 4 canais de pressão
invasiva,compatível com monitor multiparametros marca Drager.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

100234006 Adaptador de vias aéreas para cabo de capnografia, compatível com modelo TG-920P e monitor Nihon
Kohden, modelo Life Scope

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

100234007 Adaptador de vias aéreas, tamanho criança, para cabo de capnografia, compatível com modelo TG-950P
e monitor Nihon Kohden, modelo Life Scope

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

100269001 Maquina de limpeza lava jato - pressão 1740 libras vazaõ 600 litros/hora. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
100382001 Solucao salina 2ml, controle negativo, para teste alergico FRASCO 56 Materiais e Componentes Elétricos ativo
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e Eletrônicos

100382002 Histamina 2ml, controle positivo, para teste alergico FRASCO 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

100382003 Extrato alergenico,d. pteronyssinus 2ml, para teste alergico FRASCO 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

100382004 Extrato alergenico, dermatophagoides farinae 2ml p/teste alérgico FRASCO 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

100382005 Extrato alergenico 2ml,blomia tropicalis,p/teste alergico FRASCO 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

100382006 Extrato alergenico,fungos iii (a.f.-p.n.-a.a.-ch)2ml p/teste alérgico FRASCO 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

100382007 Teste alergico - canis familiaris (cao) 2ml FRASCO 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

100382008 Teste alergico - felis domesticus (gato) 2ml FRASCO 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

100382009 Teste alergico - blatella germanica (barata) 2ml FRASCO 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

100382010 Teste alergico - periplaneta americana (barata) 2ml FRASCO 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

100382011 Teste alergico - solenopsis invicta (formiga) 2ml FRASCO 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

100382012 Teste alergico - alfa-lactoalbumina (leite) 2ml FRASCO 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

100382013 Teste alergico - beta-lactoalbumina (leite) 2ml FRASCO 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

100382014 Teste alergico - caseina (leite) 2ml FRASCO 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

100382015 Teste alergico - ovoalbumina (ovo) 2ml FRASCO 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

100382016 Teste alergico - ovomucoide (ovo) 2ml FRASCO 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

100382017 Teste alergico - trigo 2ml FRASCO 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

100382018 Teste alergico - soja 2ml FRASCO 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

100382019 Teste alergico - milho 2ml FRASCO 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

100382020 Teste alergico - peixe 2ml FRASCO 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

100382021 Teste alergico - camarao 2ml FRASCO 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

100382022 Teste alergico - lolium perenne (azevem) 2ml FRASCO 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

100390002 Carregador de mesa para bateria, compatível com oxímetro de pulso tipo Palm da marca Nonin, modelo
2500A.
Características: capacidade de recarga simultânea de 4 baterias tipo aa; constituído das seguintes partes

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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e características: base para carregador de energia: tensão VDC = 12 volts; corrente IDC =  1,0 a - 1,5 a.
fonte de alimentação elétrica para alimentação do carregador de mesa de carregador de energia:  tensão
de entrada: 110/220v; freqüência: 60 hz; tensão de saída: 12 VCC;  corrente de saída: 1,5 a

100404001 Imã para quadro magnético PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

100420001 Spot simples para lâmpada incandecente.. PECA 33 Iluminação ativo
100420002 Spot para lâmpada econômica. PECA 33 Iluminação ativo
100447001 Conjunto 5 potes hermético um produto de alta qualidade e resistência, fabricado com plástico da melhor

qualidade com tampa plástica, capacidade 1 pote com 0,9 litros, 1 pote com 1,4 litros, 1 pote com 2,3
litros, 1 pote 4,1 litros, 1 pote 7,3 litros.

CONJUNTO 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

100463001 Protetor cutâneo a base de solução polimérica, isento de álcool, tipo Swab.

Sem requisição desde 08/2013.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

100463002 Protetor cutâneo a base de solução polimérica, isento de álcool, em spray. mililitro 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

100463003 Creme de barreira, hidrofóbico, que funciona como barreira ideal para proteger, hidratar e recuperar o ph
natural da pele. Com propriedades efetivas de barreira para proteger a pele integra contra efluentes
agressivos oriundos de gastrotomias na prevenção de dermatites associadas a incontinência (DAI)
decorrentes do uso contínuo de fraldas geriátricas e pediátricas e, também radiodermites de pacientes em
tratamento por radioterapia. Efetivo uso na pele peri-lesional para proteção contra o excesso de umidade
que pode causar maceração e atraso no processo de cicatrização de feridas. Possui capacidade de
hidratar e proteger a pele integra contra o ressecamento provocado pelo uso de botas de una.

TUBO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

100471002 Terminal forquilha pré isolado 2,5 mm azul unidade pecas obs. material elétrico (consumo) PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

100501001 Materiais e componentes para cortinas e persianas para reposicao e manutencao(aplicacao direta) PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
100536001 Equipamento de limpeza especial c/pecas especificas p/higienizacao interna de ambientes. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
100560021 Recarga para cartucho de tinta na cor preta, compativel com as impressoras hp, epson, canon, lexmark e

xerox.
LITRO 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

100692001 Centrifuga automatica lavadora de hemacias
- rotor em aco inox com capacidade para 12 tubos de (10 x 75 mm ou 12 x 75mm) por ciclo;
- velocidade ate 3600 rpm (forca relativa 1200g)
- velocidade maxima: 3600 rpm
- velocidade minima: 1200 rpm
- velocidade de decantacao: 600 rpm
- com no minimo 4 ciclos de lavagem automaticos
- controle de tempo, digital, em segundos
- timer digital;
-  alarme sonoro e visual automatico de baixo nivel salino;
-  motor de inducao com 3 velocidades sem scovas de carvao;
-  sistema de freio dinamico no modo automatico;
- tampa com trava de seguranca;
- alimentacao: 220 v / 60hz

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

100706001 Seladora para bolsas de sangue (bancada)
- selagem pata tubos de pvc (bolsas de sangue e hemocomponentes);
- por radio frequencia;

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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- controlada por sistema ajustavel durante o processo;
- conector para acoplamento do alicate da seladora manual
- permita a possibilidade de trabalhar com cabeca de selagem automatica ou com alicate manual;
- saida para alicate com comando a distancia;
- cabo de no minimo 1,20m;
- alarme audio, visual ou ambos, indicando falha de selagem;
- protecao contra o efeito spray, causado pelo rompimento do tubo durante a selagem;
- alimentacao: 220 v / 60hz
- manual de instrucoes em portugues.

100749003 Kit com motor, placa e controles. CONJUNTO 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
100820001 Divisória em gesso acartonado com espessura de 95 mm METRO 2 46 Materiais para Construção Civil ativo
100862004 Nobreak 15kva potência de saída 12kw/15.0kva. PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

101028003 Mão francesa em aço inox, 60x30cm (lxh). Fabricadas em aço inox de alta resistência com capacidade de
suporte de 300kg/m².

PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

101079001 Filtro antimicrobiano hepa (hight efficiency particulare air) compativel com a cabine de seguranca
biologica da marca veco, modelo bio safe plus - classe ii, tipo b3, com as seguintes dimensoes: 1220 x
610 x 149mm.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

101079002 Filtro antimicrobiano hepa (hight efficiency particulare air) compatível com a cabine de segurança
biológica da marca Veco, modelo - classe ii, tipo b2, código 5fay6123, com as seguintes dimensões:
1220mm de largura x 610mm de comprimento x 78mm de altura.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

101079003 Filtro antimicrobiano HEPA (hight efficiency particulare air) compatível com a cabine de segurança
biológica da marca Veco, modelo - classe II, tipo b2, código 5FAY6613, com as seguintes dimensões: 610
x 610 x 149mm.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

101079004 Filtro hepa3 modelo hepaflow, gaxeta s, codigo: 5fag0220,compatível com cabine de segurança biológica
da marca Veco, modelo biosafe plus - fl 9079, nas medidas 1220mm de largura x 610mm de comprimento
x 149mm de altura.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

101079005 Filtro hepa3 modelo maxipleat p130 - 393, com 305 x 915 x 149mm - gaxeta s, código: 5fay6893,
compatível com cabine de segurança biológica da marca veco, modelo biosafe plus fl 9079.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

101079006 Filtro antimicrobiano hepa (high efficiency particulate air) compatível com a cabine de segurança biológica
da marca trox, série 3460, com as seguintes dimensões do filtro: 1050mm de largura x 550mm de
comprimento x 78mm de altura.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

101079007 Filtro antimicrobiano hepa (high efficiency particulate air) compatível com a cabine de segurança biológica
da marca veco, série 04249, com as seguintes dimensões do filtro: 305mm de largura x 610mm de
comprimento x 149mm de altura.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

101079008 Filtro absoluto Hepa compatível com a capela de fluxo laminar da marca Veco, modelo vlfs 12 cl ii
b2,série fl 4820 código 5fay5513 com as seguintes dimensões 534l x 534a x 159p mm.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

101079009 Filtro absoluto Hepa compatível com a capela de fluxo laminar da marca Veco, modelo vlfs 12 cl ii
b2,série fl 4820 código 5fay1593 com as seguintes dimensões 1220l x 534a x 94p mm.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

101087001 Mangueira completa para conexao do manifold a cuba do si da lavadora ultrassonica PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

101095001 Adaptador distal amarelo, diametro de 10mm, da lavadora ultrassonica PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

101109001 Tubo para interligacao dos instrumentais ao sistema de bombeamento pulsante com conector tipo
luer-lock, comprimento 24cm, da lavadora ultrassonica (caixa com 12 unidades).

CAIXA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

101133001 Cantoneira mylar 1/2" lincco CAIXA 30 Fotografia, Cinematografia  e ativo
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fonografia

101141001 Trincha para limpeza ref. 701 PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

101150001 Folha mi-tientes cansor 50x65cm, ph neutro, 60% algodao, na cor branca PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

101168001 Película, identificação e plotagem de veículos leves - Película para controle solar. METRO 2 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

101230003 Apoio de pé estrutura chapa de aço, antiderrapante na superfície PECA 22 Mobiliário ativo
101273002 Lâmpada 30 w 220 v, luz branca PECA 33 Iluminação ativo
101273003 Lâmpada 20 w 220 v, luz branca PECA 33 Iluminação ativo
101273004 Kit compacto fluorescente 46wts lâmpada aconomica KIT 33 Iluminação ativo
101281001 Protetor de ouvido tipo concha PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso

Médico
ativo

101281002 Protetor  de ouvido tipo plug PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

101303001 Bico injetor completo - veiculo leve / bomba injetora e tubulação PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

101303002 Bomba injetora e tubulacao-veiculo leve, bomba injetora-veiculo leve. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
101303003 Válvula eletromagnética - veículo leve (Bomba injetora e tubulação) PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
101303004 Bomba injetora e tubulacao-veiculo leve, engrenagem da bomba injetora-veiculo leve. PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

101303005 Bomba injetora e tubulação -veiculo leve
Kit-bomba injetora e tubulacao-veiculo leve

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

101303006 Bomba injetora e tubulacao-veiculo leve / Tubo de pressão cilindro - veiculo leve PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

101303007 Tubo de retorno bico injetor - veiculo leve. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

101303008 Arvore do comando da bomba injetora PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

101303010 Jogo de reparo de bomba injetora / bomba injetora e tubulação - veículo leve PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

101303012 Carcaça da bomba injetora veículo leve PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

101303013 Bomba de palheta da bomba injetora veículo leve PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

101320001 Frente falsa para racks fechamento da parte frontal de racks, padrao 19", altura 1u. PECA 22 Mobiliário ativo
101320002 Frente falsa para racks de 19" tamanho 2u PECA 22 Mobiliário ativo
101370001 Refil para embalador de guarda chuva MILHEIRO 99 Artigos de uso doméstico ativo
101389001 Micromotor para acionamento das pecas de mao, autoclavavel, original, compativel com equipamento da

marca kavo modelo  intrasurg 500.
PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

101397001 Manga iris, para incubadora da marca fanem. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

101400001 Peca de mao, autoclavavel, original, reta, transmissao 1:1, para equipamento compativel com a marca
kava modelo intrasurg 500.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

101400002 Peca de mao, autoclavavel, original, angulada, transmissão 1:1, para equipamento compativel com a
marca kavo modelo intrasurg 500.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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101443001 Cabo adaptador VGA para projetor PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

101508004 Monitor LCD para computador de 18,5". PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

101516003 Estrutura externa dianteira, central e traseira estrutura da porta. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

101516004 Kit-estrutura externa dianteira, central e traseira. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

101516008 Revestimento do teto PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

101516009 Revestimento lateral da est. externa diant, cent e traseira PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

101532002 Kit-estrutura interna dianteira, central e traseira. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

101540001 Macaneta e fechadura da porta corredica / Batente da porta corredica. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
101540002 Cilindro da fechadura da porta corrediça PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

101540004 Maçaneta e fechadura da porta corrediça
Fechadura da porta corrediça

PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

101540007 Maçaneta e fechadura da porta corrediça
Kit-maçaneta e fechadura da porta corrediça

PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

101540008 Maçaneta da porta corrediça. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

101567002 Maçaneta e fechadura da porta traseira do furgão/ Batente da fechadura da porta traseira do furgão. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

101567004 Macaneta e fechadura da porta traseira do furgão / Cilindro da fechadura da porta traseira do furgão. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
101567005 Fechadura da porta traseira do furgão. PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

101567006 Haste da fechadura da porta traseira do furgão PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

101567007 kit- maçaneta e fechadura da porta traseira do furgão PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

101567008 Maçaneta e fechadura da porta traseira do furgao
Maçaneta da porta traseira do furgao

PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

101567009 Moldura da fechadura da porta traseira do furgão PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

101567011 MACANETA E FECHADURA DA PORTA TRASEIRA DO FURGAO, TIRANTE DA FECHADURA DA
PORTA TRASEIRA DO FURGAO

PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

101613004 Livro administrativo -  administracao, orcamento e contabilidade publica jund, sergio campus - 3ª edicao -
2008

PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

101630001 Toalha para bandeja rendada,de plástico, redonda 30 cm, branca. PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
101648001 Calha 19" abs com 08 tomadas 2p + t lan rack. PECA 33 Iluminação ativo
101656001 Fita para etiquetadora brother 24mm br tzfx 251. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

101664001 Etiquetadora Brother PT7600 profissional. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo
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101664002 Etiquetadora para supermercado. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

101699001 Guia de cabos fechados 1u preto para rack (acessório de telecomunicação) PECA 42 Telecomunicações ativo

101699003 Guia de cabos fechado alta densidade 19" x 1U preto PECA 42 Telecomunicações ativo
101729003 Gabinete chassi para hardware comum PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

101729004 Gabinete chassi para hardware crystal ACT 14 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

101729005 Gabinete chassi para hardware crystal ACT 28 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

101729007 Gabinete retificador e PSAL para gabinete ACT 14 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

101729008 Gabinete retificador e PSAL para gabinete ACT 28 PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

101770008 Kit-protetor da caçamba, arco tubular e capota PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

101923001 Balcão com 3 gavetas e 1 porta medindo 345 x 80 x 60 cm, vazado no centro ( espaço para uma cadeira)
confeccionada em mdf com revestimento em formica cor branca.

PECA 22 Mobiliário ativo

101923002 Balcão em madeira, medindo 101923 PECA 22 Mobiliário ativo
101923003 Balcão em mdf 18mm dupla face branco sob bancada em inox,dimensões: 340x60x86 cm. o mesmo deve

possuir gaveiro com 3 gavetas e também prateleira interna em mdf 5mm branco dupla face.
PECA 22 Mobiliário ativo

101923004 Em MDF, branco TX,c/tampo em MDF,4 portas,170 X 60 X 90 PECA 22 Mobiliário ativo
101923005 Balcão med. 160X60X90 em MDF na cor branco TX com tampo em MDF com 4 portas. PECA 22 Mobiliário ativo
101923006 Balcão med. 250X42X90 em MDF branco c/tampo em MDF com 6 portas. PECA 22 Mobiliário ativo
101923007 Balcão em l medindo 2500mm x1300mm de comprimento x 800mm de altura x 550mm de profundidade,

com 3 gavetas com corrediças metálicas, 4 portas com dobradiças caneco e fechadura e puxadores
metálicos, prateleiras em mdf na cor branca com fórmica. Em mdf 25mm espessura, com revestimento
melamina de alta pressão em (fórmica )branca, acabamento em fita de bordo 2mm abs na cor do
móvel,confeccionado em mdf 18mm no corpo do balcão.

PECA 22 Mobiliário ativo

101923009 Balcão medindo 2300mm de comprimento x 800mm de altura x 550mm de profundidade, 4 gavetas com
corrediças metálicas e puxadores metálicos e  tampo mdf de 25mm, revestido em fórmica branca, pés em
alumínio. Em mdf 25mm espessura, com  revestimento melamina de alta pressão em (fórmica ) branca,
com acabamento fita de bordo 2mm abs.

PECA 22 Mobiliário ativo

101923010 Balcão lateral 2 portas de correr com chave, medindo  90x60x74, tampo em mdp 25mm com portas,
prateleiras e fundo em mdp 18mm, na cor marfim/preto l.8000

PECA 22 Mobiliário ativo

101923011 Balcão lateral 1 portas de abrir com chave, medindo 40x60x74, tampo em mdp 25mm com portas,
prateleiras  e fundo em mdp 18mm, na cor marfim/preto l.8000

PECA 22 Mobiliário ativo

101923021 Balcão em madeira medindo 338x80x75 PECA 22 Mobiliário ativo
101923022 Balcão em madefibra BP PECA 22 Mobiliário ativo
101923023 Balcão em madeira medindo 257x80x75 PECA 22 Mobiliário ativo
101923024 Balcão em madeira medindo 230x80x75 PECA 22 Mobiliário ativo
101923025 Balcão em madeira medindo 240x80x75 PECA 22 Mobiliário ativo
101923026 Balcão em madeira medindo 167x70x75 PECA 22 Mobiliário ativo
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101923027 Balcão em madeira medindo 180+132x60x75 PECA 22 Mobiliário ativo
101931001 Estabilizador de tecido, constituído por um apêndice de sucção (ventosas) em silicone, braço articulado

flexível confeccionado em PVC com silicone/aço maleável e braçadeira de ascensão, para realização de
cirurgia do miocárdio sem circulação extra-corpórea. resistente a esterilização a eto, estéril, embalagem
unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data de esterilização, data de
fabricação, validade, número do lote e registro no MS.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

101966002 Revista brasindice PECA 112 Obras, normas e dezenhos
técnicos

ativo

101974001 Caixa quadro comando para rede de internet PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

102059001 Mesa para computador PECA 22 Mobiliário ativo
102059006 Escrivaninha com mesa para computador em L de 120 x 120 x 80 x 55. Em mdf de 15, portas com

dobradiça caneco, porta teclado e porta cpu. 
PECA 22 Mobiliário ativo

102059009 Mesa retangular 1,50x0,80 na cor creme. PECA 22 Mobiliário ativo
102059012 Mesa de mdf 120 x 60 x 76 cm PECA 22 Mobiliário ativo
102059016 Mesa em madeira com gaveteiro fixo PECA 22 Mobiliário ativo
102059017 Mesa em madeira, medindo 120x60x75 PECA 22 Mobiliário ativo
102059018 Mesa em madeira, medindo 110x70x75 PECA 22 Mobiliário ativo
102059028 Mesa 130 x 70 x 74, tampo em mdp 25mm e pés em metal, na cor marfim e tabaco. PECA 22 Mobiliário ativo
102059041 Mesa retângular com tampo em granito PECA 22 Mobiliário ativo
102059085 Mesa para auditório peca 22 Mobiliário ativo
102075001 Remendo - Material para manutenção de pneus. kit 131 Pneus e camaras de ar - GVE ativo
102091001 COMPONENTES DO MOTOR PARA USO EM VEICULOS RODOVIARIOS PARA REPOSICAO PECA 114 Embreagem principal, conversor

de torque e transmissão
ativo

102105002 Filtro de óleo motor para veiculo idea PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

102105004 Filtro de oleo motor para veiculo escort PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
102105010 Filtro de oleo motor para veiculo ducato PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

102105013 Filtro de óleo motor para veículo Ford Fiat Marea Weekend SX 1.8 - Ano 2004/2005 PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

102237001 Nobreak PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

102237003 Nobreak de 5kva
1. características gerais:
1.1. senoidal on-line dupla conversão com inversor chaveando em pwm em alta frequência;
1.2. estabilizador interno com 4 estágios de regulação;
1.3. filtro de linha interno;
1.4. micro processado;
1.5. correção de fator de potência de entrada;
1.6. compatível com geradores;
1.7. display inteligente com back light;
1.8. interação com o display por meio de teclas de comando;
1.9. bypass automático;
1.10. bypass manual;
1.11. transformador isolador galvânico do inversor;

PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo
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1.12. conexão para baterias externas;
1.13. shutdown programável na ausência de rede elétrica;
1.14. inversor sincronizado com a rede (sistema pll);
1.15. função mute para alarme sonora;
1.16. adaptador de rede para controle e monitoramento via protocolo tcp/ip;
1.17. recarga automática das baterias;
1.18. alarmes audiovisuais;
1.19. bivolt 115-127/220v~ (entrada) e 110 ou 115v~ (saída);
1.20. dc start: permite ser ligado na ausência de rede elétrica;
2. proteções:
2.1. contra subtensão da rede elétrica;
2.2. contra sobreaquecimento no inversor;
2.3. contra sobrecarga;
2.4. contra descarga total das baterias;
2.5. contra distorção harmônica da rede elétrica.
3. outros dados:
3.1. potência máxima: 5000va;
3.2. autonomia com baterias internas: mínimo 1hora com carga não linear de 25%;
3.3. autonomia com baterias internas + externas: 2 horas com carga não linear de 25%;
3.4. corretor de fator de potência: 0,99;
3.5. faixa de fator de freqüência admissível +/- 5%;
3.6. forma de onda no inversor: senoidal pura;
3.7. rendimento a plena carga: 90%;
3.8. sobrecarga: de 100 a 120% por 15 minutos, de 120 a 150% por 15 segundos, acima de 150% bypass
imediato;
3.9. baterias internas: 16 baterias 12vdc/7ah;
3.10. tempo de recarga das baterias internas: 8 horas;
3.11. garantia total de 36 meses on site;
Solução de problemas no hardware em até 48 horas; catálogo técnico oficial do produto, do fabricante,
que apresente as características técnicas em conformidade com as descritas no edital e seus anexos em
todos os seus itens, sendo que cada item exigido deverá estar grifado em destaque neste catálogo, a fim
de facilitar a identificação; caso os catálogos técnicos apresentados omitirem alguma informação ou
exigência técnica em relação aos descritivos do edital e seus anexos, deverão ser anexadas declarações
do fabricante com assinatura reconhecida, completando estas informações, em português.

102237004 Nobreak de 3 kva. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

102237007 Nobreak 1200 VA PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

102261001 Endo shears descartavel tamanho standard PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

102288002 Fechadura Tetra PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
102288003 Fechadura externa 55 mm. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
102288005 Fechadura digital para portas com espessura entre 35 a 45mm, dimensões 173 X 105 X 38, alimentação

dc 6V para (04 pilhas alcalinas tamanho AA.)
PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo

102288006 Fechadura digital MDS 600 PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
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102318001 Haste intramedular femural com bloqueio proximal em lamina espiral, com dois parafusos de bloqueio. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

102342001 Chave de fenda media 1/4 por 6. PECA 34 Ferramentas ativo
102342002 Chave de fenda tamanho grande 3/16 por 6. PECA 34 Ferramentas ativo
102342003 Chave de fenda pequena 1/8 por 5. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
102342004 CHAVE DE FENDA TIPO TESTE PECA 34 Ferramentas ativo
102342009 Chave de fenda medindo 9/16 x 10' PECA 34 Ferramentas ativo
102369001 Alicate de corte material elétrico PECA 86 Transmissão e Distribuição de

Energia Elétrica
ativo

102377001 Alicate universal, material elétrico. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

102415001 Fita dupla face rolo com 2 metros. ROLO 33 Iluminação ativo

102458001 Trilho de alumínio com estrutura de fixação para parede retrátil. Peca. Permanente. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
102512001 Trocadores de calor para geração de água quente PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos

para Secagem de Fornos
ativo

102539001 Refil grosso para pistola de cola quente / cola refil.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

102539002 Refil fino para pistola de cola quente / cola refil.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

102547001 Timer analógico para tomada 220w PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

102571001 Campainha sem fio decorlux PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

102687001 Brita ensacada SACO 46 Materiais para Construção Civil ativo
102733002 Parafuso soberano para bucha de 8mm. PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e

Arames
ativo

102733003 Parafuso soberano para bucha 10mm. PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

102741002 Espaldar em ferro zincado, reforçado, pintura eletrostática na cor branca, com curvas arredondadas sem
quinas, com dispositivo para fixar na parede chumbando no concreto, com peso máximo de 60kg, que
tenha no mínimo 8 níveis de alongamento com barra fixa superior. Deverá ser respeitado as dimensões
mínimas: medidas altura 2,40m largura 1,30m profundidade entre o aparelho e a parede 30cm. Tubos de
30 x 50 x  2,0mm.

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

102750002 Banco de supino regulável (reto e inclinado) com barra,
- barra emborrachada de no mínimo 1,80m
- dimensões mínimas l = 140 x a = 120 x c= 160
- peso máximo de 40 kg
- capacidade de no mínimo 200 kg
- tubos de 3 x 2,0 e 3,0mm
- suporte da barra com trava de segurança
- barra de aço recartilhada cromada

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

102806002 Escorredor em alumínio para macarrão, medindo 30 x 12cm diâmetro PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
102806003 Escorredor em alumínio para macarrão, medindo 40 x 17cm diâmetro. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
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102849001 Meio de contraste não iônico para ressonância magnética com gadolínio, seringa preenchida de 10ml,

compatível com a bomba injetora optistar le, marca mallinckrodt.
SERINGA
PRONTA

61 Medicamentos ativo

102849002 Meio de contraste não iônico para ressonância magnética com gadolínio, seringa preenchida de
15ml,compatível com a  bomba injetora optistar  le, marca mallinckrodt.

SERINGA
PRONTA

61 Medicamentos ativo

102849003  Meio de contraste não iônico para ressonância magnética com gadolínio, seringa preenchida de
20ml,compatível com a bomba injetora optistar le, marca Mallinckrodt.

SERINGA
PRONTA

61 Medicamentos ativo

102849005 Contraste para ressonância magnética a base de gadolínio, cíclico e não-iônico (Gadobutrol 604,72
MG/ML SOL INJ CT FA VD INC, Gadoteridol 279,3 MG/ML SOL INJ IV CT FA VD INC) - frasco de 15ml

FRASCO 61 Medicamentos ativo

102849006 Contraste para ressonância magnética a base de gadolínio, cíclico e não-iônico (Gadoteridol 279,3
MG/ML SOL INJ IV CT FA VD INC) - frasco de 10ml

FRASCO 61 Medicamentos ativo

102849007 Meio de constraste - Optiray frasco. PECA 61 Medicamentos ativo
102849008 Conector espiralado de baixa pressão. PECA 61 Medicamentos ativo
102865002 Passadeira medindo 0,70 x 1,80 PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
102873002 Enxerto acelular de submucosa de intestino suino, tamanho 5 x 7 cm, descartavel, esteril. embalagem

unitaria, contendo dados de identificacao, procedencia, tipo e data de esterilizacao, data da fabricacao,
validade e numero do lote, registro do ms.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

102954002 Mascara tipo artística de brinquedo PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
102997001 Coletor para pilhas e baterias; possui um compartimento para pilhas e outro para baterias, facilitando a

separação do tipo de material. Sua capacidade é de 30 litros e pode ser utilizado em ambientes internos
ou externos. O coletor mede 50cm de altura, 32cm de largura e 16,5cm de profundidade, na cor laranja.
Peso liquido aproximadodo produto: 2,360kg; coletor de pilhas e baterias para fixação em paredes;
material: polietileno de média densidade com proteção UV; medidas: ( alt./larg./prof.) (500x320x165mm);
capacidade:30l.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

102997003 Coletor para pilhas e baterias - 22 litros PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
102997004 Coletor para pilhas e baterias - 12 litros PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
103020001 Pilha interna para CPU CRT 32 PECA 101 Geração de Energia Elétrica ativo
103195001 Bronzina de biela 642338 PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
103322001 Lavadora de piso com escova PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
103357003 Adesivo para veículos - plotagem PECA 89 Materiais de Consumo ativo
103357004 Adesivo para veículos para junta de motor diesel 3m com 73g. PECA 104 Sinalização, controle e alarme ativo
103373001 Caixa de emenda e terminacao para uso externo com capacidade para acomodar emendas opticas e com

regua.
PECA 86 Transmissão e Distribuição de

Energia Elétrica
ativo

103454001 Mascara de oxigenio pediatrica para alta concentracao, com reservatorio tipo "bag" reutilizavel, em
silicone, elastico ajustavel para fixacao, valvula unidirecional com conexao perfeita com a mascara e o
reservatorio, de facil manuseio e sem escape, leve e resistente.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

103454002 Máscara de oxigênio adulto para alta concentração, com reservatório tipo "bag" reutilizável, em silicone,
elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional com conexão perfeita com a máscara e o
reservatório, de fácil manuseio e sem escape, leve e resistente.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

103454003 1-Generalidades:
Mascara de Venturi.
2-Caracteristicas técnicas mínimas:
2.1-Confeccionado em material siliconado;
2.2-Transparente, flexível, atóxico com elástico para ajuste facial e orifícios superiores;
2.3-Conector de abertura variável com faixa entre 24 a 50% de Fio2.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

103470001 Gaveta para maquina fotocopiadora da marca gestetner modelo 1502. PECA 29 Mecanografia, Tipografia e Gráfica ativo
103497001 Sistema de gravacao de voz para linhas telefonicas analogicas ou digitais, diretas ou em ramais e links de PECA 42 Telecomunicações ativo
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radio. deve gravar multiplos canais simultaneamente em disco rigido com possibilidade de consulta e
reproducao em qualquer computador, escuta em tempo real e backup externo por rede.
O equipamento deve possibilitar a gravacao de no minimo 20 canais. deve incluir hardware e software
necessarios a gravacao, bem como instalacao, treinamento e suporte na instalacao.

103616002 Corda estática, com enlongamento máximo de 3,7%. Carga de ruptura: 34kn. Peso por metro 73 gramas
para diâmetro de 10,5mm. Certificado CE e UIAA.

PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

103616003 Corda estática de 5m para ancoragens, para usos auxiliares diâmetro - 5mm; certificação UIAA e CE. PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

103640001 Jaqueta impermeavel com capuz em nylon, modelo anorac, tamanho p PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
103640002 Jaqueta impermeavel com capuz em nylon, modelo anorac, tamanho m PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
103640003 Jaqueta impermeavel com capuz em nylon, modelo anorac, tamanho g PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
103640004 Jaqueta impermeavel com capuz em nylon, modelo anorac, tamanho xg PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
103675001 Fervedor de leite em aço inoxo, capacidade 100 litros, alimentação à vapor, de fácil higienização,

compartimento interno arredondados, pés com sapatas reguláveis, medindo 650cm de diâmetro e 850cm
de altura aproximadamente. Alimentação elétrica 220V/60HZ

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

103683001 Dispositivo sintetizador de voz para cabina de elevador, conforme decreto numero 5.296 de 2 de
dezembro de 2004 e em conformidade com as normas tecnicas de acessibilidade da abnt nbr 13.994.

PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

103780002 Aparelho auditivo. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

103799003 Medidor de distância a laser 70 metros. PECA 34 Ferramentas ativo
103799004 Medidor a laser para ladrilhos PECA 34 Ferramentas ativo
103870002 Objeto: elevador para transferência de pacientes á bateria

1. Generalidades
Sistema para transporte de pacientes impossibilitados de deslocarem-se (guincho para pacientes)
2.características técnicas mínimas
2.1. Construção
2.1.1. Deve ser em metal resistente a tensão causada por 1,96 kn no mínimo:
2.1.2. Deve ser resistente a deformação ao qual estará sujeito;
2.1.3. Deve ter proteção anti-corrosiva:
2.1.4. Deve ter rodízios com freios;
2.1.5. Apoio de braços e/ou alças para manobras;
2.1.6. Deve possuir sistema de alargamento da base para acoplamento junto ao leito e cadeira de rodas.
2.2. Cesto e maca para paciente
2.2.1. Devem ser capazes de erguer e suportar um paciente de pelo menos 200kg;
2.2.2. Devem ser confeccionados em material adequado ao uso hospitalar
2.3. Guincho;
2.3.1. Acionamento através de controles no equipamento;
2.3.2. Elevação motorizada;
2.3.3. Elevação de no mínimo 1,50m;
2.3.4. Possibilidade de elevar o paciente sentado ou deitado deitados;
2.3.5. Dispositivo de segurança em caso de emergência
2.4. Alimentação:
2.4.1. Alimentação a bateria
2.4.2. Sistema de carga da bateria a ser conectada em 220v/60hz
2.5. Acessórios:

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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2.5.1. Um(01) cesto para elevação de pacientes sentados;
2.5.2. Um(01)cesto tipo maca para elevação de pacientes deitados;
2.5.3 todos os demais acessórios para possibilitar o pleno uso do equipamento e acessórios;
o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua
portuguesa(Brasil) e serviço em língua portuguesa(Brasil)ou inglesa.

103870003 Elevador para transferência de pacientes á bateria (somente posição sentada)
1. Generalidades:
Sistema para transporte de pacientes impossibilitados de deslocarem-se (guincho para pacientes).
2. Características técnicas mínimas.
2.1. Construção.
2.1.1. Deve ser em metal resistente a tensão causada por 1,96KN no mínimo;
2.1.2. Deve ser resistente a deformação ao qual estará sujeito;
2.1.3. Deve ter proteção anti-corrosiva;
2.1.4. Deve ter rodízios com freios; VA;
2.1.5. Apoio de braços e/ou alças para manobras;
2.1.6. Deve possuir sistema de alargamento da base para acoplamento junto ao leito e cadeira de rodas.
2.2. Cesto e maca para paciente
2.2.1. Devem ser capazes de erguer e suportar um paciente de pelo menos 200kg;
2.2.2. Devem ser confeccionados em material adequado ao uso hospitalar
2.3. Guincho;
2.3.1. Acionamento através de controles no equipamento;
2.3.2. Elevação motorizada;
2.3.3. Elevação de no mínimo 1,50m;
2.3.4. Possibilidade de elevar o paciente sentado
2.3.5. Dispositivo de segurança em caso de emergência
2.4. Alimentação:
2.4.1. Alimentação a bateria
2.4.2. Sistema de carga da bateria a ser conectada em 220v/60hz
2.5. Acessórios:
2.5.1. um (01) cesto para transporte de pacientes sentados;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários. Sem ônus para a administração. O
equipamento deverá apresentar garantia de, no mínimo 02(dois) anos.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

103896001  Resistência elétrica para cafeteira PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

103896002 Resistencia eletrica para destilador tipo pilsen PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

103926002 Soleira de granito, arabesco, medindo 122cm de comprimento, 20cm de largura com acabamento duplo. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
103926003 Soleira de granito, arabesco, medindo 190cm de comprimento,20cm de largura com acabamento duplo. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo

103926004 Soleira de granito, arabesco, medindo 176cm de comprimento,36cm de largura com acabamento duplo. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo

103926005 Soleira de granito, arabesco, medindo 122cm de comprimento,36cm de largura com acabamento duplo. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo

103934003 Eletroduto em PVC 1"/2"/3/4". METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo
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104051001 Tampa para ralo medindo 100 mm PECA 47 Equipamentos e aparelhos

hidráulico-Sanitários (46)
ativo

104078001 Cano de cobre de 42mm com 6m. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
104124001 Kit para transplante de cartilagem e do osso subcondral, utilizado em transplantes osteo-condral,

composto 01 tubo reconector doador, 01 tubo reconector receptor, 01 tubo liberador de enxerto, 01 tubo
direcionador, 01 tubo alinhador e 01 tampa, selagem uniforme, conexoes firmes, descartavel, esteril,
embalagem unitaria, contendo dados de identificacao do produto, procedencia, tipo e data de
esterilizacao, data fabricacao, validade e nº do lote, registro no ms.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

104302001 Tampo para pia de lavação e para expurgo (com rodapia) em aço inóx , com sistema de barra metálica
para fixação do tampo na alvenaria.Móvel em Madefibra BP na cor Branca, com espessura de
18mm.Tampo, pias e rodapia em Aço Inox com acessórios completos, inclusive sifão especial para
Expurgo. Barras metálicas para a fixação do tampo na alvenaria.Ver detalhes no projeto.

PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

104302002 Tampo pia com furo para expurgo - confeccionado em aço inoxidável aisi 304 liga 18.8 medindo
2000x600mm espelho de 100mm com cuba medindo 500x400x300mm com furo para expurgo (funil) com
diâmetro de 300mm, reforço do tampo em aço inox, fixação com mão francesa na parede. Acabamento
escovado. Com torneiras inclusas da wog.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

104302003 Tampo pia - confeccionado em aço inoxidável aisi 304 liga 18.8 medindo 3748x600mm espelho de
100mm com duas cubas medindo 500x400x300mm, reforço do tampo em aço inox, fixação com mão
francesa na parede. acabamento escovado. com torneiras inclusas da wog.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

104302004 Tanque de escovação - fabricado em aço inoxidável aisi 304 liga 18.8 medindo 2250x500mm contendo
espelhos de 400mm traseiro, caimento com saída do tanque com válvula americana. Acabamento final
escovado na peça.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

104302005 Tampo pia com furo para expurgo - confeccionado em aço inoxidável aisi 304 liga 18.8 medindo
2875x600mm espelho de 100mm com cuba medindo 500x400x300mm com furo para expurgo (funil) com
diâmetro de 350mm, reforço do tampo em aço inox, fixação com mão francesa na parede. acabamento
escovado. com torneiras inclusas da wog.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

104310001 Tampo de bancada (com rodapia e saia) e uma prateleira  em granito Branco Sienna, com  barras
metálicas para a fixação do tampo na alvenaria. Pia em inox  diâm=30,cm com acessórios completos e
com torneira de bancada. Ver detalhes no projeto.

PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

104310002 Tampo de granito, tampo de placa polida, com rejuntamento especial, com espessura de 20 a 30mm e
bordas duplas retas. Padrão cinza Corumbá. Utilizar roda tampo de 10cm no encontro com as paredes,
de acabamento reto, simples. Onde houver paredes de alvenaria, utilizar reforço de sustentação com
tubos de ferro zincados e pintados com pintura eletrostática chumbados na parede de alvenaria. Nas
áreas molhadas, fazer rebaixamentos no tampo, conforme indicado em projeto. Onde há pias e torneiras,
prever furação do tampo e colagem das peças com argamassa especial. Deve suportar 300kg/m² e não
permitir flexionamentos. A metragem e design deve atender o respectivo projeto. Instalado no local
conforme projeto.

METRO 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

104310003 Tampo de granito com furação para cubas. Tampo de placa polida, com rejuntamento especial, com
espessura de 20 a 30mm e bordas duplas retas. Padrão cinza Corumbá. Utilizar roda tampo de 10cm no
encontro com as paredes, de acabamento reto, simples. Onde houver paredes de alvenaria, utilizar
reforço de sustentação com tubos de ferro zincados e pintados com pintura eletrostática chumbados na
parede de alvenaria. Nas áreas molhadas, fazer rebaixamentos no tampo, conforme indicado em projeto.
Onde há pias e torneiras, prever furação do tampo e colagem das peças com argamassa especial. Deve
suportar 300kg/m² e não permitir flexionamentos. A metragem e design deve atender o respectivo projeto.
Instalado no local conforme projeto.

METRO 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

104310004 Tampo em laminado melamínico.tampo de chapa de madeira compensada naval, revestido com laminado METRO 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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melamínico de alta resistência, liso na cor branca, com espessura de 30 a 40mm, bordas da mesma
espessura, com perfil de pvc para proteção de choques, na cor branca. Deve possuir coeficiente de
absorção de água de no máximo 2% e alto coeficiente de resistência a impactos. Deve suportar 300kg/m²
e não permitir flexionamentos. A metragem e design deve atender o respectivo projeto. Instalado no local
conforme projeto.

Materiais de Uso Médico (67)

104310005 Tampo em aço inox. Tampo de aço AISI 304 com chapa # 18msg, com, no mínimo 30mm de espessura.
Os cantos dos espelhos e das bordas deverão ser arredondados, com acabamento escovado. Deve
suportar 300kg/m² e não permitir flexionamentos. A metragem e design deve atender o respectivo projeto.
Instalado no local conforme projeto.

METRO 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

104310006 Tampo em aço inox com cuba. Tampo de aço aisi 304 com chapa # 18 msg, com, no mínimo 30mm de
espessura. Os cantos dos espelhos e das bordas deverão ser arredondados, com acabamento escovado.
Deve suportar 300kg/m² e não permitir flexionamentos. Instalado no local conforme projeto.

METRO 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

104329001 Conjunto com 08 (oito) pias.Dimensões  50cm x 200,0 cm, Fabricado em PVC rígido branco, de fácil
limpeza e resistentes a corrosão, com conectores Hansen de bloqueio e passagem, bicos de polipropileno
para a lavagem das linhas, abraçadeiras em INOX, braços para sustentação em alumínio fundido e
manômetro totalmente em INOX sanitário. Ver detalhes no projeto.

CONJUNTO 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

104337001 Tampo de pia profunda (com rodapia e saia) em granito branco sienna, com barras metálicas para a
fixação do tampo na alvenaria, e espelho com moldura em alumínio branco. Pia em inox profunda com
acessórios completos. Espelho cristal com moldura branco de dimensões de 90 cm x 100cm. Será usado
para lavação de fístulas.

PECA 22 Mobiliário ativo

104345001 Tampo para dois lavatórios com rodapia e saia em granito branco sienna, com barras metálicas para a
fixação do tampo na alvenaria, e espelho com moldura em alumínio branco. Pia inox retangular com
acessórios completos. Espelho cristal com moldura em alumínio branco de dimensão de 150cm x 100cm.
Será usado nos sanitários internos.

PECA 22 Mobiliário ativo

104361001 Intercooler - bocal da turbina PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

104361004 Intercooler - junta do compressor PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

104361005 Kit - Intercooler - intercooler PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

104361006 Radiador do intercooler PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

104361007 Intercooler. Tubo da bomba de óleo da turbina. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

104361008 Intercooler tubo PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
104361009 Intercooler - tubo de entrada do intercooler PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
104361010 Intercooler - Tubo de saída do intercooler PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
104361011 Intercooler turbina. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
104361012 Intercooler. Sensor de pressão do turbo. PECA 113 Peças e acessórios para

veículos-GVE
ativo

104361013 Intercooler. Válvula de transferência da turbina. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

104396001 Nicho para suporte de tv e dvd, com 02 portas,med.900x650x2100mm PECA 22 Mobiliário ativo
104396002 Nicho para suporte de frigobar e apoio café,medindo 700x750x800mm PECA 22 Mobiliário ativo
104396003 Nicho suspenso em madeira PECA 22 Mobiliário ativo
104396004 Nicho suspenso, em madeira PECA 22 Mobiliário ativo
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104396005 Nicho medindo 80x35x30 PECA 22 Mobiliário ativo
104400001 Armário em madeira suspenso de seis portas de correr com prateleira interna; armário em madeira fixo

com duas portas de abrir (debaixo da pia)  e tampo para pia (completo e com rodapia) em aço inox, com
barras metálicas para a fixação do tampo na alvenaria.Móvel confeccionados em Madefibra BP nas cores
Branca e Imbuia Pomelle, com espessura de 18mm. Puxador tipo ALÇA em aço escovado, com pés
metálicos. Tampo e rodapia em Aço Inox com acessórios completos. Ver detalhes no projeto.

PECA 22 Mobiliário ativo

104400002 Armário em madeira suspenso de quatro portas de correr com prateleira interna; armário em madeira fixo
com uma porta de abrir e uma prateleira interna (debaixo da pia) e tampo para pia (completo e com
rodapia) em aço inox, com  barras metálicas para a fixação do tampo na alvenaria . Móvel em Madefibra
BP nas cores Branca e Imbuia Pomelle , com espessura de 18mm. Puxador tipo ALÇA em aço escovado,
com pés metálicos. Tampo e rodapia em Aço Inox com acessórios completos. Ver detalhes no projeto

PECA 22 Mobiliário ativo

104400004 Armário americano med 100 X 80 X 45 em MDF c/15 mm espessura. PECA 22 Mobiliário ativo
104400005 Armário em madeira com 2,60 mts larg x 2,75 mts alt x 0,77 mts prof, sem portas. a primeira prateleira

sem divisorias e as quatro ultimas prateleiras, divisoes tipo caixa 0,65 mts compr x 0,50 mts alt x 0,77 mts
prof. a madeira devera ser tipo angelim para suportar peso de orteses e próteses.

PECA 22 Mobiliário ativo

104400006 Bancada em madeira com 2,95 mts comp x 1,15 mts alt x 0,80 mts prof, sem portas, 02 prateleiras de
0,50 de distancia uma da outra, sendo que a primeira deverá ter 0,15 mt do         chao. devera ser
fabricado com madeira tipo angelim para suportar materiais pesados, assim como as prateleiras (guardas
de placas de polipropileno, usados em confeccoes de orteses e proteses) os pes deverao ter no minimo
0,08 x 0,08 mt de diametro, tambem em angelim, nao necessita laterais e fundo.

PECA 22 Mobiliário ativo

104400007 Armário em madeira com 6,00 mts comp x 2,00 mts alt x 0,70 prof. portas de abrir com puxadores. Portas
0,50 larg x 2,00 alt e divisão interna de 1 em 1 mt (a cada 2 portas), com prateleiras com distancia entre
elas de 0,50 mt. material MDF 150 mm, cor branca.

PECA 22 Mobiliário ativo

104400008 Armário em madeira com 2,40 mts comp x 2,00 mts alt x 0,70 prof,  portas de abrir com puxadores. portas
com 0,60 larg x 2,00 alt e divisao interna de 1 em 1 mt (a cada 2 portas) prateleiras com distancia entre
elas de 0,50 mt. material MDF 150 mm, cor branca.

PECA 22 Mobiliário ativo

104400009 Armario com 8 portas e 8 gavetas para pasta suspensa. confeccionado em mdf com revestimento em
melamina baixa pressao, nas duas faces. cor marfim claro. espessura minima de 18mm, dobradicas
metalicas de 35mm, tipo caneco. puxadores em aluminio na cor marfim. pinos de prateleira em aco,
acabamentos em fita de pvc na cor do movel. gaveteiros com corrediças metalicas de roldanas de nylon.
dimensoes de 210cm de largura, 260cm de altura e 45cm de profundidade.

PECA 22 Mobiliário ativo

104400011 Armario em mdf,5 portas superior,4 gavetas inferior,230x105x62 cm. PECA 22 Mobiliário ativo
104400013 Armário móvel aéreo em madefibra bp,c/prat.e portas,med.100x40x60 PECA 22 Mobiliário ativo
104400014 Armário móvel aéreo,c/nichos,c/prat.e portas,em madefibr.(240x35x60) PECA 22 Mobiliário ativo
104400015 Armário móvel aéreo,c/nichos,c/prat.,em madefibra bp,(230x40x60) PECA 22 Mobiliário ativo
104400016 Armário móvel aéreo,c/nichos,c/prat.,em madefibra bp,(65x40x70) PECA 22 Mobiliário ativo
104400017 Armário móvel aéreo,c/nichos,c/prat.e portas,em madefibr.(255x35x60) PECA 22 Mobiliário ativo
104400018 Armário móvel aéreo,c/nichos,prat.,em madefibra bp,(262,5x40x66) PECA 22 Mobiliário ativo
104400019 Armário móvel aéreo,c/nichos,prat.,em madefibra bp,(250x30,5x60) PECA 22 Mobiliário ativo
104400020 Armário móvel aéreo c/nichos,prat.,em madefibra bp,(333x40x60) PECA 22 Mobiliário ativo
104400021 Armário móvel aéreo,c/luz,prat.e portas,em madefibra bp.(145x30x60) PECA 22 Mobiliário ativo
104400022 Armário móvel aéreo,c/nichos,prat.e portas, madefibra bp.(220x40x60) PECA 22 Mobiliário ativo
104400023 Armário móvel aéreo c/nichos e prat.,em madefibra bp.(262x40x76) PECA 22 Mobiliário ativo
104400024 Armário móvel baixo em madefibra bp, med. 100x60x86 PECA 22 Mobiliário ativo
104400025 Armário móvel baixo em madefibra bp, med. 60x60x86 PECA 22 Mobiliário ativo
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104400026 Armário móvel baixo em madefibra bp, med. 70x60x86 PECA 22 Mobiliário ativo
104400027 Armário móvel baixo em madefibra bp, med. 80x60x86 PECA 22 Mobiliário ativo
104400028 Armário móvel alto em madefibra bp, med. 140x60x210 PECA 22 Mobiliário ativo
104400029 Armário móvel alto em madefibra bp.,med. 210x45x190 PECA 22 Mobiliário ativo
104400030 Armário aéreo 3 portas de abrir com chave,medindo 150x35x50, confeccionados com laterais, portas,

frente das gavetas, prateleiras, base inferior e fundo,em madeira termoestabilizada em chapa única com
18mm de espessura e revestida em ambas as faces em melamínico bp texturizado, tampo em madeira
termoestabilizada em chapa única com densidade entre 660 a 700kg/m3 com 25mm de espessura,
revestida em ambas as faces com melamínico bp texturizado, topos em PVC de 2mm chanfrado a 45¢ e
colocado em maquinas especiais a 198¢c pelo sistema hot  / melt, fechadura do tipo hiale em aço inox
com cabeça plástica escamoteável, montagem com parafusos no sistema girofix, na cor branco.

PECA 22 Mobiliário ativo

104400031 ARMARIO MOVEL AEREO,C/NICHOS, MADEFIBRA BP.(120X35X60) PECA 22 Mobiliário ativo
104400032 ARMARIO MOVEL BAIXO EM MADEFIBRA BP, MED. 90X45X100 PECA 22 Mobiliário ativo
104400033 Armário alto 4 portas de abrir com chave, medindo 90 x 46 x 230, tampo em mdp 25mm, portas e

prateleiras em mdp 18mm, na cor marfim e tabaco.
PECA 22 Mobiliário ativo

104400034 Armário aéreo com 3 portas PECA 22 Mobiliário ativo
104400037 Armário em MDF, com 15 gavetas, para pastas suspensas PECA 22 Mobiliário ativo
104558001 Berço para coletor de dados, uma posição, com um slot para carga de bateria simultânea, com cabo de

comunicação e fonte bi-volt compatível e aprovado pelo fabricante do coletor de dados apresentado.
PECA 21 Equipamentos, Programas e

Suprimentos de Informática
ativo

104639002 Pé de fibra de carbono, com revestimento cosmético dir. 25 c/laminas duplas anteriores e posteriores
conectados c/uma lamina inferior em forma de arco.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104639003 Pé de fibra de carbono, com revestimento cosmético dir. 26 c/ laminas duplas anteriores e posteriores
conectados c/uma lamina inferior em forma de arco.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104639004 Pé de fibra de carbono, com revestimento cosmético dir. 27 c/laminas duplas anteriores e posteriores
conectados c/uma lamina inferior em forma de arco.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104639006 Pé de fibra de carbono, com revestimento cosmético esq. 25 c/ laminas duplas anteriores e posteriores
conectados c/ uma lamina inferior em forma de arco.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104639007 Pé de fibra de carbono, com revestimento cosmético esq. 26 c/laminas duplas anteriores e posteriores
conectados c/uma lamina inferior em forma de arco.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104639008 Pé de fibra de carbono, com revestimento cosmético esq. 27 c/laminas duplas anteriores e posteriores
conectados c/uma lamina inferior em forma de arco.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104655001 Componentes e acessórios do bau da ambulância - Amplificador PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

104655002 Componentes e acessórios do baú da ambulância. Auto transformador. PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

104655003 Componentes e acessorios do bau da ambulancia automático para invesor. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
104655004 Componentes e acessorios do bau da ambulancia, bateria - 150 amperes para ambulância. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
104655005 Componentes e acessórios do baú da ambulância

Botão de acionamento da central
PECA 132 Peças e acessórios para veículos

pesados - GVE
ativo

104655006 Componentes e acessorios do baú da ambulância,
Cabo de bateria do baú da ambulância.

PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

104655007 Componentes e acessórios do baú da ambulância / Central do strobo PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

104655008 Componentes e acessórios do baú da ambulância central elétrica PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

104655009 Componentes e acessórios do baú da ambulância/ Chave geral PECA 132 Peças e acessórios para veículos ativo
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pesados - GVE

104655010 Componentes e acessórios do baú da ambulância chave solenóide PECA 134 Peças e acessórios para veículos
leves - GVE

ativo

104655012 Componentes e acessórios do baú da ambulância. Conectores PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

104655013 Componentes e acessorios do bau da ambulancia - dijuntores. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
104655015 Componentes e acessórios do baú da ambulância

Fusivel do baú da ambulância
PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

104655016 Componentes e acessorios do bau da ambulancia - inversor de vontagem. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
104655017 Componentes e acessorios do bau da ambulância. kit-componentes e acessorios do bau da ambulância. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
104655018 Componentes e acessórios do baú da ambulância

Lâmpada do baú da ambulância
PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

104655019 Componentes e acessórios do baú da ambulância / Lâmpada strobo da ambulância PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

104655020 Componentes e acessorios do bau da ambulância, lanterna externa da ambulância. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
104655021 Componentes e acessorios do bau da ambulância, lanterna traseira da ambulância. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
104655023 Componentes e acessórios do baú da ambulância

 luminária interna do salão
PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

104655026 Placa interna do inversor PECA 134 Peças e acessórios para veículos
leves - GVE

ativo

104655027 Componentes e acessorios do bau da ambulância, regulador eletronico para alternador. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo

104655028 Componentes e acessorios do bau da ambulância, reles. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
104655031 Componentes e acessorios do bau da ambulância, terminais. PECA 116 Equipamento elétrico - peças ativo
104671001 protetor de grapa p/laminação encaixe de prótese /Protetor de grapa p/laminação,com conexão a rosca PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

104680001 Bate maca de aluminio revertido medido em metros lineares. METRO 46 Materiais para Construção Civil ativo
104698001 Chapa de vinil alto impacto para revestimento e proteção 1,20m x 3,00 PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
104736001 Medidor de fluxo respiratório (debitômetro)"peak flow meter"

Características técnicas mínimas:
Corpo em material plástico;
Bocal autoclavável até 134°c;
Barra interna em aço inoxidável;
Escalas ats: 60 a 900l/min para adultos e crianças;
Calibração manual;
Válvula unidirecional em silicone;
O equipamento deve ser acompanhado pelo manual impresso de operação em língua portuguesa (Brasil).

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104744001 Incentivador respiratorio - pediatrico a volume PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104744002 Incentivador inspiratório a fluxo - Respiron, p/prevenção de infecções pulmonares, realizando inspirações
forcadas e profundas.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104779001 Jogo furador vazador c/10 pecas, para couro, feito de aço total, de 2mm, 3,4,5,6,7,8,9,10,11 e 12mm.
ferramentas para oficina ortopédica de reabilitação (confecção de orteses e próteses).

JOGO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104779002 jogo de saca-pino em aço cromo vanádio, acabamento fosfatizado, tratamento térmico diferenciado nas
extremidades, dureza de 53 a 55 hrc (6 pinos paralelos 2,3,4,5,6 e 8mm) - ferramentas usadas em oficina
ortopédica de reabilitação(confecção de orteses e próteses).

JOGO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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104779003 Jogo de punção em material cromo vanádio, tratamento térmico integral, niquelado ou oxidado, medindo

150x4, 150x5, 150x6. ferramentas utilizadas em oficina ortopédica de reabilitação(confecção de orteses e
próteses).

JOGO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104779005 Tesoura para cortar metal 10" reta, em aço cromo vanádio, com redutor de esforço e corte durável,
ferramenta usada em oficina ortopédica de reabilitação (confecção de orteses e próteses).

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104779006 Jogo de chave torque longa com 9 pecas em cromo vanádio, tamanhos t10, t15, t20, t25, t27, t30, t35,
t40, t45 e t50. Ferramenta usada em oficina ortopédica de (confecção de orteses e próteses).

JOGO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104779007 Saca rolamento 6", 3 garras 150mm, ferramenta usada em oficina ortopédica de reabilitação (conserto de
cadeiras de rodas).

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104779008 Cortador de tubo para cortar metal, corpo em aço, acabamento niquelado, mecanismo de corte de alta
precisão, para cortes de tubos de 1/8" a 1.5/8", com escariador para remoção de rebarbas e lamina
sobressalente, ferramenta usada em oficina ortopédica de reabilitação (confecção de orteses e próteses).

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104779009 Jogo de bombas de vácuo para próteses. JOGO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104779010 Tesoura para corte de silicone em próteses. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104779011 Alinhador de órteses ortopédicas. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104779012 Ferramentas para oficina de ortopedia/reabilitação. Chave 2 pontas temperada p/parafusos c/cabo
madeira - 7mm.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104779013 Ferramentas para oficina de ortopedia/reabilitação. Chave 2 pontas temperada p/parafusos c/cabo
madeira - 8mm.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104779014 Ferramentas para oficina de ortopedia/reabilitação. Chave 2 pontas temperada p/porcas c/regulagem
paraf. cônico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104779015 Ferramentas para oficina de ortopedia/reabilitação. Chave 2 pontas forjada c/regulagem p/porcas 2
orifícios.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104779016 Gabarito p/marcação de pecas de orteses e próteses. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104779017 Suporte para tubo de vácuo para fabricação prótese. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104779019 Graminho / nivelador. Em haste aço inoxidável, c/base prismática em ferro fundido, haste vertical
orientável, regulação micrométrica e ponteira em aço temperado. altura de 400mm e peso de 1,85kg.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104779020 Catraca 3/8", 12 soquetes sextavados nas medidas: 10 a 20mm e 22mm, prolongadores 3" e 6", junta
universal, 2 soquetes p/vela 16 e 21mm, chave fenda 1/4" c/12 bits, maleta 1,4 kg.

PT 76/2016 engenharia informa que é consumo = 097780013

JOGO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

104825122 Ilhos de borracha pn ms35489-12 PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

104884001 Encaixe de silicone para prótese com revestimento têxtil transfemural com perimetria de 320mm. liner de
silicone c/pino distal de aprox. 4,5mm a 2,5mm proximal, c/peca modular receptora shuttle lock plástico
resistente a água.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104884002 Encaixe de silicone para prótese com revestimento têxtil transfemural com perimetria de 400mm. liner de
silicone c/pino distal de aprox. 4,5mm a 2,5mm proximal, c/peca modular receptora shuttle lock c/base
que recebe a pirâmide.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104884003 Encaixe de silicone para prótese com revestimento têxtil transfemural com perimetria de 500mm. Liner de
silicone c/pino distal de aprox. 4,5mm a 2,5mm proximal, c/peça modular receptora shuttle lock

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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c/piramide.

104884004 Encaixe de silicone para prótese com revestimento têxtil tranfemural com perimetria de 300mm. liner de
silicone c/pino distal de aprox. 4,5mm a 2,5mm proximal, c/peça modular receptora shuttle lock plástico
resistente a água.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104884005 Encaixe de silicone para prótese com revestimento têxtil transfemural com perimetria de 360mm. liner de
silicone c/pino distal de aprox. 4,5mm a 2,5mm proximal, c/peca modular receptora shuttle lock plástico
resistente a água.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104884006 Encaixe de silicone para prótese com revestimento têxtil transfemural com perimetria de 450mm. liner se
silicone c/pino distal de aprox. 4,5mm a 2,5mm proximal, c/peca modular receptora shuttle lock plástico
resistente a água.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104884007 Encaixe de silicone para prótese com revestimento têxtil transfemural com perimetria de 550mm. Liner de
silicone c/pino distal de aprox. 4,5mm a 2,5mm proximal, c/peca modular receptora shuttle lock plástico
resistente a água.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104884008 Encaixe de silicone para prótese com revestimento têxtil, transtibial com pino distal 210mm, com shuttle
lock com pirâmide.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104884009 Encaixe de silicone para prótese com revestimento têxtil, transtibial com pino distal 235mm, com shuttle
lock com pirâmide.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104884010 Encaixe de silicone para prótese com revestimento têxtil, transtibial com pino distal 250mm, com shuttle
lock com pirâmide.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104884011 Encaixe de silicone para prótese com revestimento têxtil, transtibial com pino distal 265mm, com shuttle
lock com pirâmide.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104884012 Encaixe de silicone para prótese com revestimento têxtil, transtibial com pino distal 280mm, com shuttle
lock com pirâmide.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104884013 Encaixe de silicone para prótese com revestimento têxtil, transtibial com pino distal 320mm, com shuttle
lock com pirâmide

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104884014 Encaixe de silicone para prótese com revestimento têxtil, trastibial com pino distal 360mm, com shuttle
lock com pirâmide.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104884015 Encaixe de silicone para prótese com revestimento têxtil, transtibial com pino distal 400mm, com shuttle
lock com pirâmide.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104906001 Encaixe de uretano para prótese com revestimento têxtil transtibial s/conexão distal c/75mm compr.
perimetria 200mm. Tipo liner de uretano anatômico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104906002 Encaixe de uretano para prótese com revestimento têxtil transtibial s/conexão distal c/75mm compr.
perimetria 275mm. Tipo liner de uretano anatômico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104906003 Encaixe de uretano para prótese com revestimento têxtil transtibial s/conexão distal c/75mm compr.
perimetria 250mm. Tipo liner de uretano anatômico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104906004 Encaixe de uretano para prótese com revestimento têxtil transtibial s/conexão distal c/125mm compr.
perimetria 210mm tipo liner de uretano anatômico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104906005 Encaixe de uretano para prótese com revestimento têxtil transtibial s/conexão distal c/125mm compr.
perimetria 260mm tipo liner de uretano anatômico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104906006 Encaixe de uretano para prótese com revestimento têxtil transtibial s/conexão distal c/125mm compr.
perimetria 310mm tipo liner de uretano anatômico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104906007 Encaixe de uretano para prótese com revestimento têxtil transtibial s/conexão distal c/175mm compr.
perimetria 210mm tipo liner de uretano anatômico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104906008 Encaixe de uretano para prótese com revestimento têxtil transtibial s/conexão distal c/175mm compr.
perimetria 310mm tipo liner de uretano anatômico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104914001 Encaixe de copolimero para prótese com revestimento têxtil transtibial s/conexão distal c/125mm compr. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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perimetria 285mm tipo liner de copolimero anatômico. cirurgia (66)

104914002 Encaixe de copolimero para prótese com revestimento têxtil transtibial s/conexão distal c/175mm compr.
perimetria 285mm tipo liner de copolimero anatômico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104922001 Acessório para colocação de prótese transfemural. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104930001 Válvula de rosca, para encaixe flexível transfemural/ Válvula de expulsão c/anel interno e externo plásticos
rosqueados entre o encaixe flexível, válvula de borracha internamente plana.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104930002 Válvula de rosca para encaixe de prótese/ válvula de rosca para encaixe transtibial PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104949001 Joelheira para prótese em poliuretano/ Joelheira poliuretano cônica,sistema de expulsão de ar,perimetria
de 33 a 37cm

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104949002 Joelheira para prótese em poliuretano/ Joelheira poliuretano, tubo sistema expulsão de ar, perimetria 33 a
40,5cm.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104949003 Joelheira para prótese em poliuretano/ Joelheira poliuretano tubo, sistema expulsão de ar, perimetria 35,5
a 43,5cm

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104965001 7500 real-time pcr system com notebook. consiste em uma plataforma integrada, para deteccao,
quantificacao e monitoramento em tempo real de produtos amplificados por reacoes quimicas
homogeneas, como taqman ou sybr green i. utiliza para termociclagem um sistema peltier com
capacidade para 96 amostras em tubos de 0.2ml ou microplacas. sistema inclui uma lampada halogena
para inducao da fluorescencia, 05 filtros de excitacao, 05 filtros de deteccao, um detector ccd charge
couple device. inclui os softwares:
- real time sequence detection que monitora a amplificacao por pcr a cada ciclo em tempo real,
eliminando assim, a necessidade de utilizacao de eletroforese ou de outros processamentos pos-pcr,
alem de dispor da funcao multicomponeting algorithim que permite a correta interpretacao da sobre
posicao de cores. alcanca e distingue, comprovadamente, resultados com uma variacao linear de ate 9
logs, o que reduz a necessidade de diluicoes seriais, alem de conseguir detectar a partir de 10 copias de
um dna alvo, com um nivel de confiabilidade de 99,7%.
- primer express,que auxilia no desenho dos primers e probes
- rq study software para a automatizacao a analise de estudo quantificacao relativa para expressao genica
utilizando o metodo comparativo de ddct/ct, permitindo a realizacao de uma unica analise para uma
combinacao de ate 10 placas de reação de 96 wells. o sistema otico combinado aos softwares garante a
possibilidade de uma reacao multiplex, alem de uma performance otimizada na excitacao de moleculas
com comprimento de ondes de maiores. composto por: 4375199 - computador dell laptop; 4375324 -
software norton; 4381634 - cabo de forca para laptop; 4345241 - pcr quantitativo em tempo real 7500 e
7347852 - manual de usuario 7300/7500.
o prazo de garantia do equipamento e de 01 ano, o que inclui a reposicao de pecas que apresentarem
defeitos durante este periodo de mao-de-obra. a applied biosystems do brasil oferece gratuitamente o
servico de instalacao, bem como treinamento dos usuarios.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

104973001 Jogo bolsas cônicas em látex p/ tirada de molde negativo a vácuo tamanhos p,m e g JOGO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104981001 Transfer para colorir orteses ortopédicas/Transfer em metro. METRO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104990001 Trava suiça para aparelhos ortopédicos. Articulação joelho (jogo com hastes extra-grande direita)/
Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores (conjunto - lateral/medial).

JOGO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104990002 Trava suiça para aparelhos ortopédicos. Articulação joelho (jogo com hastes extra-grande esquerda)/
Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores (conjunto - lateral/medial).

JOGO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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104990003 Trava suiça para aparelhos ortopédicos. Articulação joelho (jogo com hastes grande direita)/Sistema

modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores (conjunto - lateral/medial).
JOGO 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

104990004 Trava suiça para aparelhos ortopédicos. Articulação joelho (jogo com hastes grande esquerda) /Sistema
modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores (conjunto - lateral/medial)

JOGO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104990005 Trava suiça para aparelhos ortopédicos. Articulação joelho (jogo com hastes media direita) / Sistema
modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores (conjunto - lateral/medial)

JOGO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

104990006 Trava suiça para aparelhos ortopédicos. Articulação joelho (jogo com hastes media esquerda) / Sistema
modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores (conjunto - lateral/medial)

JOGO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

105015001 Máquina de sucção para laminação de próteses ortopédicas PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

105058001 Estrutura para apoio de estufa ortopédica, dimensões 1480 x 972 x 950mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

105074001 Garfo polietileno para elevador PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

105082002 Capa para assento original do motorista. PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
105090006 Conexao hidraulica joelho soldavel 60mm para agua. PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
105090007 Conexão hidráulica - adaptador curto 60x 2". PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
105090008 Luva esgoto de correr 100 mm PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
105112001 Bloco lógico de madeira (recurso didático pedagógico). CONJUNTO 128 Acondicionadores e embalagens ativo
105112003 Alinhavos de iniciação coordenação motora. CONJUNTO 92 Recreação, Desporto e Material

Artístico
ativo

105112008 Pote com letras (recurso didático poedagógico) CONJUNTO 128 Acondicionadores e embalagens ativo
105163001 Mecanismo completo para caixa de descarga acoplada PECA 47 Equipamentos e aparelhos

hidráulico-Sanitários (46)
ativo

105180004 Empilhadeira retrátil a bateria, com elevação de 10 metros, deve acompanhar carregador e baterias. PECA 98 Movimentação de cargas ativo
105236001 Coluna oftalmológica para utilização em consultório

1. Generalidades: coluna oftalmológica para utilização em consultório.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Deve possuir braço pantográfica balanceado com dispositivo de avanço milimétrico;
2.2. Base com pés reguláveis;
2.3. Deve possuir (02) duas bandejas em aço com braço giratório;
2.4. Foco de luz articulado, com controle de intensidade de luz (Dimmer);
2.5. Deve possuir no mínimo (04) quatro tomadas do tipo 2p + t com tensão de 220v para alimentação de
cadeira oftalmológica, lensômetro e outros;
2.6. Deve possuir os seguintes controles:
2.6.1. Intensidade do foco de luz;
2.6.2. Fonte de alimentação para retinoscópio o oftalmoscópio com interruptores individuais e ajustes de
tensão de 2,5 a 5,5v;
2.6.3. Chave geral com indicação visual do aparelho em uso.
3. Alimentação:
3.1. Alimentação elétrica: 220v/60hz.
4. Acessórios:
4.1. (02) duas lâmpadas reservas para o foco de luz
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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105244001 Equipamento para fonoaudiologia, equipamento de otoemissão acústica

1. generalidades: equipamento para testes de otoemissões acústicas evocadas para detecção de
alterações auditivas de origem coclear.
2. características técnicas mínimas:
2.1. realizar exames de otoemissão acústicas de transiente e de produto de distorção;
2.2. faixa de intensidade do estímulo produto de distorção de 40 à 65 db spl;
2.3. faixa de intensidade do estímulo transiente de 78 à 85 db spl;
2.4. saída máxima de 90 db spl;
2.5. faixa de frequência (transiente e por produto de distorção ) entre 2,0 khz à 4,0 khz;
2.6. display lcd para visualização do exame;
2.7. memória interna para no mínimo 50 exames;
2.8. módulos e softaware para instalação em qualquer computador pc;
2.9. deve possuir interface serial ou usb para conexão ao computador;
2.10. mini impressora externa ou integrada termosensível, com baterias recarregáveis para impressão dos
exames;
3. acessórios:
3.1. software e módulos para pleno funcionamento do equipamento;
3.2. carregador de bateria com alimentação elétrica de 220v / 60 hz;
3.3. jogo de dez (10) olivas de diversos tamanhos e tipos, para pacientes adulto, pediátrico e neonatal;
3.4. cabo serial ou usb;
3.5. maleta para transporte;
4. alimentação:
4.1. baterias recarregáveis;
o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa. o licitante deve
fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

105244002 Potencial evocado auditivo (BERA) ou Potencial Auditivo de tronco Encefálico (PEATE) ou Audiometria de
tronco Cerebral e ABR;

 1. generalidades: equipamento para exames em fonoaudiologia.
 2. características gerais:
 2.1. possuir dois canais, no mínimo;
 2.2. rotinas de exames pre-programadas;
2.3. possuir automarcador de ondas;
 2.4. possuir indicação de parâmetros normativos que possam ser cadastrados pelo usuário;
2.5. possuir checagem de impedância;
2.6. possibilitar edição durante o exame;
 2.7. possibilitar a mudança de filtro durante e apos o exame
2.8. apresentar curva de ganho individualmente;
2.9. permitir comunicação do paciente via microfone e fone de ouvido;
 2.10. possuir editor de texto de laudos incorporado com memória para laudos padronizados;
2.11. equipamento e cabos protegidos contra interferências eletromagnéticas;
2.13. portas de entradas para oto-emissoes, audiometro e imitanciometro;
2.14. intensidade máxima da via aérea: 130 db spl 100 db hl;
2.15. mascaramento:
2.15.1. ruído branco;
2.15.2. fones de inserção;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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2.15.3. vibrador ósseo;
2.15.4. O equipamento deve permitir a conectividade com computador desktop ou móvel, através de cabo
ou sem fio;
2.15.5 Deve ser fornecido com o sistema um computador móvel (notebook), totalmente compatível e que
permita o pleno uso do sistema, configurações mínimas: processador Intel Core I5, 4 GB de memória
RAM, capacidade de armazenamento no mínimo 500Gb, tela mínima de 14 polegadas, com sistema
operacional Windows 7;
3. indicações:
 3.1. do exame:
3.1.1. O equipamento devera realizar os seguintes exames clínicos:
3.1.1.1. triagem neurológica e neonatal;
3.1.1.2. procura de limiar;
3.1.1.3. procura de limiar em frequencia especifica;
3.1.1.4. eletrococleografia (ecoghg);
 3.1.1.5. potencial evocado de latências media (ml);
3.1.1.6. potencial evocado de latências longas (ll);
3.1.1.7. mmn;
3.1.1.8. P300 com estimulação bilateral simultaneamente;
3.1.1.9. estimulador de implantes cocleares;
3.1.1.10. exames programáveis pelo usuário;
3.1.1.11 Emissões TEOAE/DPOAE;
4. tempo de latência: ate 900ms;
5. tempo de estímulos: click, tone pops, tone bursts de longa duração
6. em forma de gráfico: o monitor devera apresentar graficamente as curvas respostas dos exames
realizados pelo operador e permitir a visualização dos resultados obtidos nos exames realizados.
7. O software do sistema deve permitir a impressão dos exames, apresentação em forma gráfica e
valores numéricos para análise clinica;
8. acessórios:
8.1. pré-amplificador de 900 ms;
 8.2. fones de inserção ear tone;
8.3. conjunto de cabos para eletrodos descartáveis e permanentes para os exames descritos
anteriormente;
8.4 Kit ou conjunto de eletrodos descartáveis com 150 unidades, no minimo
8.5 Dois pacotes de diferentes tamanhos de olivas para fone de inserção;
8.6 Eletrodos para conexão para ABR/BERA/PEATE;
8.7 Cabo de Fibra óptica;
8.8 15(quinze) bisnagas de gel para limpeza e preparação da pele;
8.9 15(quinze) bisnagas de pasta condutora;
8.10 Deve ser fornecido software para instalação do equipamento em computador fornecido e para
instalação em unidades remotas de trabalho;
811 O equipamento deve ser fornecido com todos os cabos, periféricos, acessórios e demais materiais
que permita o pleno e adequado uso para realizar todos o tipos de exames previstos;
9. alimentação eletrica: 220 v / 60 hz.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua.O licitante deve fornecer
treinamento adequado aos usuários,sem ônus para a administração.

105244003 Equipamento de otoemissão acústica. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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1. Generalidades: equipamento portátil para testes de triagem de emissões otoacústicas evocadas para
detecção de alterações auditivas de origem coclear e central.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Realizar exames de emissões otoacústicas por produto distorção e transiente e abr;
2.2. Faixa de frequência transiente entre 1,5khz à 4khz;
2.3. Largura de banda abr 70hz a 4khz;
2.4. Display lcd para visualização do exame com caracteres que facilitem a visualização do exame;
2.5. Indicação na tela de "pass ou refer", "passou ou refazer";
2.6. Memória interna para no mínimo 50 exames;
2.7. Módulos e software para instalação em qualquer computador pc;
2.8. Deve possuir interface serial ou usb para conexão ao computador;
2.9. Deve ter peso máximo com baterias inclusas de 800gramas
2.10. Mini impressora externa ou integrada termo sensível, com baterias recarregáveis apra impressão
dos exames;
2.11. Apresentar microfone de alta definição;
2.12. Sistema anti-ruídos;
2.13. Deve operar com baterias recarregáveis;
3. Acessórios:
3.1. Software e módulos para pleno funcionamento do equipamento;
3.2. Carregador de bateria com alimentação elétrica de 220v/60hz, se disponível;
3.3. 01 (um) jogo de baterias/pilhas recarregáveis, se disponível. Caso opere apenas com pilhas
convencionais, deve ser fornecido 10 jogos;
3.4. Jogo de vinte olivas de diversos tamanhos e tipos para pacientes neonatais;
3.5. Dois conjuntos de cabos e eletrodos para exames de abr;
3.6. 02 (duas) sondas para uso neonatal;
3.7. Cabo serial ou usb;
3.8. Maleta para transporte;
3.9. Jogo de escovas e fios para limpeza das sondas.
4. Alimentação:
4.1. Baterias/pilhas;
4.2. Alimentação elétrica carregador: 220v/60hz, se disponível;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operacao em lingua portuguesa. O licitante
deve fornecer treinamento adequado aos usuarios, sem onus para a administracao.

Materiais de Uso Médico (67)

105279001 Baroftalmo, utilizado para baixar a pressão intra-ocular, com peso de 310 gramas, necessário após a
anestesia peribulbar.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

105309001 Mordilhão em liga de aço/vanádio c/2 bocas retas de 4 e 6mm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

105309002 Mordilhão p/moldar pecas liga metálica p/orteses e próteses. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

105309003 Mordilhão em liga de aço vanádio c/2 bocas retas de 7 e 9mm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

105309004 Mordilhão em liga de aço/vanádio c/2 boca arredon.de 4 e 6mm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

105309005 Mordilhão em liga de aço/vanádio c/2 boca arred.de 6 e 8 mm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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105309006 Mordilhão em liga de aço/vanádio c/2 boca arred.de 3 e 3,5mm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

105309007 Mordilhão em meia cana,c/2 boca arred.16 e 20mm x 500mm cp. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

105341001 Antiespumante composto a - simethicone - usp. GRAMA 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

105368001 Saco plástico para acondicionamento de Peça Anatômica; cor vermelha; capacidade nominal para 100
litros (30 kg);dimensões planas de 75 cm de largura x 105 cm de altura; espessura de 0,07 ou 0,08 mm;
confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda contínua, homogênea e
uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o
manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ, a
capacidade nominal em litros e quilogramas equivalente e o “Símbolo de Substância Infectante”, com a
inscrição “PEÇA ANATÔMICA”. O símbolo deve ser centralizado a 1/3 da altura de baixo para cima,
ocupando uma área mínima equivalente a 5% daquela face do saco. Embalados em pacotes com 100
unidades e acondicionados em fardo resistente com, no máximo, 10 pacotes. Apresentar AFE de
funcionamento da empresa e laudo de ensaio técnico do produto na abertura do certame e no
fornecimento do lote. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor.
Mostrar registro no Ministério da Saúde ou ANVISA. Unidade: pacote com 100 sacos.

PACOTE 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

105392001 Webcam para computador, ip wireless PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

105392003 Webcam (câmera de vídeo) alta resolução USB. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

105414002 Lixeira pequena em metal PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
105414005 Lixeira totalmente em aço inox. PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
105414012 Lixeira em aço inox PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
105414016 Lixeira 240 litros com tampa PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
105414019 Lixeira  capacidade de 30 litros, com tampa e pedal PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
105414020 Lixeiras para acondicionar lâmpadas; caixa ecológica com carvão ativado para armazenamento de60

lâmpadas 1,20m e 60cm. Produzida com placa proveniente de aparas de tubo de creme dental, sendo
sua composição 75% plástico e 25% alumínio. Não propagada chamas.possui favo, trava na tampa e
eva.com placa de identificação de resíduo com padrão internacional.dobradiças de alumínio. Medida:
altura 1,30m x largura 30cm x profundidade 52cm.

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

105449001 Peitoral para uso em conjunto com cadeirinha de seguranca, confeccionada em fita estrutural de
poliamida e ajuste de tamanho acionado por fivela em aco.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

105449002 Cadeirinha para prática de atividades verticais, em corda, confeccionada com fita estrutural de poliamida
(nylon), de ajuste rápido nas pernas e na cintura através de fivelas metálicas com sistema de trava.
cadeirinha com o centro de massa elevado.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

105449003 Dispositivo de descida - desscensor autoblocante para corda simples com diâmetro de 8 a 12,5mm,
confeccionado em alumínio de alta resistência.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

105449004 Talabarte duplo dotado de dois mosquetões com formato "d" assimétrico, com trava fabricado em
duralumínio 7075-t6. Em conformidade com a norma européia en12275. Carga mínima de ruptura 23kn.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

105449005 Cordim - cordelete para usos auxiliares, diâmetro 6mm; resistência 750kgf; peso por metro - 23g.
Certificação UIAA e CE.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

105449006 Estribo fabricado em fita de nylon de 25mm, com cinco degraus endurecidos que facilitam o uso. Com
loop de ancoragem na parte superior.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
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105449007 Placa de ancoragem 4 furos, fabricado em alumínio de alta resistência. PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
105473001 Carrinho tipo cuba com tampa  inteirica e rodas, 430 litros.carrinho tipo cuba com rodas fixas e giratorias

que não marcam o piso, com sistema de equilibrio central de modo a vencer obstaculos. Tampa
articulada inteirica. Capacidade total de 430 litros e suportando carga ate 250 kg. dimensoes: 65 x 127 x
85cm. Devera ser na cor vermelha não contendo nenhuma identificacao na parte externa do carrinho.

PECA 22 Mobiliário ativo

105490001 Colchao inflavel, solteiro com inflador, impermeavel. resistente ate 200 kg. PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
105503001 Plicometro Clinico (Adipometro) PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

105503002 Paquimetro para medidas humanas PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

105511001 Espaçador ou aerossol câmara em corpo reto,composta de material inquebrável, valvulado, transparente,
com volume aproximado de 150ml, acompanhado de mascara almofadada macia e transparente,
mascara confeccionada em PVC atóxico de material flexível, isento de látex, tamanho infantil (de 0 a 2
anos) embalagem individual,  que garanta a integridade do produto apresentando dados de identificação,
lote, procedência, validade, apresentar registro no MS.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

105511002 Espaçador ou aerossol câmara em corpo reto,composta de material inquebrável, valvulado, transparente,
com volume aproximado de 150ml, acompanhado de mascara almofadada macia e transparente,
mascara confeccionada em PVC atóxico de material flexível, isento de látex, tamanho adulto e  infantil
(maiores de 3 anos), embalagem individual que garanta a integridade do produto, apresentando dados de
identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro no MS.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

105520001 Anais impressos do IV congresso latino americano de higienistas de alimentos, realizado em florianópolis,
sc, 21 a 24 de abril de 2009.

PECA 109 Formulários e impressos ativo

105546001 Bomba de plástico para bombona d'água de 20 litros.      PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
105651003 Periotomo (ponta rangulada) e uso profissional e cirúrgico, confeccionado em aço inoxidável, passível de

esterilização periotomo (ponta rangulada e uso profissional) e cirúrgico confeccionado em aço inoxidável,
passível de esterilização em meios físico-químicos.

PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

105651004 Periotomo (ponta reta e sextavada), uso profissional e cirúrgico, confeccionado em aço inoxidável,
passível de esterilização em meios físico-químico.

PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

105651005 Periotomo duplo cirúrgico aço inoxidável - unidade. Periotomo duplo (ponta reta e sextavada), uso
profissional e cirúrgico confeccionado em aço inoxidável, passível de esterilização em meios físico e
químicos.

PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

105732001 Central de campainhas para chamadas de enfermagem em leitos hospitalares.
         1. características técnicas:
          1.1. deve possuir central para 40 ramais com possibilidade de extensão para até 60 ramais;
          1.2. deve possuir sistema de alarmes visuais e sonoros com indicação do leito em alarme;
          1.3. deve possuir acionadores de leito (no mínimo 40);
          1.4. indicação de todos os leitos na central;
          1.5. acionador de leito com indicação através de led ao ser acionado;
          1.6. alarme na central somente cancelado pelo enfermeiro no acionador de leito;
          1.7. material da central e acionadores em policarbonato;
          1.8. cabo de acionamento nos leitos com no mínimo 50cm e com resistência a tração;
          1.9. deverá conter indicadores luminosos instalados em cima da porta nos corredores que ao ser
acionado o alarme, este acenda indicando o quarto de origem do chamado;
          1.10. os ocionadores de leito deverão ser instalados em cada leito e também em banheiros
(devendo ser protegidos contra umidade);

PECA 104 Sinalização, controle e alarme ativo
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          1.11. alimentação central: 220v/60hz;
          1.12. alimentação acionadores e indicadores luminosos: 12v;
          1.13. todo o material necessário para a instalação e funcionamento deverá ser fornecido pela
empresa;
          1.14. a empresa deverá fornecer a central com todos os acessórios necessários e também realizar
a sua completa instalação, entregando o equipamento em pleno funcionamento para a unidade.

105759001 Maleta confeccionada em couvin na cor vermelha com detalhe na cor amarela, com fechamento atraves
de ziper n°6 na cor preta e insercao de dois cursor es esmaltados na cor preta.volume da bolsa: 12 litros.
Possui alca a tiracolo confeccio nada em polipropileno de 40mm de largura na cor preta com uma
ombreira para dar maior conforto no transporte. parte interna: tres divisorias centrais com um sistema
confeccionado com elastico de 25mm de largura com capacidade para acondicionar um total de 190
ampolas de diversos tamanhos. Nestas tres divisorias centrais presenca de cinco bolsos confeccionados
em tela preta. Em uma das faces internas  da maleta presenca de dois bolsos expansivos confeccionados
em material tranparente com acabemento em vies de nylon e fechamento atraves de alcas de
polipropileno de 25mm de largura e velcro. Na face oposta presenca de duas bolsas confeccionadas em
nylon na cor vermelha tendo a face superior confeccionada em material transparente para melhor
visualizacao do seu conteudo para acondicionar materiais diversos.
ao lado desta bolsa presenca de tres alcas de polipropileno com fechamento atraves de velcro destinado
a prender tres frascos de soro fisiologico de 250ml.

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

105783002 Suporte Mop Pó PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
105805001 Lamina odontologica com furos para abridor de boca PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso

Médico
ativo

105813001 Pinca colibri 0,12 com plataforma PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

105813002 Pinca de ponto curva PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

105813003 Pinca reta superio PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

105813004 Pinca ultrata com cistitimo PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

105813005 Pinca mcphaerson 10.0 mm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

105813006 Ponta agulha delicado 10.0 mm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

105813007 Tesoura de cornea PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

105813008 Dupla via de simcoe PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

105813009 Canula de ar PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

105813010 Canula de hidrodisseccao PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

105813011 Alca de irrigacao para catarata PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

105813012 Alça de núcleo serrilhada sem irrigação p/cirurgia oftalmol PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo
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105813013 Cauterio passainho PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso

Médico
ativo

105813014 Pinca negativa diamantada PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

105813015 Pinca para membrana sub retiniana PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

105813016 Pinca para retirada de corpo estranho intraocular de diamante 20 gauge com garra PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

105813017 Pinca para retirada de corpo intra-ocular imantada PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

105813018 Pinca dorc para membrana limitante interna 20 gauge PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

105813019 Dilatador castroviejo (duplo p/ponto lacrimal) PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

105813020 Sonda Bowman para cirurgia oftalmológica PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

105813021 Canula de irrigacao PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

105813022 Canula dupla via 0,3 mm para cirurgia oftalmológica PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

105813023 Canula para camara posterio PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

105813024 Pinca calazio PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

105813025 Gancho crawfort PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

105813026 Canula para canal lacrimal PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

105813027 Canula para injecao de ar 0,5mm p/ cirurgia oftalmologica PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

105813028 Descolador dacriocistor duplo PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

105813029 Formao para dacriocistor 3mm ou 5mm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

105813030 Gancho para estrabismo PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

105813031 Depressor escleral PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

105813032 Gancho para retinopexia PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

105813033 Gancho p/ retina c/ furo de 1,5mm PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

105813034 Gancho p/ lente sinskey PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

105813035 Jogo de pinos PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo
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105813036 Trabeculotomode hams (direito) PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso

Médico
ativo

105813037 Anel de vitrectomia sem irrigacao PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

105813089 Pinça de joalheiro 0.2 x 110mm para cirurgia oftalmológica PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

105813102 Pinça para osso lane 33cm sem cremalheira PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

105813103 Pinça para osso lane 33cm com cremalheira PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

105813107 Pinça kelly reta 20cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

105813108 Pinça reta de microcirurgia de cabo chato de titânio,para cirurgia oftalmológica. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

105813109 Pinça angulada de microcirurgia curva cabo redondo. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

105813110 Pinça reta cabo redondo titânio, para cirurgia oftalmológica. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

105813111 Pinça reta cabo chato titânio, para cirurgia oftalmologica. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

105813112 Pinça curva cabo redondo titânio,para cirurgia oftalmológica. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

105813113 Micro-raspador de fisch direita PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

105813114 Micro-raspador de fisch esquerda PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

105856003 Dispenser para preservativos PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

105856004 Dispenser (dispensador) de 800 a 1000ml para sabonete liquido, em plástico ABS resistente na cor
branca com visor transparente para o produto tamanho aproximado de 4cm X 4cm transparente,
pressionador na parte inferior, liberando sempre a mesma dose de 1ml a 3ml, com fixação na parede
através de adesivos e parafuso.

PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

105856005 Dispenser (dispensador)  de 800ml a 1000ml para alcool gel, em plástico ABS resistente na cor branca
com visor transparente para o produto, pressionador na parte inferior, liberando sempre a mesma dose de
1ml a 1,5ml, com fixação na parede através de adesivos e parafuso.

PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

105872001 Pinça endoscópica flexível, para corpos estranhos e retirada de grandes fragmentos, dupla ação diâmetro
de 5 fr e comprimento de 60cm compatível com sistema de video-laparoscopia / compatível com a marca
karl storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

105872003 Pinça endoscópica autoclavavel p/ apreensão e retirada de fragmentos e coágulos, compr.31 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

105872004 Pinça endoscópica autoclavavel p/ apreensão e retirada de grandes fragmentos, compr.31 cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

105872007 Pinça endoscópica flexível, biopsia, dupla ação diâmetro de 5 fr e comprimento de 60cm compatível com
sistema de vídeo -laparoscopia compatível com a marca karl storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

105872008 Pinça para corpos estranhos, tipo basket, d=5fr e c=60cm, para endoscópio flexível, compatível com
sistema de video-laparoscopia compatível com a marca karl storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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105880003 Endoscópio rígido hopckins para observação, modelo autoclavavel , com av=30º, d=2,9mm e c=30cm,

com sistema ótico com lentes e forma de bastão, com sistema de ampliação de imagem de 1 a 60 vezes,
compatível com equipamento de video-histeroscopia Karl Storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

105880004 Endoscópio rígido Hopckins para observação, modelo autoclavavel , com av=30º, d=4mm e c=30cm, com
sistema ótico com lentes e forma de bastão, com sistema de ampliação de imagem de 1 a 80 vezes,
compatível com equipamento de video-histeroscopia Karl Storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

105880005 Endoscópio rígido autoclavável, de visão foro obliqua de 30º com sistema de lentes de bastão,
transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 10mm + ou - 1mm
e comprimento de 31 cm + ou - 1cm, compatível com sistema de vídeo- laparoscopia da marca Karl Storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

105880006 Conjunto para gastrostomia percutânea endoscópica. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

105880007 Endoscópio de 30 graus, 4 mm de diâmetro, 18 cm de comprimento, autoclavável PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

105880008 Endoscópio de 70 graus, 4 mm de diâmetro, 18 cm de comprimento, autoclavável PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

105880009 Endoscópio rígido hopckins para observação, autoclavável , com AV= 0º, D= 4 mm e C= 30 cm, com
sistema ótico com lentes e forma de bastão, com sistema de ampliação de imagem de 1 a 60 vezes,
compatível com equipamento de cistoscopia Karl Storz.

peca 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

105902002 Elemento de trabalho, com mola de ação por meio de dedo polegar, para cirurgias endoscópicas
intra-uterinas completo, para uso com camisa endoscópica 26040 SL / 26050 SLl, compatível com
equipamento de videohisteroscopia Karl Storz.

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

105902003 Elemento de trabalho, com mola de ação por meio do dedo polegar, para cirurgias ressectoscópicas, para
uso em endoscópios 27005 BA/BIA - Karl Storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

105910001 Camisa endoscópica, para ressectoscopia, ponta obliqua, 26ch com duas torneiras para irrigação
continua e tubo interno com ponta de cerâmica 26050 xa, rotatória, Karl Storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

105910002 Camisa endoscópica para uretrotomia.
** UTILIZAR O CÓDIGO 122963002 MATERIAL DE CONSUMO**

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

105910004 Camisa endoscópica para exame, com fecho Luer, diâmetro de 3,4mm, compatível com equipamento de
videohisteroscopia Karl Storz.

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

105910005 Camisa endoscópica para ressectoscopia, ponta oblíqua,com duas torneiras para irrigação contínua e
tubo interno com ponta de cerâmica rotatória, diametro de 26 CH, compatível com equipamento de
videohisteroscopia Karl Storz.
** UTILIZAR O CÓDIGO 122963001 MATERIAL DE CONSUMO**

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo (bloqueado)

105910006 Camisa endoscópica p/exame c/adaptador Luer, diametro de 5,1 mm, compatível com equipamento de
videohisteroscopia Karl Storz

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

105929003 Obturador para uso com camisa 26040 SL e 26050 SL, tamanho 26 fr, compatível com equipamento de
videohisteroscopia karl Storz.

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

105929004 Obturador para uso com camisa, para romba, uso com 27068d. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

105929005 Obturador para uso com camisa endoscópica para ressectoscopia de 26ch,compatível com o sistema de
video-laparoscopia da marca Karl Storz.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

105945001 Cabo de iluminação c/fibra ótica 3,5mm de diâmetro e 180cm de comprimento PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

105961007 Pen drive capacidade de 8 Gb PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

105961008 Pen Drive capacidade de 4Gb PECA 21 Equipamentos, Programas e ativo
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Suprimentos de Informática

105961009 Pen drive capacidade de 16Gb. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

105961010 Pen drive capacidade de 32 Gb PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

105970001 Litotritor Balístico para Nefrostomia Percutânea
1. Características técnicas mínimas do litotritor:
1.1. Litotritor pneumático para litotripsia intracorpórea;
1.2. Pressão de entrada de ar comprimido de 3,5 a 5 bar;
1.3. Pressão de saída para probe ajustável de 0 a 2,5 bar;
1.4. Peça de mão autoclavável, desmontável;
1.5. Seleção energia por pulso simples e ajustável para pulso contínuo;
1.6. 01 (um) probes para ureteroscopia de diâmetro de 0,8mm;
1.7. 01 (um) probes para ureteroscopia de diâmetro de 1,0mm;
1.8. 01 (um) probes para nefroscopia de diâmetro de 2,0mm;
2. Kit de nefrostomia percutânea
2.1 02 (dois) Endoscópio rígido autoclavável, de visão direta 6°, com sistema de lentes de bastão,
transmissão de luz por fibra ótica incorporada, com ocular paralela e canal de instrumentos de 10 Fr e
comprimento de 19 cm ± 0,5cm;
2.2 02 (dois) Camisa operatória, autoclavável, com torneira para irrigação contínua, diâmetro 26 Fr, com
obturador, compatível com o endoscópio do item 2.1;
2.3 02 (dois) Conjunto de dilatadores com 6 peças (9, 12, 15, 18, 21 e 24 Fr), autoclavável;
2.4 02 (dois) Pinça endoscópica, autoclavável, para retirada de fragmentos e coágulos, fenestrada, com
38 cm ± 1cm de comprimento;
2.5 02 (dois) Pinça endoscópica, autoclavável, para retirada de fragmentos e coágulos, tipo tri-dente, com
38 ± 1cm  de comprimento;
2.6 02 (dois) Pinça endoscópica, autoclavável, para retirada de corpos estranhos e pequenos fragmentos,
boca serrilhada e com abertura bilateral, com 38 cm ± 1cm  de comprimento;
2.7 02 (dois) Cânula para punção e localização de cálculos, autoclavável;
2.8 02 (dois) Cânula para dilatação de 3mm de diâmetro e comprimento de 40cm, para passagem de fio
guia.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

106020001 Conjunto para embarcações de resgate:
Bote inflável de salvamento: barco inflável semi-rígido confeccionado, com convés aberto, fundo em fibra
de vidro, reforçado, moldado em forma de "v". Capacidade mínima para 08 pessoas, com as seguintes
características:
1. flutuadores com 4 câmeras independentes e diâmetro dos flutuadores mínimo de 0,45m e máximo de
0,60m, confeccionado com tecido com massa de superfície entre 1300 a 1400 gramas por m², resistência
a ruptura = 300 dan/5cm, resistência a baixas temperatura = -30 ºc, com poliéster de 1100 decitex, tecido
emborrachado tipo hypalon, na cor vermelha, resistente à abrasão,raios solares,agentes químicos e ação
do tempo. deverá possuir as  defensas laterais (borrachão), alças e acabamentos na cor amarela.deverá
ainda apresentar nos flutuadores em ambos os lados,acima das defensas laterais (borrachão) a inscrição
"BOMBEIROS/SAMU" em letra arial black na cor branca no mesmo tecido utilizado nos flutuadores com
as seguintes dimensões:740mm de comprimento, 125 mm de altura e espaço em letras de 15 mm, de
forma que a inscrição fique centralizada em relação ao comprimento dos flutuadores. na extremidade
próxima a proa dos flutuadores, também acima das defensas laterais (borrachão) em ambos os lados,
deverão possuir a inscrição da denominação dos respectivos botes infláveis em letra arial black na cor

CONJUNTO 114 Embreagem principal, conversor
de torque e transmissão

ativo
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branca em borracha vulcanizada,as quais serão fornecidas a empresa contratada no momento da
assinatura do contrato.na extremidade próxima a popa dos flutuadores,também acima das defensas
laterais (borrachão) em ambos os lados,deverão possuir a inscrição da denominação do batalhão de
bombeiro militar que receberá o bote,em letra arial black na cor branca em borracha vulcanizada,as quais
também serão fornecidas a empresa contratada no momento da assinatura do contrato. as letras deverão
ser coladas sobre os flutuadores utilizando-se cola de alta resistência e durabilidade,resistente a
intempéries;
2. comprimento total externo mínimo de 4,80m e máxima de 5,50m;
3. capacidade de carga mínima de 1500kg, peso casco máximo de 450kg;
4. número de compartimentos: 4;
5. possuir defensas laterais (borrachão) e no mínimo 04 alças de transporte ambos na cor amarela;
6. válvulas de enchimento tipo rápido e com pino trava;
7. casco rígido construído em fibra de vidro reforçada com espessura mínima de 6mm com acabamento
em gel isofitálico com npg e anti uv;
8. deck acabado com uma forração à base de etileno vinil acetato (eva) macio e antiderrapante;
9. banco para pilotar confeccionado em fibra, desmontável, composto de base em aço inox (parte inferior)
com parafuso de fixação 5/16 e manete de ajuste, base em aço inox (parte superior) com parafusos para
fixar o assento, banco com almofada no assento e encosto;
10. console com banco apresentando almofada no assento e encosto na cor branca;
11. compartimentos de proa para acomodarem o tanque de combustível e a âncora;
12. suporte para motorização de 90 a 115 hp;
13. rabeta de 15 polegadas;
14. peso máximo da embarcação sem motor de 450 kg; 15. almofada de popa com botões de pressão
para fixação;
16. guarda mancebo em inox na popa;
18. capota marítima articulada, com estrutura em alumínio, resistente a intempéries confeccionada em
lona acrílica resinada de alta resistência, na cor azul náutico
19. acessórios: kit para reparos, bomba de inflar (fole para enchimento),par de remos de alumínio com pá
em nylon rígido, parabrisa de acrílico no console,proteção do console em aço inox em volta do parabrisas,
porta luvas hermético do console com parafusos de fixação, parafusos de inox com arruelas para fixação
do console, escada na plataforma de popa em aço inox e mastro de bandeira com luz de tope, targa
(santo antônio) em aço inox, luz de navegação, luz de alcançado, dois faróis de milha, buzina, painel
elétrico, sirene eletrônica, giroflex na cor vermelha e lona (capa) de cobertura para proteção da
embarcação contra intempéries confeccionada em lona acrílica resinada de alta resistência, na cor azul
náutico.
20.motor de popa: motorização mínima de 90 hp, à gasolina, 04 tempos,com sistema de injeção de
combustível eletrônico,com cabos de comando com sistema de elevação eletrônico com dispositivo de
acionamento no motor e no comando,sistema de alarme de superaquecimento com indicação sonora e
peso máximo de 185 kg. Deverá ser fornecido juntamente com o motor: mangueiras de transmissão de
combustível originais de fábrica, hélice em alumínio, par de cabos de comando 14 pés, cabo de direção
teleflex 14 pés,caixa de direção teleflex big t com bezel standard 90º, volante,bateria selada de 70
amperes, extintor de incêndio, chave geral para uma bateria,voltímetro, velocímetro, rpm, horímetro,
bússola,comando de marcha e aceleração do motor e
"power trim" todos com as devidas ligações e conexões ao motor de popa,bomba de porão com potência
mínima de 1500 gph com kit de instalação, medidor de  combustível.
21. reboque: reboque para a embarcação, do tipo semi-reboque rodoviário. construído em alumínio naval
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sem tintura e demais ferragens em aço galvanizado à fogo, possuindo o berço compatível com o casco da
embarcação. aros de liga leve, na bitola de 13"com pneus radiais e novos. sinalização rodoviária e de
emergência,conforme legislação vigente.terceira roda (sobressalente) na parte dianteira com aro de liga
leve, com pneu novo (montado). na parte dianteira deverá ser instalado um guincho a manivela com
carcaça em alumínio. sistema para acoplamento tipo bola universal (sistema elétrica e conexão
compatível com as viaturas do gbs).
22. prescrições diversas:
22.1. fornecimento pela contratada do manual completo de operação e manutenção da embarcação e dos
equipamentos (em português), bem como, quando houver, ferramentas especiais fabricadas ou
projetadas pelo fornecedor, necessárias para serviços rotineiros, em qualquer componente instalado no
veículo ou equipamentos; 22.2. fornecimento pela contratada de instrução para utilização e cuidados de
operação e manutenção dos equipamentos para no mínimo 02 (dois) bombeiros-militares do gbs;
22.3. assistência técnica na cidade de Florianópolis;
22.4. garantia de todo o equipamento de no mínimo doze meses;
22.5. declaração de garantia de fornecimento de peças de reposição pelo prazo de no mínimo 05 (cinco)
anos;
22.6. a contratada deverá apresentar carta do fabricante do bote inflável apresentando garantia de 2 anos
deste equipamento;
22.7. a contratada deverá ser a fabricante ou revendedora autorizada pelo fabricante do bote inflável,
apresentando a documentação que comprove autorização no caso de revendedora

106070001 Barbante em fibra de sisal torcido, com 125 fios. Rolo com 500 gramas aproximadamente. ROLO 45 Cabos, Correntes e Cordoalhas ativo
106097001 Articulação joelho trava anel p/aparelhos ortopédicos, jogo extra-grande direito/ Sistema modular adulto e

infantil p/confecção em membros inferiores.
JOGO 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

106097002 Articulação joelho trava anel p/aparelhos ortopédicos, jogo grande direito/ Sistema modular adulto e
infantil p/confecção em membros inferiores.

JOGO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106097003 Articulação joelho trava anel p/ aparelhos ortopédicos, jogo médio direito/ Sistema modular adulto e
infantil p/confecção em membros inferiores.

JOGO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106097004 Articulação joelho trava anel p/ aparelhos ortopédicos, jogo extra-grande esquerdo/Sistema modular
adulto e infantil p/confecção em membros inferiores.

JOGO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106097005 Articulação joelho trava anel p/aparelhos ortopédicos,jogo grande esquerdo/ Sistema modular adulto e
infantil p/confecção em membros inferiores.

JOGO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106097006 Articulação joelho trava anel p/aparelhos ortopédicos,jogo médio esquerdo/ Sistema modular adulto e
infantil p/confecção em membros inferiores.

JOGO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106097007 Articulação joelho trava anel p/aparelhos ortopédicos, jogo c/ajuste flex médio em aço c/haste/ Sistema
modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores. 

JOGO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106097008 Articulação joelho trava anel p/aparelhos ortopédicos,jogo com ajuste flex grande com hastes/ Sistema
modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores.

JOGO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106100001 Articulação joelho policentrica em aço c/haste alumin.jogo médio
Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores

JOGO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106100002 Articulação joelho policentrica aço c/haste alum.jogo grande
Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores

JOGO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106119001 Articulação tornozelo ajust.aço c/mola e estribo,jogo médio
Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores

JOGO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106119002 Articulação tornozelo ajust.aço c/mola e estribo,jogo grande
Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores

JOGO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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106127001 Articulação tornozelo livre em aço c/estribo, jogo médio.

Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores
JOGO 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

106127002 Articulação tornozelo livre em aço c/ estribo
Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros inferiores

JOGO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106135001 Articulação quadril em aço,livre médio direito/ Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros
inferiores

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106135002 Articulação quadril em aço,livre médio esquerdo/ Sistema modular adulto e infantil p/confecção em
membros inferiores

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106135003 Articulação quadril em aço,livre grande direito/ Sistema modular adulto e infantil p/confecção em membros
inferiores

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106135004 Articulação quadril em aço,livre grande esquerdo/Sistema modular adulto e infantil p/confecção em
membros inferiores

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106135005 Articulação quadril em aço,trava suíça médio direito/Sistema modular adulto e infantil p/confecção em
membros inferiores

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106135006 Articulação quadril em aço,trava suíça médio esquerdo/ Sistema modular adulto e infantil p/confecção em
membros inferiores

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106135007 Articulação quadril em aço,trava suíça grande direito/Sistema modular adulto e infantil p/confecção em
membros inferiores

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106135008 Articulação quadril em aço,trava suíça grande esquerdo/Sistema modular adulto e infantil p/confecção em
membros inferiores

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106135009 Articulação quadril em aço,trava anel grande direito/Sistema modular adulto e infantil p/confecção em
membros inferiores

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106135010 Articulação quadril em aço,trava anel grande esquerdo/ Sistema modular adulto e infantil p/confecção em
membros inferiores

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106143001 Haste para cinto pélvico em aço,tamanho médio/ Sistema modular adulto e infantil p/confecção em
membros inferiores

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106143002 Haste para cinto pélvico em aço,tamanho grande/ Sistema modular adulto e infantil p/confecção em
membros inferiores

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106151001 União em aço tamanho médio p/ confecção aparelho ortop. membros inferiores/Sistema modular adulto e
infantil, tamanho médio.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106151002 União em aço tamanho grande p/ confecção aparelho ortop. membros inferiores/Sistema modular adulto e
infantil

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106160001 Ortese Atlanta Brace (scottisch rite) ,conjunto médio CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106160002 Ortese Atlanta Brace (scottisch rite), conjunto grande. CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106178001 Ortese R.G.O. conjunto pequeno. CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106178002 Ortese R.G.O. conjunto médio CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106178003 Ortese R.G.O. conjunto grande. CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106186001 Aparelho de descarga isquiática,conjunto pequeno CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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cirurgia (66)

106186002 Aparelho de descarga isquiática,conjunto médio CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106186003 Aparelho de descarga isquiática,conjunto grande. CONJUNTO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106216001 Totem localização interno,estrutura em tudo metalon. PECA 89 Materiais de Consumo ativo
106216002 Totem externo dupla face, medida 1400 x 4217mm. PECA 89 Materiais de Consumo ativo
106216003 Totem modelo

Totem localização e/ou totem localização 2.
PECA 89 Materiais de Consumo ativo

106356002 Impresso folder chas - informe técnico PECA 109 Formulários e impressos ativo
106356004 Impresso folder regulação do acesso a assistência; Tamanho a4 (21cm x 29,7); Cor 4 x 4 (impressão na

frente e verso); 2 dobras.
FOLHA 109 Formulários e impressos ativo

106356005 Impresso folder moluscos bivalves, informações para comércio e o consumo. PECA 109 Formulários e impressos ativo
106356006 Impresso folder -Tuberculose + hiv essa dupla não combina PECA 109 Formulários e impressos ativo
106356007 Impresso folder sobre meningite FOLHA 109 Formulários e impressos ativo
106356008 Impresso folder sobre dengue e chicungunya PECA 109 Formulários e impressos ativo
106356009 Impresso folder para leptospirose PECA 109 Formulários e impressos ativo
106356010 Folder Tétano acidental PECA 109 Formulários e impressos ativo
106356012 Flyer do dia nacional de combate ao fumo PECA 109 Formulários e impressos ativo
106364012  Patch cord 1,5 metros PECA 86 Transmissão e Distribuição de

Energia Elétrica
ativo

106364013 Patch Cord 2,5 metros PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

106364016 Patch cord U/UTP multilan cat.5E - cm - T568A - 1.5m vermelho PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

106364017 Patch cord U/UTP 1P RJ45 1.5M PECA 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

106526001 Placa de chumbo, medindo 2x1m, com espessura de 1mm, de acordo com as normas tecnicas do cnen,
para ser utilizada na blindagem do setor de medicina nuclear.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

106534001 Chumbador para poste 500 mm 5/8 PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

106666001 Protese endoesqueletica para ordem judicial transtibial modular com encaixe de silicone - liner. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666002 Prótese endoesqueletica p/amputação transtibial mid (membro inferior direito), encaixe c/sistema de
válvula de expulsão, liner em silicone, pé sach e revestimento cosmético.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666003 Protese endoesqueletica para ordem judicial transfemural com encaixe de silicone - liner. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666004 Protese endoesqueletica para ordem judicial  transfemural com encaixe em surlim flexivel. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666005 Prótese endoesqueletica p/amputação transtibial mie (membro inferior esquerdo), encaixe c/sistema de
válvula de expulsão liner em silicone, pé sach e revestimento cosmético.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666006 Prótese endoesquelética para amputação transfemural E (Membro inferior esquerdo), encaixe silicone,
joelho autobloqueante e pé SACH.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666007 Prótese endoesquelética para amputação transfemural D (MID) encaixe em silicone PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666008 Prótese endoesquelética para amputação transtibial MIE (membro inferior esquerdo) c/ encaixe em PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1889 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
silicone, válvula de expulsão e pe Sach cirurgia (66)

106666009 Prótese endoesquelética - amputação transfemural membro inferior, encaixe silicone, válvula expulsão
joelho hidraúlico, pé fibra de carbono

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666010 Prótese endoesquelética transtibial esquerda, suspensão para válvula de expulsão. Liner de silicone e pé
dinâmico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666011 Prótese endoesquelética transtibial direita, suspensão por válvula de expulsão, liner de silicone, estrutura
tubular e pé dinâmico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666012 Prótese endoesquelética transtibial direita, fixação distal por pino
Liner de silicone, estrutura tubular e pé dinâmico

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666013 Prótese endoesquelética transtibial, direita c/encaixe em silicone
Válvula de expulsão, estrutura tubular e pé dinâmico

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666014 Prótese endoesquelética transtibial esquerda com liner em silicone, válvula de expulsão, estrutura tubular
e pé dinâmico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666015 Prótese endoesquelética desarticulação de joelho, dir. c/encaixe em liner silicone
Apoio isquiático e almofada - coxim - protetor para os condilos distais, joelho articulado (4 barras),
estrutura tubular e pé dinâmico, revestimento cosmético.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666016 Prótese endoesquelética transtibial, esquerda c/encaixe em silicone
Válvula de expulsão, estrutura tubular e pé dinâmico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666017 Prótese endoesquelética transtibial esquerda, estrutura laminada
Suspensão a vácuo, válvula de expulsão, liner de silicone e pé dinâmico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666018 Prótese p/amputação transfemural direita, encaixe flexivel com apoio isquiático, suspensão por válvula de
expulsão, estrutura tubular, joelho articulado e pé dinâmico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666019 Prótese transfemural esquerda, estrutura tubular.
Joelho articulado, pé dinâmico, liner silicone e pino distal

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666020 Suspensão por válvula de expulsão, joelho articulado, pe dinâmico, em estrutura tubular. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666021 Prótese p/amputação transfemural, joelho articulado
Suspensão p/válvula de expulsão, pé dinâmico e lado esquerdo

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666022 Prótese para amputação transfemural, estrutura tubular, encaixe com suspensão à vácuo, válvula de
expulsão, joelho articulado, pé dinâmico, esquerda.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666023 Prótese transtibial direita, estrutura tubular, pé dinâmico, suspensão a vácuo e válvula de expulsão. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666024 Prótese transtibial, direita, revestimento silicone estrutura tubular, pé dinâmico e suspensão por válvula de
expulsão.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666025 Prótese transfemural esquerda, c/revestimento em silicone joelho articulado, pé dinâmico e suspensão
por válvula de expulsão

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666026 Prótese transtibial direita, estrutura tubular, liner silicone, suspensão à vácuo, pé dinâmico e válvula de
expulsão.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666027 Prótese transfemural c/encaixe flexível, liner de silicone suspensão por válvula de expulsão, joelho
articulado, pé dinâmico, estrutura tubular, esquerda

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666028 Laminado c/resina, fibra de vidro, fibra de carbono, sistema silicon liner, válvula schuttle locks, pé em
carbono trias.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666030 Prótese endoesquelética transfemural esq., suspensão por válvula expulsão, joelho articulado, estrutura
tubular e pé dinâmico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666031 Encaixe c/ liner em silicone, joelho autobloqueante, pe sach. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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106666032 Prótese endoesqueletica transtibial direita, sistema shuttle lock, pe sach, encaixe com liner em silicone. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

106666033 Pe dinâmico, suspensão por válvula expulsão. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666034 Pe dinâmico. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666035 Prótese endoesquelética transtibial esquerda, sistema shuttle lock, pe sach e encaixe com liner em
silicone.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666036 Prótese transtibial, suspensão a vácuo e válvula expulsão, esquerda, estrutura tubular, liner de silicone e
pé dinâmico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666037 Prótese transfemural dir., encaixe c/ surlin flexível, Joelho autobloqueante, pe sach. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666038 Prótese transfemural esq., joelho 4 barras, pe dinâmico, Suspensão vácuo, válvula expulsão e estrutura
tubular.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666039 Prótese transfemural direito, joelho articulado, pé dinâmico, suspensão a vácuo por válvula expulsão,
estrutura tubular.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666040 Prótese transfemural esquerda, joelho policêntrico, pé dinâmico, encaixe flexível, suspensão a vácuo,
válvula de expulsão e estrutura tubular.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666041 E pe sach. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666042 Pé dinâmico e válvula de expulsão PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666043 Liner de silicone e joelho articulado PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666044 Prótese endoesqueletica para amputação transfemural esquerda, pé dinâmico, suspensão a vácuo,
válvula de expulsão, estrutura tubular, joelho articulado policêntrico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666045 Prótese endoesqueletica p/ amputação transfemural dir., liner de silicone medicinal, suspensão a vácuo,
válvula expulsão, joelho articulado moncentrico tipo hidráulico e pe dinâmico, montado em estrutura
tubular.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666046 Prótese endoesqueletica p/amputação transtibial dir., liner de silicone, estrutura tubular, fixação distal por
pino de travamento (shuttle lock) e pé dinâmico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666047 Prótese endoesqueletica p/amputação transtibial esq., liner de silicone, estrutura tubular, fixação distal por
pino de travamento (shuttle lock) e pé dinâmico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666048 Prótese endoesquelética para amputação transtibial, pé dinâmico estrutura tubular, liner de silicone,
direita.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666049 Prótese endoesqueletica p/ amputação transtibial, KBM, esq., componentes em titaneo e pe em fibra
carbono c/ revestimento estético, liner e joelheira em silicone.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666050 Prótese endoesqueletica c/liner de silicone c/shuttle lock e pe sach, transtibial esquerda. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666051 Prótese endoesqueletica tipo syme, p/ amputação transtibial dir., estrutura laminada, liner de silicone e pe
dinâmico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666052 Prótese endoesqueletica, prótese transfemural dir., joelho 4 barras, pé dinâmico, suspensão vácuo,
válvula expulsão e estrutura tubular.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666053 Prótese endoesqueletica esqu., encaixe em silicone, p/amputação transtibial, válvula de expulsão, pé
dinâmico c/revestimento cosmético e componentes em aço.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666054 Prótese endoesqueletica dir. suspensão a vácuo, transfemural encaixe flexível, válvula expulsão, pé PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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dinâmico com revestimento cosmético, joelho policentrico hidráulico e estrutura tubular. cirurgia (66)

106666055 Prótese endoesqueletica, joelho monocentrico hidráulico, dir para amputação transfemural, suspensão
vácuo, válvula expulsão, estrutura tubular e pé dinâmico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666056 Prótese endoesqueletica p/desarticulação de quadril, esqu., c/cinto pélvico, joelho articulado policentrico
hidráulico, pé dinâmico, estrutura tubular.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666057 Prótese endoesqueletica, troca de encaixe em prótese, esquerda transtibial com válvula expulsão e liner
de silicone.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666058 Prótese endoesqueletica c/liner silicone, pé dinâmico, esq., p/amputação transtibial c/sistema shuttle lock. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666059 Prótese endoesqueletica com liner silicone, pé dinâmico, direita, para amputação transtibial com sistema
shuttle lock.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666060 Prótese para amputação transfemural esquerda, joelho monocêntrico hidráulico, suspensão a vácuo,
válvula expulsão, estrutura tubular e pé dinâmico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666061 Prótese para amputação transfemural direita, joelho policentrico hidráulico, suspensão a vácuo, válvula
expulsão, estrutura tubular e pé dinâmico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666062 Prótese endoesqueletica transtibial direita, liner silicone, suspensão para válvula de expulsão e pé
dinâmico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666064 Prótese endoesqueletica, para amputação transtibial direita, liner de silicone, suspensão a vácuo, válvula
de expulsão e pé dinâmico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666065 Prótese endoesqueletica com joelho monocentrico hidráulico e articulado, transfemural dir., suspensão a
vácuo e válvula expulsão, estrutura tubular e pé dinâmico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666066 Prótese endoesquelética transtibial com revestimento cosmético lado direito, encaixe em silicone, sistema
de válvula expulsão, estrutura tubular e pé dinâmico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666067 Prótese endoesquelética, para substituição do antepe com revestimento em silicone PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666068 Prótese endoesqueletica, c/pe em fibra de carbono revestido, Encaixe flexível (surlin), liner silicone
medicinal, suspensão a vácuo e válvula de expulsão, estrutura tubular, joelho Policentrico hidráulico.
Prótese p/amputação transfemural.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666069 Prótese endoesqueletica, com joelho monocentrico hidráulico, prótese para amputação transfemural,
suspensão a vácuo, válvula de expulsão, estrutura tubular e pé em fibra de carbono com revestimento
cosmético.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666070 Prótese p/amputação transtibial, laminada, liner de silicone PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666071 Prótese endoesqueletica, transfemural c/pino distal, encaixe C/liner silicone, joelho autobloqueante e pe
dinamico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666072 Prótese endoesqueletica transfemoral dir., joelho hidráulico encaixe c/válvula de expulsão e pe dinâmico. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666073 Prótese endoesqueletica, transfemoral direita, pé dinâmico, válvula de expulsão, joelho articulado e
estrutura tubular.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666074 Prótese endoesquelética transtibial direita KBM, pé Sach, com encaixe provisório e liner de silicone. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666075 Prótese transtibial direita endoesquelética, estrutura laminada pé dinâmico e liner silicone. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666076 Prótese endoesquelética, transtibial esquerda, liner silicone, estrutura tubular e pé dinâmico. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666077 Prótese endoesquelética com sistema Shuttle Lock, transtibial, direito, estrutura tubular e pé dinâmico. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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cirurgia (66)

106666078 Prótese endoesquelética para desarticulação joelho esquerdo, suspensão por válvula de expulsão, joelho
4 barras e pé dinâmico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666079 Prótese endoesquelética transfemural direita, joelho articulado encaixe com válvula expulsão e pé
dinâmico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666080 Prótese endoesquelética com estrutura tubular e liner silicone para amputação transtibial esquerda. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666081 Prótese endoesquelética, liner silicone e pé dinâmico, transtibial esquerdo. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666082 Prótese endoesquelética, estrutura tubular, liner silicone, pé dinâmico, transtibial esquerdo. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666083 Prótese transfemural direita com encaixe flexível e pé dinâmico, suspensão a vácuo, válvula de expulsão,
joelho policentrico hidráulico e estrutura tubular.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666084 Prótese para amputação transtibial esquerda, com suspensão a vácuo, válvula de expulsão, liner de
silicone medicinal, estrutura tubular e pé dinâmico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666085 Prótese para amputação transfemural direita, com joelho 4 barras, suspensão a vácuo, válvula de
expulsão, liner de silicone, estrutura tubular e pé dinâmico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666086 Prótese para amputação transtibial esquerda com estrutura laminada, liner de silicone e pé dinâmico. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666087 Prótese para amputação transfemural direita, liner de silicone, suspensão a vácuo, válvula de expulsão,
joelho articulado, estrutura tubular e pé dinâmico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666088 Prótese para desarticulação joelho esquerdo, joelho 4 barras, pé dinâmico, suspensão a vácuo com
válvula e estrutura tubular.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666089 Prótese para amputação transfemural esquerda, suspensão a vácuo, válvula de expulsão, joelho
policentrico hidráulico, pé dinâmico e estrutura tubular.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666090 Prótese para amputação transfemural direita, suspensão a vácuo, válvula de expulsão, joelho policentrico,
estrutura tubular e pé dinâmico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666091 Prótese para amputação esquerda com encaixe flexível e pé dinâmico, transfemural, suspensão a vácuo,
válvula de expulsão, joelho policentrico hidráulico, estrutura tubular.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666092 Prótese p/amputação transfemoral dir., c/válvula de expulsão joelho monocêntrico hidráulico, estrutura
tubular e pé dinâmico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666093 Prótese endoesqueletica transtibial esquerda com PNO distal, liner silicone, estrutura tubular e pé
dinâmico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666094 Protese endoesqueletica transfemural esquerda, encaixe com liner silicone e pino distal, joelho
autobloqueante, pé sach

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666095 Prótese endoesqueletica para amputação transfemural com pé dinâmico, suspensão a vácuo, válvula
expulsão, estrutura tubular e joelho monocentrico hidráulico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666096 Prótese endoesqueletica para amputação transfemural esquerda com liner silicone, joelho articulado
policentrico hidráulico, suspensão a vácuo, válvula de expulsão, estrutura tubular e pé dinâmico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666097 Prótese laminada para amputação transtibial direita, pé sach e liner silicone. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666098 Prótese endoesqueletica para amputação transfemural D (MID), encaixe silicone, joelho autobloqueante e
pé sach.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666099 Prótese endoesqueletica, esq. P/amputação transtibial, liner de silicone, suspensão a vácuo, válvula de
expulsão e pe dinâmico.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666100 Prótese endoesquelética transfemoral, encaixe com liner medicinal, joelho autobloqueante, pé dinâmico PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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cirurgia (66)

106666101 Prótese endoesquelética transfemoral esquerda, encaixe com liner silicone e pino distal, joelho
autobloqueante, pé articulado. Fazer encaixes provisórios.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666102 Protese transtibial com liner de silicone e pe em fibra de carbono com revestimento cosmetico, estrutura
tubular, suspensao a vacuo e valvula de expulsao

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666103 Protese transtibial com liner silicone, pino distal e pe dinamico. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666104 Protese para pe em silicone por mal formacao congenita. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666105  Protese estetica para complementacao de polegar. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666106 Troca de encaixe para protese transfemural, com liner silicone e valvula expulsao de ar. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666107 Troca de encaixe para protese transtibial, kbm com liner de silicone. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106666108 Prótese endoesquelética transfemoral, encaixe com liner silicone com anéis (5) e válvula de expulsão de
ar, joelho monocêntrico hidráulico com adaptador de giro, pé de resposta dinâmica em fibra de carbono.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106690001 Adesivo de nicotina 14mg. PECA 61 Medicamentos ativo
106690002 Adesivo de nicotina 21mg. PECA 61 Medicamentos ativo
106690003 Adesivo de nicotina 7mg. PECA 61 Medicamentos ativo
106690004 Água para diluição AMPOLA 61 Medicamentos ativo
106690005 Estrategico ministerio da saude anfotericna b po inj. 150mg. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
106690006 Antimoniato de meglumina 5ml 300mg/ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
106690007 Artemeter 80mg/ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
106690008 Artemether 20mg + lumefantrine 120mg 80mg/ml. ENVELOPE 61 Medicamentos ativo
106690009 Artesunato 60mg/ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
106690010 Artesunato de sodio 50mg. ENVELOPE 61 Medicamentos ativo
106690011 Artesunato retal. CAPSULA 61 Medicamentos ativo
106690012 Atazanavir 300mg. COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

106690013 Atazanavir sulfato 150mg. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

106690014 Atazanavir sulfato 200mg. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

106690015 Azitromicina po susp. oral 600mg. FRASCO 61 Medicamentos ativo
106690016 Bupropiona cloridrato 150mg. COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

106690017 Clindamicina 150mg. CAPSULA 61 Medicamentos ativo
106690018 Clindamicina 4ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
106690019 Manipulado: Clofazimina 50mg. CAPSULA 61 Medicamentos ativo
106690020 Clomifeno 50mg. COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

106690021 Cloroquina 150mg. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

106690022 Cloroquina sol. inj. 3ml 150mg. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
106690023 Dapsona 50mg. COMPRIMI 61 Medicamentos ativo
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DO

106690024 Darunavir 300mg. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

106690025 Desogestrel + etinil. ENVELOPE 61 Medicamentos ativo
106690026 Diafragma de silicone nº65. PECA 61 Medicamentos ativo

106690027 Diafragma de silicone nº70. PECA 61 Medicamentos ativo
106690028 Diafragma de silicone nº75. PECA 61 Medicamentos ativo
106690029 Diafragma de silicone nº80. PECA 61 Medicamentos ativo
106690030 Diafragma de silicone nº85. PECA 61 Medicamentos ativo
106690031 Dicloridrato de quinina 150mg. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
106690032 Dicloridrato de quinina 500mg/4ml sol. inj. AMPOLA 61 Medicamentos ativo

106690033 Dicloridrato de quinina 600mg. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
106690034 Didanosina ec 250mg. COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

106690035 Didanosina ec 400mg. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

106690036 Diluente 200ml (ag. dest)  para estavudina pó FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

106690037 Dispositivo intra ulterino 380a. PECA 61 Medicamentos ativo
106690038 Efavirenz 600mg. CAPSULA 61 Medicamentos ativo
106690039 Efevirenz sol. oral 30mg/ml 180ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
106690040 Enfuvirtida 90mg/ml. FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

106690041 Estriol 2mg. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

106690042 Estriol 1 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

106690043 Estriol creme vaginal. BISNAGA 61 Medicamentos ativo
106690044 Estrogenios conj. 1,25mg. COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

106690045 Estrogenios conj. 0,625mg. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

106690046 Estrogenios creme vaginal. BISNAGA 61 Medicamentos ativo
106690047 Etinilestradiol + ciprot (acet) 2mrg 0,035mg. ENVELOPE 61 Medicamentos ativo
106690048 Fosamprenavir, calcio 700mg. CAPSULA 61 Medicamentos ativo

106690049 Estrategico ministerio da saude ganciclovir 500mg/10ml l. v. inj. FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

106690050 Estrategico ministerio da saude ganciclovir sol. inj. 50mg/ml. FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

106690051 Goma de nicotina 2mg. PECA 61 Medicamentos ativo
106690052 Estrategico ministerio da saude hexahidrobenzoato de estrad. inib. lact. 5mg/ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
106690053 Estrategico ministerio da saude  hipoclorito de sodio sol. 2,5%. FRASCO 61 Medicamentos ativo
106690054 Isoniazida + rifampicina 100mg + 150mg. CAPSULA 61 Medicamentos ativo
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106690055 Kit para nebulização contínua em oxigenio, composto de máscara, copo de polipropileno extensor em

PVC máscara tamanho infantil, embalagem que garanta a integridade do produto, apresentando na
embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade, apresentar registro MS.

PECA 61 Medicamentos ativo

106690056 Estrategico ministerio da saude leite nostegenol infantil 450gr. LATA 61 Medicamentos ativo
106690057 Levonorgestrel + etinilestradiol 150mg + 30mcg. BLISTER 61 Medicamentos ativo
106690058 Levonorgestrel 0,75mg. BLISTER 61 Medicamentos ativo
106690059 Lopinavir 200mg + ritonavir 50mg. CAPSULA 61 Medicamentos ativo
106690060 Mebendazol 200mg. COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

106690061 Mebendazol 250mg. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

106690062 Medroxiprogesterona 5mg. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

106690063 Medroxiprogesterona inj. 50mg/ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
106690064 Medroxiprogesterona, acetato 150mg/1ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
106690065 Mefloquina cloridrato 250mg. COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

106690066 Minociclina cloridrato 100mg. CAPSULA 61 Medicamentos ativo
106690067 Multibacilar adulto: 02 rifampicina 300 mg + 03 clofazimina 100 mg + 27 clofazimina 50mg + 28 Dapsona

100 mg, blister
BLISTER 61 Medicamentos ativo

106690068 Multibacilar infantil rifampicina 150 + 300mg + clofazimina 50mg + dapsona 50mg. BLISTER 61 Medicamentos ativo

106690069 Estrategico ministerio da saude nelfinavir 50mg 7,2g po sol. oral. FRASCO 61 Medicamentos ativo
106690070 Nitrito de amilia sol. para inalacao 0,2g. FRASCO 61 Medicamentos ativo
106690071 Noretisterona enent 50mg + 5ml estradiol valerat. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
106690072 Ofloxacina 400mg. COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

106690073 Oxaminiquine 12ml 50mg/ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
106690074 Oxaminiquine 250mg. CAPSULA 61 Medicamentos ativo

106690075 Estrategico ministerio da saude paucibacilar - adulto rifampicina 300mg + dapsona 300mg. BLISTER 61 Medicamentos ativo
106690076 Estrategico ministerio da saude paucibacilar - imp r.o.m. (300/200/50)mg. ENVELOPE 61 Medicamentos ativo
106690077 Paucibacilar - infantil rifampicina 150+ 300mg +dapsona 50mg. BLISTER 61 Medicamentos ativo
106690078 Praziquantel 150mg. COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

106690079 Praziquantel 600mg. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

106690080 Primaquina 15mg. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

106690081 Primaquina 5mg. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

106690082 MINISTÉRIO DA SAÚDE: Raltegravir 400mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

106690083 Estrategico ministerio da saude sais para reidratacao po oral 5g. ENVELOPE 61 Medicamentos ativo
106690084 Saquinavir gel mole 200mg. CAPSULA 61 Medicamentos ativo
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106690085 Sulfato de quinina 500mg. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

106690086 Talidomida 100mg. COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

106690087 Tenofovir 100 mg - Estratégico Ministério da Saúde COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

106690088 Terizidona 250mg. CAPSULA 61 Medicamentos ativo
106690089 Estrategico ministerio da saude zidovudina susp. oral 10mg/ml 200ml com sabor. FRASCO 61 Medicamentos ativo
106690090 DFC (4x1) rifamp 150mg + isoniazida 75mg + piraz 400mg + etam 275mg COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

106690091 Antígeno fosfato de histamina 1 ml FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

106690092 Isoniazida + rifampicina 300 mg + 150 mg. CAPSULA 61 Medicamentos ativo
106690093 Fosfato de oseltamivir 75mg CAPSULA 61 Medicamentos ativo
106690094 Lopinavir 100mg + Ritonavir 25mg. COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

106690095 Noretisterona 0,35 mg BLISTER 61 Medicamentos ativo
106690096 Fosfato de oseltamivir 30 mg CAPSULA 61 Medicamentos ativo
106690097 Fosfato de oseltamivir 45 mg. CAPSULA 61 Medicamentos ativo
106690098 MINISTÉRIO DA SAÚDE: Etravirina 100 mg, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

106690099 Conjunto medidor de diafragma. CONJUNTO 61 Medicamentos ativo
106690100 Isoniazida 75 mg + Rifampicina 150 mg - Estratégico MS COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

106690101 Tipranavir 250mg CAPSULA 61 Medicamentos ativo
106690102 Zanamivir 5 mg pó para inalação - Estratégico Ministério da Saúde FRASCO 61 Medicamentos ativo
106690103 Ritonavir solução oral 80mg/ml 240ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
106690104  Darunavir 75mg COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

106690105 MINISTÉRIO DA SAÚDE: Darunavir 150 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

106690106 Tipranavir solução oral 100mg/ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
106690107 Fosamprenavir suspensão oral 50mg/ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
106690108 Artesunato 100 mg + Mefloquina 220 mg, blister com 6. blister 61 Medicamentos ativo
106690109 Artesunato 25 mg + Mefloquina 55 mg, blister com 6. blister 61 Medicamentos ativo
106690110 Primaquina fosfato 5 MG COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

106690112 FOSFATO DE OSELTAMIVIR SOLUÇÃO ORAL 15 MG/ML FRASCO 61 Medicamentos ativo
106690113 VITAMINA A 100.000 UI CAPSULA 61 Medicamentos ativo
106690114 ESTRATEGICO MINISTERIO DA SAUDE VITAMINA A 200.000 UI CAPSULA 61 Medicamentos ativo
106690115 BENZONIDAZOL 100MG COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

106690116 BENZONIDAZOL 12,5MG COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

106690117 Rifabutina 150 mg cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
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106690119 MINISTÉRIO DA SAÚDE: Maraviroque 150 mg, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

106690120 Aspirador amiu plus, unidade: peça PECA 61 Medicamentos ativo
106690121 Dilatador de Denniston.apresentação: peça PECA 61 Medicamentos ativo
106690122 Cânulas 5 mm easygrip, unidade: peça. PECA 61 Medicamentos ativo
106690123 Cânulas 6 mm easygrip, unidade: peça PECA 61 Medicamentos ativo
106690124 Cânulas 7 mm easygrip, unidade: peça PECA 61 Medicamentos ativo
106690125 Cânulas 8mm easygrip, unidade: peça PECA 61 Medicamentos ativo
106690126 Cânulas 9 mm easygrip, unidade: peça PECA 61 Medicamentos ativo
106690127 Cânulas 10 mm easygrip, unidade peça PECA 61 Medicamentos ativo
106690128 Dicloridrato de quinina 300mg/ml solução injetável - ampola AMPOLA 61 Medicamentos ativo
106690129 Dicloridrato de quinina 300 mg/ml solução injetável. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
106690130 Dietilcabamazina 50mg COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

106690131 Cloranfenicol 125mg/ml susp. oral. FRASCO 61 Medicamentos ativo
106690132 Tenofovir+Lamivudina 300mg+300mg COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

106690133 Ritonavir 100mg COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

106690134 Tenofovir+Lamivudina+Efavirenz 300mg+300mg+600mg COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

106690135 Darunavir 600mg COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

106690136 Nevirapina susp.oral - 10mg/ml(frasco com 100ml) FRASCO 61 Medicamentos ativo
106690137 Raltegravir pediátríco 100 mg, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

106747004 Mediastinoscopio equipamento de vídeo mediastinoscópio.
1. Generalidades: equipamento de vídeo mediastinoscópio
2. Características técnicas mínimas:
2.1. 01(um) endoscópio rígido autoclavável,de visão frontal de 0º, com 5mm e 29 cm com sistema  de
lentes de bastão e fibras de transmissão  de luz incorporadas , ocular grande anlar;
2.1 01(um) cabo condutor de luz por fluído ótico, com 3mm de diâmetro e 250 cm de comprimento;
2.2 01(uma)camisa de mediastinoscópia de 90º, com bainha de 17 cm, dotada de ranhura lateral, com
fibra ótica incorporada;
2.3 01(um) acoplador para ótica, para camisa mediastinoscó pica;
3. Acessórios:
3.1 01(uma) pinça porta esponja, dupla ação, com comprimento 20cm;
3.2 01(uma)pinça de biópsia, simples ação,com conchas de  / 8x16mm, tubo de 5mm e comprimento
30cm;
3.3 01(uma) pinça endoscópica de biópsia,comprimento 20cm com canal de sucção;
3.4 01(uma) pinça de biópsia e coagulação, desmontável através de engate rápido, dupla ação,
rotatória,isolada com empunhadura com conectos de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e 25 cm
de comprimento. 3.5 01(uma) tesoura metzembaum curva, desmontável através de engate rápido,dupla
ação, rotatória, isolada com empunhadura com conector de cautério monopolar, com 5mm de diâmetro e
25cm de comprimento.
3.6 01(uma) cânula para aspiração com 12 agulhas, com comprimento de 30cm;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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3.7 01(uma)cânula de sucção e coagulação, comprimento 30cm;
3.8 01(uma) pinça para aplicação de clipes, diâmetro 5mm e comprimento 30 cm;
3.9 01(um) cabo de diatermia monopolar com 4mm de diâmetro e 300 cm de comprimento.
3.10 01(uma) caixa perfurada, com tampa, com bandeja separa dora para instrumentos delicados e manta
de silicone, para esterilização (vapor 134º)e armazenamento do conjunto de instrumentais. Dimensões
externas mínimas: 450x250x140mm.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer  / treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.o
equipamento deverá apresentar garantia de 2(dois)/anos.

106755001 Pinça rígida para mediastinoscópia, biópsia reta concha 4,0mm com 28cm de comprimento PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

106763003 Tubo aspirador cauterizante isolado adulto 25cm x 5mm + cabo monopolar silicone autoclavável. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

106763004 Tubo de aspiração e irrigação com manopla tipo pistão com 5,0mm de diâmetro e 410mm de
comprimento útil. furos na  extremidade distal. autoclavável.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

106763005 Tubo de aspiração bola PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

106771001 Agulha de cope em aço inox contendo: 05 peças incluindo uma cânula externa calibre 11g com limitador
de profundidade, 01 agulha interna de 13g biselada com estilete 01 mandrilde 13g com gancho para
coleta de amostra,na medida de 11g x 3 ou equivalente a 80 x 3,0 mm

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

106810001 Cooler termo com 7 litros de capacidade de armazenamento. espaço suficiente para transportar garrafas
de 500ml na posição vertical sendo capaz de resfriar ate 20°c abaixo da temperatura ambiente ou
aquecer ate 65°c e pode ser utilizado diretamente n a saida 12 volts dos veiculos.

PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo

106844002 Porta de alumínio tipo pantográfica PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
106852001 Aparelho de tração-peso padrão:

1-generalidades:aparelho para tração ortopédica em pacientes pediátricos.
2-características técnicas mínimas:
2.1-aço inoxidável maciço;
2.2-com pesos de 500 miligramas e 1000 miligramas

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106860001 Bomba de infusão implantável PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

106879001 Sistema de bombeamento expectron (lançamento 2010) com painel automático para acionamento de 2
bombas submersas trifásicas - 380 vac (2 por caixa de drenagem), com lógica de revezamento entre
bombas e controle de demanda hidráulica, adequado as potencias das bombas ofertadas abaixo com:
duplo circuito de potencia para 2 bombas; protecao contra rotor bloqueado;
proteção contra sobre corrente;
proteção térmica para 2 bombas;
proteção contra falta de efluente;
proteção do operador contra choques acidentais;
proteção geral contra falta e inversão de fase, com desligamento automático em caso de falha na rede de
distribuição elétrica;
chave seccionada geral;
revezamento automático (alternância automática) entre as 2  bombas a cada ciclo de esvaziamento da

PECA 39 Motores, Bombas, Moto-Bombas e
Compressores

ativo
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caixa de efluente;
substituição automática da bomba operante em falha pela bomba reserva;
controle de demanda hidráulica, ou seja, caso  volume do poço de drenagem ultrapassar um nível limite
(maximo) o sistema liga a bomba reserva junto com a bomba operante ate este nível voltar ao normal;
operação  automático/manual;
indicação de status da bomba em operação;
indicação de falha da bomba, com alarme visual;
indicação de falhas e status de alarme com buzzer;
entrada para as bóias existentes na caixa de efluente;
indicação de status da bóia da caixa de efluente;
montagem: em armário termoplástico nas dimensões 280x180x143 mm (a x l x p), padrão weg.
garantia 12 meses de fabrica;
assistência técnica permanente expectron.

106895001 Analisador e gravador de holter. Monitoração cardíaca 48 horas.
1. Generalidades: o conjunto analisador e gravador de Holter de ECG deve possibilitar o registro de icg,
visualização  do registro através de monitor de vídeo e impressão do mesmo. O conjunto deve ser
composto de um analisador e três gravadores digitais.
2. O analisador de Holter de ECG deve ser composto de:
2.1. Interface de leitura dos registros de ECG através de cartão de memória, entrada usb ou interface
serial;
2.2. Software de leitura e interpretação dos dados em português;
2.3. Análise pediátrica;
2.4. Análise de ruído para cada canal;
2.5. Análise de: fibrilação atrial, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, sequências ventriculares,
frequência cardíaca, emparelhamentos, bigeminismo, trigeminismo, sequências atriais, ectópicos
ventriculares com atraso, contrações atriais e ventriculares prematuras, interferências;
2.6. Detecção e análise de arritmias nos segmentos st e qt;
2.7. Análise da variabilidade da frequência cardíaca;
2.8. Cálculos de sdnn, rmssd, pnn50, índice sdnn, índice sd ann, histograma de intervalos r-r médios e
tacogramas;
2.9. Microcomputador com configuração necessária ao funcionamento do software;
2.10. Computador com monitor de 17" tela plana compatível com o sistema de Holter, composto de no
mínimo:
2.10.1. Hd de 250 gb;
2.10.2. Processador core 2 duo 2.0 ghz ou phenom x3, no mínimo;
2.10.3. Memória RAM de 2 Gb;
2.10.4. Teclado ABNT-2;
2.10.5. Mouse óptico;
2.10.6. Estabilizador de tensão par ao micro;
2.10.7. Deve possuir gravador de DVD;
2.10.8. Impressora laser.
3. Características técnicas mínimas do Holter de ECG:
3.1. O aparelho deve ser digital com resolução mínima de8 bits;
3.2. Gravação em 3 canais de sinal de ECG;
3.3. Sistema de gravação de 48 horas contínuas, no mínimo;
3.4. Memória do tipo cartão de memória sd (512 mb ou superior);

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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3.5. Taxa de amostragem mínima de 200 amostras por segundo;
3.6. Tela de cristal líquido;
3.7. Peso de no máximo 100 g;
3.8. Resistente a água;
3.9. Análise ECG de alta resolução (1000 amostras por segundo);
3.10. Análise pediátrica.
4. Alimentação:
4.1. Pilha ou bateria recarregáveis.
5. Acessórios:
5.1. 03 (três) gravadores de holter;
5.2. Driver para leitura do cartão de memória sd;
5.3. 09 (nove) cabos de ecg;
5.4. 03 (três) cartões de memória sd de 512 mb, no mínimo;
5.5. 01 (um) carregador de pilhas ou baterias.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

106917001 Passa-chassis para filmes de até 35x43 cm - 4 portas. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

106933001 Kit para uso em autotransfusão. Sistema de autotransfusão em cirurgia cardíaca.
1. Generalidades: kit para sistema de autotransfusão em cirurgia cardíaca de pacientes adultos.
2. O kit deve ser composto de:
2.1. Reservatórios, linhas, conexões e filtros necessários para a realização do ciclo completo
autotransfusão;
2.2. Compatível com o tipo de paciente;
2.3. Compatível com o equipamento fornecido.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

106941001 Limpa contato spray para limpar os contatos em componentes de informática. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

107042001 KIT de teste automatizado para cultura de micobactérias em frascos contendo caldo middlebrook 7h9
estéril, com a seguinte composição:
- meio de cultura líquido para cultivo de micobactérias composto de caldo middlebrook 7h9 modificado,
com peptona de caseína e glicerol, armazenado a temperatura de 2ºc a 25ºc. O rótulo deve conter
número de lote, data de fabricação e validade. 

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

107042002 Kit para teste de sensibilidade anti-micobacteriana de mycobacterium tuberculosis composto por frascos
liofilizados de cada droga: estreptomicina, isoniazida, rifampicina e etambutol; frascos do suplemento sire.
O rótulo deve conter número de lote, data de fabricação condições de armazenamento e validade. 

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

107042003 Kit de Suplemento para enriquecimento de micobactérias: albumina bovina, ácido oléico, catalase,
dextrose e estearato de polioxietileno (poes), polimixina b, anfotericina b, ácido nalidíxico, trimetoprin,
azlocilina. O rótulo deve conter número de lote, data de fabricação condições de armazenamento e
validade. 

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

107042004 Teste automatizado para diferenciação entre mycobacterium tuberculosis e outras micobactérias em
frascos contendo caldo middlebrook 7h9 estéril, com a seguinte composição:
- meio de cultura líquido para cultivo de micobactérias composto de caldo middlebrook 7h9 modificado,
com peptona de caseína e glicerol. O rótulo deve conter número de lote, data de fabricação condições de
armazenamento e validade;
- solução de enriquecimento para micobactérias: albumina bovina, ácido oléico, catalase e dextrose. O

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo
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rótulo deve conter número de lote, data de fabricação condições de armazenamento e validade.

107069001 Kit deslizante para portão eletrônico, conjunto de engrenagem, motor, juntamente com os trilhos para
portão de acesso de quartéis.

PECA 104 Sinalização, controle e alarme ativo

107280001 Aparelho Cough assist, composto de:
- suporte com cesto;
- jarra para coleta de secreção;
- circuito com tubo;
- máscara filtro;
- nobreak.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

107409001 Cadeira de banho tipo hospitalar PECA 22 Mobiliário ativo
107417001 Estabilizador vertical, c/apoio de tronco e mesa de atividades (Infantil). PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

107425001 Bicicleta eletromagnética horizontal
- dimensões mínimas (c x l x a): 135 x 65 x 110 cm
- peso máximo do equipamento: 50 kg
- capacidade de utilização de até: 130 kg
- cor: preta
Características:
- monitoramento de freqüência cardíaca por sistema hand grip pulse
- regulagem do assento via sistema deslizante
- regulagem de carga manual
- suporte pega-mão emborrachado
- sapatas auto-ajustaveis ao nível do piso
- painel computadorizado: em led (velocidade, tempo, distância, caloria e pulsação).
- opção de visualização em km/h e kcal ou rpm e watt
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

107433001 Esteira eletrônica
- dimensões mínimas (c x l x a): 175 x 72 x 140 cm
- área da cinta mínima (c x l): 150 x 55 cm
- peso máximo do equipamento:90 kg
- capacidade para até: 130 kg
- motor com potência mínima: ac 2 hp
- 220 volts
- velocidade: 1,6 a 16 km/h
- aceleração: eletrônica por tecla
- lubrificação: por tubo condutor
- pintura: eletrostática de alta resistência
Características:
- Sistema de amortecimento de impacto por deck em suspensão.
- Painel computadorizado com 05 janelas sem lcd (velocidade, tempo, distancia, caloria e pulsação)
- Monitoramento de freqüência cardíaca
- Mudança de velocidade
- Chave de segurança
- Pegada e rodinhas para transporte
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
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licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração

107441001 Elíptico com movimento de braços
- dimensões mínimas (c x l x a): 173 x 64 x 163 cm
- peso máximo do equipamento: 70 kg
- capacidade para até: 150 kg
- cor: preto
características:
- Painel computadorizado display em led (velocidade, tempo, distância, caloria)
- Monitoramento de freqüência cardíaca
- Regulagem de carga
- Suporte pega-mão emborrachado
- Pedais antideslizantes
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração

PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo

107492001 Caixa para retina.
Contendo em cada caixa:
01 blefarostato barraquer adulto
01 blefarostato murdock
01 caixa inox 25x20x3cm c/ 3 mantas de silicone
01 compasso castroviejo
01 gancho graefe nº02
01 gancho para músculo jameson
01 pinça backaus 11cm
01 pinça bulldog tipo clover reta 06cm
01 pinça de conjuntiva com dente mod bonn
01 pinça de ponto bonn curva cabo chato
01 pinça de ponto bonn reta cabo chato
01 pinca graefe
01 pinça kelly reta 14cm
01 pinça escleral
02 porta agulha castroviejo reto 14cm
01 tesoura de argola reta delicada
01 tesoura conjuntiva westcott reta

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

107492002 Caixa para glaucoma
Contendo em cada caixa:
01 blefarostato barrequer adulto
01 caixa inox - 25x20x3cm com mantas
01 pinça colibri
01 tesoura de conjuntiva (delicada) westcott
01 tesoura colibri de córnea
01 pinça de ponto bonn reta
01 pinça de conjuntiva mod bonn cabo chato
01 pinça kelly 14cm
01 cautério passarinho
01 tesoura de vannas angulada
01 espátula de iris barraquer simples

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)
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01 porta agulha barraquer delicado para fio 10.0
01 trabeculotomo
01 punch
01 compasso castroviejo reto
01 cabo de bisturi nº03
01 cânula injeção de ar angulada.

107492003 Caixa para ciclofotocoagulação a laser
Contendo em cada caixa:
01 sonda g probe de laser diodo
01 blefarostato barraquer adulto
01 blefarostato barraquer infantil
01 caixa 20x10x3. 

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
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107492004 Caixa para catarata (fec/faco).
Contendo em cada caixa:
01 blefarostato de barraquer
01 blefarostato murdock
02 cabos de bisturi nº03
01 caixa inox - 25x20x3cm com 3 mantas
01 pinça córnea colibri 0,12 c/ plataforma
01 pinça de ponto bonn curva cabo chato
01 pinça de conjuntiva c/ dente mod bonn
01 pinça para músculo reto superior - reta
01 pinça kelly 14cm
01 ultrata c/ cistitimo
01 pinça capsulorrexis mod ultrate ponta curva
01 pinça mcpherson 10,0mm
01 porta agulha para fio 10,0 delicado barraquer
01 tesoura de conjuntiva delicada westcott
01 tesoura de córnea direita
01 tesoura de córnea esquerda
01 tesoura de vannas angulada
01 dupla via simcoe
01 cânula de ar
01 cânula hidrodisseccao espatulada ang.
01 alca de núcleo c/ irrigada curva p/ catarata
01 cautério passarinho
01 sinskey gira lentes
01 espátula de iris
01 compasso castroviejo reto
01 gancho chopper nagahara
01 manipulador lester ou gancho manipulador drysdale
01 nucleous cracker ou pinça prechopper mod takachi
01 crouzaform/cânula bimanual para phacoemulsificacao
01 pinça p/ introdução de lio dobrável buratto

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
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107492005 Caixa para pequena cirurgia (pterígeo/calázio).
Contendo em cada caixa:

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)
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01 caixa inox - 25x20x3cm
01 porta agulha s/ trava para fio 8.0 barraquer
01 pinça de ponto bonn reta cabo chato
01 tesoura de conjuntiva westcott delicada
01 pinça para calázio m
01 pinça kelly 14cm
01 cureta para calázio mod. meyrhoefer tam m
01 cureta para calázio mod. meyrhoefer tam p
01 blefarostato barraquer adulto
01 cautério passarinho
01 cabo de bisturi nº03.

107492006 Caixa para transplante de córnea.
Contendo em cada caixa:
01 blefarostato barraquer adulto
02 blefarostato barraquer infantil
01 anel de flieringa (3 kits c/ 4 pecas cada)
01 caixa inox - 25x20x3cm c/ 3 mantas de silicone
01 tesoura de conjuntiva westcott cabo chato
01 tesoura de córnea (esquerda) 3 pares
01 tesoura de córnea (direita)
01 tesoura de vannas angulada
01 pinça de pollack
01 pinça de córnea colibri mod polack cabo chato
01 porta agulha barraquer delicado para fio 10.0
01 pinça de ponto bonn curva cabo chato
01 pinça de ponto bonn reta cabo chato
01 pinça ultrata
01 pinça mcpherson
01 pinça kelly 14cm
01 cânula dupla via de irrigação/aspiração
01 alca p/ transporte da córnea doadora
01 espátula de iris barraquer
01 ceratoscopio manual
01 pinça para músculo reto superior reta
01 cânula para hidrodisseccao
01 cânula para irrigação knolle
01 cânula para injeção de ar angulada
01 cabo de bisturi nº03.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
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107492007 Caixa para injeção intra-vítrea de lucentis.
10 caixas inox - 25x20x3cm c/ 03 mantas de silicone.
10 pinça de conjuntiva c/ dente mod bonn.
10 blefarostato barraquer adulto.
10 compasso castroviejo reto.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
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107492008 Caixa para cross-linking com reboflavina.
01 blefarostato barraquer adulto.
02 blefarostato barraquer infantil.
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107492009 Caixa dácrio

Contendo em cada caixa:
01 caixa inox - 25x20x6cm com 2 mantas silicone
01 osteotomo citelli infantil
01 osteotomo citele adulto
01 martelo hajek 27mm em aço 150g
01 formao (osteotomo) cabo redondo 15cm
01 especulo nasal inox hartmann - adulto
01 especulo nasal inox hartmann - criança
01 goiva jansen 17,5mm
01 pinça baioneta curva e serrilhada
01 aspirador de free com mandril
01 descolador periósteo tenzel ou freer
01 fraturador ósseo ou afastador de donato do vale de 14cm
01 cabo de bisturi nº03
01 compasso castroviejo reto
02 retrator knap em garras (3 garras)
02 dilatadores lacrimal duplo (fino/médio)
02 pinça bulldog serrafine reta media
01 pinça troutmam de músculo reto superior com dente angulada - 0,30mm
01 pinça de kelly 14cm
01 sonda bowman lacrimal dupla 0/00
01 sonda bowman lacrimal dupla 1/2
01 sonda bowman lacrimal 3/4
01 cânula de vias lacrimais
01 pinça bishop conjuntiva delicada com dente 0.3mm
01 porta agulha modelo barraquer forte e curvo para fio 6.0 - 7.0
01 tesoura de argola reta/romba 15cm
01 tesoura de conjuntiva westcott curva.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
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107492010 Caixa para cirurgia plástica.
Contendo em cada caixa:
01 caixa inox 28,7cm x 17,6cm x 3,6cm com dois andares de manta siliconada
01 porta agulha modelo barrauqer delicado e curvo para fio 8.0
01 porta agulha modelo barrauqer forte e curvo para fio 6.0 - 7.0
01 cabo de bisturi chato nº03 para laminas 11 e 15
01 placa jaeger para palpebras
01 tesoura de conjuntiva westcoott curva
01 blefaro arame barraquer adulto forte
01 tesoura vannas angulada01 tesoura de argolas romba/reta 15cm
01 tesoura para enucleacao curva
01 tesoura de stevens 10,5cm curva
01 pinça de chalazio oval tamanho m
04 pinça bulldog serrafine
01 pinça bonn de conjuntiva reta com dente forte
01 pinça serrilhada forte curva
02 pinça graefe (5mm)
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02 gancho jameson de musculo sem furo
02 dilatador lacrimal duplo (fino/medio)
01 sonda bowman lacrimal dupla 0/00
01 sonda bowman lacrimal dupla 1/2 com olivas
01 sonda bowman lacrimal dupla 3/4 com olivas
01 cânula de vias lacrimal reta
01 afastador desmarres nº02 ou medio
02 retrator em garras (3 garras)
01 afastador skeppens
01 concha de evisceracao p m
01 colher de enucleacao media
01 compasso castroviejo reto
01 pinça de conjuntiva delicada
01 pinça colibri com plataforma - 0,12
01 cautério passarinho
01 cureta de calazio - pequena01 cureta de calazio - media
01 agulha de wright curva
01 pinça de conjuntiva atraumatica
02 pinça troutmam de músculo reto superior com dente angulada - 0,30mm
01 pinça kelly 14cm

107492011 Caixa de instrumental cirúrgico. Caixa para coluna - infantil
Pinça gaze reta com 22,9 cm.
Marcador cirúrgico de violeta genciana, ponta reta, embalagem estéril, descartável. Caixa 36 unidades.
Fita adesiva para identificação de instrumentais, largura da fita de 6mm e rolo com 6,2m, na cor verde.
Fita adesiva para identificação de instrumentais, largura da fita de 6mm e rolo com 6,2m, na cor vermelha.

Fita adesiva para identificação de instrumentais, largura da fita de 6mm e rolo com 6,2m, na cor branca.
Pinça de campo não perfurante, com 8,9 cm.
Cuba com medidor para 60ml, com 5,75 cm x 3,25 cm.
Pinça de dura em titânio, ponta de 1mm e com 17,8 cm comprimento.
Pinça cushing reta, ponta de 1,4mm, 17,8 cm comp.
Pinça cushing angulada, ponta de 1,4mm, 17,8 cm comp.
Pinça cushing baioneta, ponta de 1,4mm, 17,8 cm comp.
Pinça cushing c/ dente ponta 1,7mm, 17,8 cm comp.
Pinça cushing c/ dente ponta 1,3mm, 17,8 cm comp.
Debakey pinça toracica de 35,6 cm comp.
Pinça russian (p/ enxerto), ponta de 7mm, 20,4 cm de comp.
Tesoura metzenbaum delicada curva, 17,8 cm comp.
Tesoura de dissecação delicada curva, 12,7 cm comp.
Tesoura metzembaum clássica, 22,9 cm comp.
Tesoura mayo reta, 13,9 cm comp.
Tesoura metzembaum curva, 12,7 cm comp.
Ponta aspirador curva, com 7fr, 15,2 cm comp.
Ponta aspirador curva, com 11fr, 15,2 cm comp.
Ponta aspirador curva, 15fr, 19,1 cm comp.
Aspirador adson convencional curvo, 12fr, 14 cm comp.
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Aspirador delicado, 7fr, 10,8 cm comp.
Descolador de dura, 27,2 cm comp.
Descolador de dura, 21 cm comp.
Afastador de dura c/ empurrador cera, ligeiramente curvo, 19,7 cm comp.
Afastador de dura delicado, ligeiramente curvo, 21 cm comp.
Afastador dura duplo grande, ligeiramente curvo, 27,2 cm comp.
Afastador dura duplo grande, ligeiramente curvo, 27,2 cm comp.
Afastador dura, comp. lamina 11mm, eixo de 14,6 cm, punho de 14,6 cm.
Afastador dura reto, lâmina 6mm, 19,4 cm comp.
Afastador dura, ângulo de 90º, lâmina 6mm, eixo 10,2 cm, punho 9,5 cm comp.
Afastador dura, ângulo de 135º, lâmina 6mm, eixo 10,2 cm, punho 9,5 cm comp.
Afastador dura c/ aspirador, ponta 6mm largura e 3mm de profundidade, eixo de 13,3 cm comp., punho
17,8 cm comp.
Afastador dura c/ aspirador, ponta 8mm largura e 6mm de profundidade, área de trabalho 12cm comp.,
punho 11,7cm comp.
 Descolador dura delicado, ponta de lâmina de 3mm e 1,3 cm comp., 25,4 cm comp total.
Pinça ligamento, lado curvo, 18,4 cm comp.
Explorador forâmen, ponta atraumática com 13mm, 22 cm comp.
Gancho dura, diâmetro de lâmina 2mm, 16,5 comp.
Gancho probe, gancho 5mm, 22,9 cm comp.
 Autostático reto, largura da lâmina 16mm e comp. de 2,2 cm, 19,1 cm comp. total.
Autostático curvo, largura da lâmina 16mm e comp. de 2,2 cm, 17,8 cm comp. total.
Autostático curvo longo, abertura 12 cm comp., 24 cm comp. total.
Autoestático articulado, lâmina com 25mm largura e 3,2 cm comp., abertura de 12,7 cm, 30,8 cm comp.
Autoestático articulado, lâmina com 25mm largura e 2,5 cm comp., abertura de 12,7 cm, 30,5 cm comp.
Autoestático articulado, lâmina com 25mm largura e 4,4 cm comp., abertura de 14cm, 30,5 cm comp.
Retractor gelpi, braço de 6,5 cm, abertura de 9,5cm, comp. total de 15,9 cm.
Retractor gelpi, abertura de 9,5cm, comp. total de 18,4 cm.
Retractor taylor, largura da lâmina de 30mm e comp. 7,6 cm, 18,4 cm comp.gura da lâmina de 30mm e
comp. de.
Retractor taylor, largura da lâmina de 32mm e comp. de 10,2. cm, 18,4cm comp.
Conjunto de afastyadores u.s. army, comp. 21,1 cm.
Afastador hibbs com 23,5 cm comp., largura da lâmina de 19mm e comp. de 5,1 cm.
Espátula maleável, largura da lâmina de 13mm, 20,3 cm comp.
Espátula maleável, largura da lâmina de 16mm, 20,3 cm comp.
Espátula maleável, largura da lâmina de 19mm, 30,3 cm comp.
Impactor enxerto, espessura 7mm, 22 cm comp.
Impactor enxerto, ponta c/ 13mm de comp. e 7 mm largura, comp. 22 cm.
Impactor enxerto, ponta c/ 10mm de comp. e 5mm largura, comp 22 cm.
Martelo, peso de 340 gramas, comprimento de 24,7 cm, diâmetro de 2,5 cm.
Osteotomo hoke reto, largura da lâmina de 0,6cm, comp. de 15,2 cm.
Osteotomo hoke reto, largura da lâmina de 1cm, comp. de 15,2 cm.
Osteotomo hoke reto, largura da lâmina de 1,3cm, comp. de 15,2 cm.
Osteotomo hoke reto, largura da lâmina de 1,6cm, comp. de 15,2 cm.
Osteotomo hoke reto, largura da lâmina de 0,3cm, comp. de 15,2 cm.
Alicate ponta fina serrada p/ retirar parafuso quebrado, 14 cm comp.
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Cureta reta 3,2mm, 22,9 cm comp.
Cureta reta 3,4mm, 22,9 cm comp.
Cureta reta 3,7mm, 22,9 cm comp.
Cureta reta 4,7mm, 22,9 cm comp.
Cureta reta 7mm, 22,9 cm comp.
Cureta reta 8,4mm, 22,9 cm comp.
Cureta angulada 3,3mm, 22,9 cm comp.
Cureta angulada 3,9mm, 22,9 cm comp.
Cureta angulada 4,5mm, 22,9 cm comp.
Cureta angulada 5,3mm, 22,9 cm comp.
Cureta angulada 6mm, 22,9 cm comp.
Cureta angulada 7,2mm, 22,9 cm comp.
Cureta angulada 8,2mm, 22,9 cm comp.
Cureta ângulo reverso 3,7mm, 22,9 cm comp.
Cureta ângulo reverso 5,7mm, 22,9 cm comp.
Cureta ângulo reverso 8,4mm, 22,9 cm comp.
Saca-bocado curvo pequeno, mordida 2,5mm, 17,8 cm comp.
Saca-bocado curva regular, moprdida 8mm, 22,9cm comp.
Saca-bocado curva plena e mandíbula larga, mordida 8mm, 22,9 cm comp.
Saca-bocado curva regular, mordida 5mm, 22,9cm comp.
Saca-bocado curva plena e mandíbula larga, mordida 5mm, 22,9 cm comp.
Saca-bocado angulado, mordida 2mm, 22,2 cm comp.
Saca-bocado angulado, mordida 4mm, 22,2 cm comp.
Saca-bocado reto, 24,1 cm comp.
Saca-bocado levemente curvo, 24,1 cm comp.
Saca-bocado reto, 21,6 cm comp. e mordida de 10mm.
Saca-bocado angulado, 22,9 cm comp. e mordida de 5mm.
Saca-bocado angulado, com mandíbula inferior plana, mordida  5mm, 22,9 cm comp.
Saca-bocado curvo, mordida 4mm x 14mm, 17,8 cm comp.
Pinça-disco reta, 17,8 cm comp.
Pinça-disco curva p/ cima, 17,8 cm comp.
Pinça-disco curva p/ baixo, 17,8 cm comp.
Cizalha curvo, 26,7 cm comp.
Cizalha reto, 26,7 cm comp.
Pinça para bipolar.
Espátula maleável, largura da lâmina de 38mm, 33cm comp.
Espátula maleável, largura da lâmina de 51mm, 33cm comp.
Costótomo esquerdo, 35,6 cm comp.
Costótomo direito, 35,6 cm comp.
Costótomo, 25,4 cm comp.
Pinça ligadura, comp. das serrilhas 1,5cm, comp. da mandíbula 5,7cm, comp. total de 25,4 cm.
Aproximador de costelas, abertura 11,7 cm, comp. da lâmina de 4,4cm comp. total 18,1 cm.
Pinça mixter angulada c/ comp. de 31,1 cm.
Pinça debakey c/ 35,6 cm comp.
Pinça c/ dente longa, largura da ponta de 1,7mm, 21,0 cm de comp.
Descolador costela esquerda, largura da lâmina 30mm, 17,8 cm comp.
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Descolador costela direita, largura da lâmina 30mm, 17,8 cm comp.
Descolador costela, 21,3 cm comp.
Furador costela, 24,1 cm comp.
Conjunto finochieto adulto, braço de 24,8 cm de comp., largura da lâmina larga 64mm e profundidade de
71mm, largura da lâmina pequena 64mm e profundidade de 40mm, abertura total de 25,4 cm comp.
Conjunto finochieto adulto, braço de 15,2 cm de comp., largura da lâmina larga 41mm e profundidade de
48mm, largura da lâmina pequena 41mm e profundidade de 35mm, abertura total de 15,2 cm comp.
Saca-bocado comprido p/ torax, mordida 3mm, 36,8 cm de comp.
Aspirador, diâmetro da ponta distal 8mm, 28,9 cm de comp.
Medidor p/ ser busado em qualquer lugar sobre a medida da coluna, comprimento e largura de um
espaço.
Kit biópsia corpo vertebral em caixa de aço inoxidável, contendo 1 agulha de 20g, 1 agulha de 22g, 2
trocaters calibrados, 1 cânula calibrada, 1 cortador dentado, 1 cortador afiado, 1 bocal de encaixe, 1
estilete e 1 gancho afiado.
 Kit osteótomos retos, diâmetro do punho de 32mm, 27,3 cm comp. (conj. c/ 6 peças), de 6mm, 10mm,
15mm, 20mm, 25mm, 30mm.
Kit curetas grandes, comprimento do punho de 21 cm e diâmetro de 32 cm, comp. de 33,7 cm (contendo
12 peças), sendo frente reta (7, 9, 11, 13, 15, 17 1 19mm), frente angulada (7, 9,e 11mm) e para baixo de
(7 e 9mm).
Kit curetas cervical 24 peças, comp. do instrumento 24 cm, área de trabalho de 10,4 cm, largura do punho
de 1,5cm, contendo: frente reta (0, 00, 000, 0000 e cortador), frente angulada (0, 00, 000, 0000 e
cortador), para trás reta (0, 00,000, 0000 e cortador), para trás angulada (0, 00, 000, 0000 e cortador),
gancho micro, gancho ultra micro e waxer ossea.
Kit micro-discectomia (12 peças) área de trabalho de 70mm (baioneta mordida p/ cima 40º 1mm, 2mm e
3mm), área de trabalho 76mm (baioneta reta 000 e 0000), (baioneta 45º p/ cima 00, 000 e 0000),
(baioneta p/ baixo 80º 00, 000 e 0000) e caixa p/ esterilização.

107492012 Caixa de instrumental cirúrgico. Caixa para Kerrison.
kerrison angulada 45º p/ cima 5mm
kerrison angulada 45º p/ cima 4mm
kerrison angulada 45º p/ cima 3mm
kerrison angulada 45º p/ cima 2mm
kerrison angulada 45º p/ cima 1mm
kerrison reta micro
kerrison reta p/ cima 3mm
kerrison reta p/ baixo 3mm
kerrison mordaz p/ cima
kerrison 3mm haste p/ cima
kerrison angulada 40º 3mm
kerrison angulada 40º 5mm
kerrison baioneta 2mm ponta angulada p/ cima preta
kerrison baioneta 3 mm ponta angulada p/ cima preta
kerrison longa 44cm 3mm preta
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107492013 Caixa para coluna - adulto
Marcador cirúrgico de violeta genciana, ponta reta, embalagem estéril, descartável, caixa 36 unidades.
Fita adesiva para identificação de instrumentais, largura da fita de 6mm e rolo com 6,2m, na cor verde.
Fita adesiva para identificação de instrumentais, largura da
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
Fita de 6mm e rolo com 6,2m, na cor vermelha.
Fita adesiva para identificação de instrumentais, largura da
Fita 6,, e rolo com 6,2m, na cor azul.
Ponta aspirador curva, com 7fr, 15,2 cm comp.
Ponta aspirador curva, com 11fr, 15,2 cm comp.
Ponta aspirador curva, 15fr, 19,1 cm comp.
Aspirador adson convencional curvo, 12fr, 14 cm comp.
Aspirador delicado, 7fr, 10,8 cm comp.omp.
Descolador de dura, 27,2 cm comp.
Descolador de dura, 21 cm comp.
Afastador de dura c/ empurrador cera, ligeiramente curvo, 19,7 cm comp.
Afastador de dura delicado, ligeiramente curvo, 21 cm comp.
Afastador dura duplo ngrande, ligeiramente curvo, 27,2 cm comp.
Afastador dura, comp. lâmina 11mm, eixo de 14,6 cm, punho de 14,6 cm comp.
Afastador dura reto, lâmina 6mm, 19,4 cm comp.
Afastador dura, ângulo de 90º, lâmina 6mm, eixo 10,2 cm, pu- nho 9,5 cm comp.
Afastador dura, ângulo de 135º, lâmina 6mm, eixo 10,2 cm punho 9,5 cm comp.
Afastador dura c/ aspirador, ponta 6mm largura e 3mm de profundidade, eixo de 13,3 cm comp., punho
17,8 cm comp.
Afastador dura c/ aspirador, ponta 8mm largura e 6mm de profundidade, área de trabalho 12cm comp.,
punho 11,7cm comp.
descolador dura delicado, ponta da lâmina de 3mm e 1,3 cm comp., 25,4 cm comp. total
Pinça ligamento, lado curvo, 18,4 cm comp.
Explorador forâmen, ponta atraumática com 13mm, 22 cm comp.
Gancho dura, diãmetro da lâmina 2mm, 16,5 cm comp.
gancho probe, gancho 5mm, 22,9 cm comp.,5 cm comp.
autostático reto, largura da lâmina 16mm e comp. de 2,2 cm, 19,1 cm comp. total.
autostático curvo, largura da lâmina 16mm e comp. de 2,2 cm 17,8 cm comp. total.
autostático curvo longo, abertura 12 cm comp., 24 cm comp. total.
autoestático articulado, lâmina com 25mm largura e 2,5 cm comp. abertura de 12,7 cm, 30,3 cm comp.
Retractor gelpi, braço de 6,5 cm, abertura de 9,5cm, comp. total de 15.
Retractor gelpi, abertura de 9,5cm, comp. total de 18,4 cm. retractor taylor, largura da lâmina de 30mm e
comp. de 7,6 cm, 18,4 cm comp.
Retractor taylor, largura da lâmina de 32mm e comp. de 10,2 cm, 18,4 cm comp.
Conjunto de afastadores u.s. army, comp. 21,1 cm.
Afastador hibbs com 23,5 cm comp., largura da lâmina de 19m e comp. de 5,1 cm.
Espátula maleável, largura da lâmina de 13mm, 20,3 cm comp.
Espátula maleável, largura da lâmina de 16mm, 20,3 cm comp.
Impactor enxerto, espessura 7mm, 22 cm comp.
Martelo, peso de 340 gramas, comprimento de 24,7 cm, diâmetro  de 2.
Osteotomo hoke reto, largura da lâmina de 0,6cm, comp. de 15,2 cm.
Osteotomo hoke reto, largura da lâmina de 1,3cm, comp. de 15,2 cm.
Osteotomo hoke reto, largura da lâmina de 0,3cm, comp. de 15,2 cm.
Alicate ponta fina serrada p/ retirar parafuso quebrado,14 cm comp.
Cureta reta 3,2mm, 22,9 cm comp.
Cureta reta 3,4mm, 22,9 cm comp.

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1911 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
Cureta reta 3,7mm, 22,9 cm comp.
Cureta reta 4,7mm, 22,9 cm comp.
Cureta reta 5,7mm, 22,9 cm comp.
Cureta reta 7mm, 22,9 cm comp.
Cureta reta 8,4mm, 22,9 cm comp.
Cureta angulada 3,3mm, 22,9 cm comp.
Cureta angulada 3,9mm, 22,9 cm comp.
Cureta angulada 4,5mm, 22,9 cm comp.
Cureta angulada 5,3mm, 22,9 cm comp.
Cureta angulada 6mm, 22,9 cm comp.
Cureta angulada 7,2mm, 22,9 cm comp.
Cureta angulada 8,2mm, 22,9 cm comp.
Cureta ângulo reverso 3,7mm, 22,9 cm comp.
Cureta ângulo reverso 5,7mm, 22,9 cm comp.
Cureta ângulo reverso 8,4mm, 22,9 cm comp.
Pinça bipolar em titânio, antiaderente e com isolamento de 24,8cm de comp., área de trabalho de 12 cm,
largura da ponta de 7mm.
Pinça bipolar média antiaderente e com isolamento de 16,5cm de comp., área de trabalho de 64mm,
largura da ponta de 75mm
Cabo para bipolar
Saca-bocado curvo pequeno, mordida 2,5mm, 17,8 cm comp.
Saca-bocado curva plena e mandíbula larga, mordida 8mm, 22,9 cm comp.
Saca-bocado curva plena e mandíbula larga, mordida 5mm, 22,9 cm comp.
Saca-bocado angulado, 22,9 cm comp. e mordida de 5mm.
Saca-bocado curvo, mordida 4mm x 14mm, 17,8 cm comp.
Pinça-disco reta, 17,8 cm comp.
Pinça-disco0 curva p/ cima, 17,8 cm comp.
Pinça-disco curva p/ baixo, 17,8 cm comp.
Kit curetas cervical 24 peças, comp. do instrumento 24cm,
Área de trabalho de 10,4 cm, largura do punho de 1,5cm, contendo: frente reta (0, 00, 000, 0000 e
cortador), frente angulada (0, 00, 000, 0000 e cortador), para trás reta (0, 00,000, 0000 e cortador), para
trás angulada (0, 00, 000, 0000 e cortador), gancho micro, gancho ultra micro e waxer ossea
Kit micro-discectomia 912 peças) área de trabalho de 70mm
(baioneta mordida p/ cima 40º 1mm, 2mm e 3 mm), área de trabalho 76 mm (baioneta reta 000 e 0000),
(baioneta 45º p/ cima 00, 000 e 0000), (baioneta p/ baixo 80º 00, 000 e 0000) e caixa de esterilização.

107492014 Caixa de adenoamigdalectomia contendo:
- Pinça Bruenings (para apreensão de Amigdala);
- Abridor de boca Mcivor;
- Lâminas acopláveis para o abaixador de língua (tamanhos 1,2, 3, 4 e 5);
- Aspirado descolador de Amigdala (com serrilha);
- Aspirador de boca (Yankauer);
- Cabo de bisturi número 7;
- Elevador de Hurd;
- Descolador de Amigdala serrilhado;
- Estojo de inox 28x14x6cm;
- Cureta de Beckmann números 1, 2 e 3;
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
- Pinça Mixter 20cm;
- Pinça Schnidt 19cm;
- Porta agulha Mayo com Vídea 18cm;
- Serra nó (alça fria de Amigdala Eves)
- Suporte para abridor de boca;
- Tesoura Metzenbaum curva 18cm;

107492015 Caixa/Bandeja de orquidopexia:
01 Afastador Auto-estático 14 cm
02 Afastadores Farabeuf médios 10 mm x 12 cm
02 Afastadores Farabeuf delicados 10 cm
01 Cabo de bisturi nº 03 para lâmina nº 10
01 Pinça Rochester Ochsner com dente (Assepsia) 16 cm
01 Pinça Rochester Pean 18 cm
02 Pinças Adson com dente 12 cm
02 Pinças Adson sem dente 12 cm
02 Pinças Anatômicas com dente (Dente de rato) 16 cm
02 Pinças Dissecção Anatômica sem dente 16 cm
05 Pinças Backaus 13 cm
02 Pinças Kelly 14 cm
06 Pinças Halstead mosquito curvas 12 cm
04 Pinças Halstead mosquito retas 12 cm
01 Porta-agulhas Mayo-Hegar 16 cm
01 Tesoura Metzembaum reta 15 cm
01 Tesoura Metzembaum curva  15 cm
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107492016 Caixa/Bandeja de laparotomia de RN:
01 Afastador Weitlaner (auto-estático) 14 cm
01 Afastador Finochieto Baby 13 cm
02 Afastadores Farabeuf Pequenos  1 X 7 cm
02 Afastadores Farabeuf Médios 1 X 12 cm
01 Afastador Gosset de RN Baby 12 cm
02 Afastadores Gosset Pequenos 16x18x43x100mm
02 Afastadores Gosset Médios 58x65x160mm
02 Afastadores Desmarres 16cmx12mm
02 Afastadores Langenbeck nº 2 30x16mm
02 Afastadores Love reto
02 Espátulas Ribbon Flexível 18x1cm
02 Aspiradores Frazier Curvo 8mm, 19cm
01 Cabo de Bisturi n° 03 para lâmina nº 10
02 Clamps de Backey 11,5 cm
01 Pinça Foerster Reta 18 cm
01 Pinça Kelly reta longa 18 a 20 cm
01 Pinça Rochester Ochsner com dente (Assepsia) 16 cm
02 Pinças Adson com dente 12 cm
02 Pinças Adson sem dente 12 cm
02 Pìnças dente de rato (anatômica com dente) 16 cm
02 Pinças dissecção anatômica (anatômica sem dente) 16 cm
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
03 Pinças Babcock 16 cm
08 Pinças Backaus 13 cm
03 Pinças Allis 16 cm
04 Pinças Mixter baby 14 cm
04 Pinças Kelly Curvas 14 cm
08 Pinças Halstead Mosquito Curvas 12 cm
06 Pinças Halstead Mosquito Retas 12 cm
08 Pinças Halstead Mosquito Retas delicadas 10 cm
08 Pinças Halstead Mosquito Curvas delicadas 10 cm
01 Porta-agulhas Mayo Heggar Pequeno 16 cm
02 Porta-agulhas Mayo Heggar Delicados 12 cm
01 Tesoura Metzembaum Reta 18 cm
01 Tesoura Metzembaum Curva 18 cm
02 Tesouras Metembaum Curvas Delicadas 15 cm
02 Clamps Derra para anastomose peq. 16 cm
01 Pinça Colin Coração 16 cm
01 Pinça Colin Anel  19 cm

107492017 Caixa/Bandeja de laparotomia geral:
01 Afastador Weitlaner (auto-estático) 14 cm
02 Afastadores Farabeuf Grandes 13 mm x 15 cm
02 Afastadores Farabeuf Médios 1 x 12 cm
02 Afastadores Gosset Grandes 24 cm
02 Afastadores Gosset Pequenos 12 cm
02 Afastadores Gosset Médios 16 cm
02 Afastadores Langenbeck 30 x 14 mm
02 Espátulas Ribbon Flexível 300 x 30 mm
01 Bico de aspirador Yankauer 27 cm
01 Cabo de Bisturi n° 03 para lâmina nº 10
02 Clamps Intestinais Médios 26 cm
02 Clamps Intestinais Pequenos 15 cm
02 Pinça Foerster Reta 18 cm
01 Pinça Kelly reta longa 18 a 20 cm
01 Pinça Rochester Ochsner com dente (Assepsia) 16 cm
02 Pinças Adson com dente 12 cm
02 Pinças Adson sem dente 12 cm
02 Pìnças dente de rato (anatômica com dente) 16 cm
02 Pinças dissecção anatômica (anatômica sem dente) 16 cm
04 Pinças Babcock 16 cm
08 Pinças Backaus 13 cm
04 Pinças Allis 16 cm
03 Pinças Hillo 16 cm
09 Pinças Kelly Fortes 16 cm
02 Pinças dissecção delicadas 16 cm
12 Pinças Halstead Mosquito Curvas 12 cm
10 Pinças Halstead Mosquito Retas 12 cm
02 Porta-agulhas Mayo Heggar Pequeno 14 cm
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01 Porta-agulhas Mayo Heggar Grande 16 cm
01 Tesoura Metzembaum Reta 18 cm
02 Tesoura Metzembaum Curva 18 cm
02 Válvulas Doyen 55 mm x 90 mm
01 Pinça Colin Coração 16 cm
01 Pinça Colin Anel 19 cm

107492018 Caixa/Bandeja de laparotomia de adulto:
02 Afastadores Richardson
01 Afastador Weitlaner (auto-estático) 17 cm
01 Afastador Finochietto Adulto 20 mm x 17 cm
02 Afastadores Farabeuf Grandes 13 mm x 15 cm
02 Afastadores Farabeuf Médios 10 mm x 12 cm
02 Afastadores Gosset Grandes 30 cm
02 Afastadores Langenbeck 40 x 12 cm
02 Espátulas Ribbon Flexível (Maleável) 300 x 30 mm
01 Aspirador Frazier Curvo 8 mm, 19 cm
01 Cabo de Bisturi n° 03
01 Cabo de Bisturi nº 07 longo de 17 cm
02 Clamps Intestinais Médios Curvos 26 cm
02 Clamps Intestinais Médios Retos 26 cm
02 Pinça Foerster 24 cm
08 Pinça Kelly reta longa 18 a 20 cm
01 Pinça Rochester Ochsner com dente (Assepsia) 16 cm
02 Pinças Adson com dente 12 cm
02 Pinças Adson sem dente 12 cm
02 Pìnças dente de rato (anatômica com dente) 16 cm
04 Pinças dissecção anatômica (anatômica sem dente) 16 cm
04 Pinças Babcock 20 cm
08 Pinças Backaus 15 cm
04 Pinças Allis 18 cm
03 Pinças Hillo 16 cm
12 Pinças Kelly Curvas 14 cm
10 Pinças Halstead Mosquito Curvas 12 cm
12 Pinças Halstead Mosquito Retas 12 cm
02 Porta-agulhas Mayo Heggar Pequeno 16 cm
02 Porta-agulhas Mayo Heggar Grande 20 cm
01 Tesoura Metzembaum Reta 20 cm
02 Tesoura Metzembaum Curva 20 cm
02 Válvulas Doyen Grande 180 mm x 60 mm
02 Válvulas Doyen Pequenas 120 mm x 60 mm
01 Pinça Cushing Reta com dente 18 cm
04 Pinças Rochester Carmalt Reta 20 cm
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107492019 Caixa/Bandeja básica de postectomia:
01 Cabo de bisturi nº 03
01 Pinça Rochester Ochsner com dente (Assepsia) 16 cm
01 Pinça Rochester Pean 20 cm
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01 Pinças Adson sem dente 12 cm
01 Pinça Backaus 13 cm
04 Pinças Halstead mosquito curvas 12 cm
04 Pinças Halstead mosquito retas 12 cm
01 Porta-agulhas Mayo-Hegar 16 cm
01 Tesoura Metzembaum reta 15 cm
01 Tesoura Metzembaum curva  15 cm

107492020 Caixa/Bandeja básica da otorrino:
01 Aspirador Yankauer 27 cm
01 Porta-agulhas Mayo-Hegar 14 cm
01 Tesoura Metzembaum 15 cm
01 Cabo de Bisturi nº 07 17 cm
02 Pinça Backaus 13 cm
01 Pinça Crile Rankin Reta com Dente 16 cm
01 Pinça Mixter 17 cm
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107492021 Caixa/Bandeja de hérnia:
02 Afastadores Farabeuf Grandes 13 mm x 14 cm
02 Afastadores Farabeuf Médios 10 mm x 12 cm
02 Afastadores Farabeuf Delicados 7 mm x 10 cm
01 Cabo de bisturi nº 03
01 Pinça Rochester Ochsner com dente (Assepsia) 16 cm
02 Pinças Adson com dente 12 cm
02 Pinças Adson sem dente 12 cm
02 Pinças Anatômicas com dente (Dente de rato) 16 cm
02 Pinças Dissecção Anatômica sem dente 16 cm
05 Pinças Backaus 13 cm
02 Pinças Kelly 14 cm
04 Pinças Halstead mosquito curvas 12 cm
04 Pinças Halstead mosquito retas 12 cm
01 Porta-agulhas Mayo-Hegar 14 cm
01 Tesoura Metzembaum reta 18 cm
01 Tesoura Metzembaum curva  18 cm
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107492022 Caixa/Bandeja de apendicectomia:
02 Afastador Auto-estático  14 cm
02 Afastadores Farabeuf médios 13 mm x 14 cm
02 Afastadores Farabeuf delicados 10 mm 12 cm
01 Aspirador Yankauer 27 cm
01 Cabo de bisturi nº 03
01 Pinça Foerster Reta 18 cm
01 Pinça Rochester Ochsner com dente (Assepsia) 16 cm
02 Pinças Adson com dente 12 cm
02 Pinças Adson sem dente 12 cm
02 Pinças Dente de rato 16 cm
02 Pinças Dissecção Anatômica 16 cm
02 Pinças Babcok 16 cm
06 Pinças Backaus 13 cm
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04 Pinças Kelly Curvas 14 cm
04 Pinças Halstead mosquito curvas 12 cm
04 Pinças Halstead mosquito retas 12 cm
01 Porta-agulhas Mayo-Hegar Grande 16 cm
01 Porta-agulhas Mayo-Hegar Pequeno 14 cm
01 Tesoura Metzembaum reta 18 cm
01 Tesoura Metzembaum curva 18 cm

107492023 Caixa/Bandeja de hipospádia:
01 Cabo de bisturi nº 03
01 Bico do aspirador Frazier 8 mm, 19 cm
01 Pinça Rochester Ochsner com dente (Assepsia) 16 cm
02 Pinças Adson com dente 12 cm
01 Pinça Adson sem dente 12 cm
01 Pinça Anatômica com dente (Dente de rato) 16 cm
02 Pinças Dissecção Anatômica com dente 16 cm
05 Pinças Backaus 13 cm
02 Pinças Kelly 14 cm
01 Pinça Lucae 14 cm
02 Pinças de Cushing 17 cm
02 Pinça baioneta baby 14 cm
04 Pinças Halstead mosquito curvas 12 cm
04 Pinças Halstead mosquito retas delicadas 10 cm
04 Pinças Halstead mosquito curvas delicadas 10 cm
02 Porta-agulhas Mayo-Hegar delicados 12 cm
01 Porta-agulhas Mayo-Hegar grosseiro 14 cm
01 Tesoura Metzembaum reta 18 cm
01 Tesoura Metzembaum curva  18 cm
01 Tesoura de Íris reta 11,5 cm
01 Tesoura de íris curva 12 cm
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107492024 Caixa/Bandeja básica da urologia:
01 Cabo de bisturi nº 03
01 Pinça Rochester Ochsner com dente (Assepsia) 16 cm
02 Pinças Adson com dente 12 cm
02 Pinça Adson sem dente 12 cm
02 Pinças Dissecção Anatômica sem dente 16 cm
 01 Pinça Lucae (Baioneta) 14 cm
04 Pinças Halstead mosquito retas delicadas 10 cm
02 Porta-agulhas Mayo-Hegar  16 cm
01 Tesoura Metzembaum reta 18 cm
02 Tesoura Metzembaum curva  18 cm
01 Tesoura de Íris curva 12 cm
02 Tesoura de Potts 17 cm
01 Aspirador + guia frazier 8 mm, 19 cm
01 Afastador Love reto
02 Afastadores Juveneur
02 Afastadores Desmarres 14 cm

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1917 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
107492025 02 Afastadores Farabeuf Delicados 13 cm

02 Afastadores Farabeuf Médios 10 mm x 12 cm
02 Afastadores Senn Miller 16 cm
01 Bico de aspirador frazier 8 mm, 19 cm
02 Cabos de bisturi nº 03
01 Descolador de periósteo
02 Ganchos de gillies 17 cm
02 Pinças Adson com dente 12 cm
02 Pinças Adson sem dente 12 cm
01 Pinça Coração 18 cm
02 Pinças Anatômicas com dente 16 cm
02 Pinças Anatômicas sem dente 16 cm
01 Pinça hallis 14 cm
01 Pinça Kocher 14 cm
08 Pinças Backaus 13 cm
03 Pinças Kelly Curvas 14 cm
05 Pinças Halstead Mosquito Curvas 12 cm
04 Pinças Halstead Mosquito Retas 12 cm
02 Porta-agulhas Mayo Hegar 16 cm
01 Tesoura de Íris Curva 12 cm
02 Tesouras Metzembaum Curvas 18 cm
01 Tesoura Metzembaum Reta 18 cm
01 Afastador Auto-Estático 17 cm
01 sacabocado beyer
 01 alicate 15cm
 01 descolador de periosteo swedish 7"
 02 tesouras stevens
 01 pinça adson com dente 18cm
 01 pinça adson sem dente 18cm
 01 pinca tipo mixter 90º 14cm
 02 ganchos duplos guthrie 12cm
 01 afastador de laminas inge 170mm
 02 afastadores tipo hohmann
 01 martelo 80g 165mm
01 cortador de fio de kirshner ate 3mm
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107492026 Caixa/Bandeja básica da ortopedia:
08 Pinças Backaus 13 cm
02 Pinças Kelly Curvas 14 cm
02 Pinças Kocher 14 cm
02 Pinças Halstead Mosquito Curvas 12 cm
02 Pinças Halstead Mosquito Retas 12 cm
01 Pinça Crile Rankin Reta com Dente 16 cm
01 Rugina 15 cm
01 Tesoura Metzembaum Reta 18 cm
01 Tesoura Metzembaum Curva 18 cm
02 Afastadores Farabeuf Médios 13 mm 14 cm
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02 Afastadores Farabeuf Pequenos 10 mm 12 cm
02 Porta-agulhas Mayo Hegar 16 cm
02 Cabos de bisturi nº 03
01 Descolador de perióstio
01 Bico de aspirador frazier 8 mm 19 cm
01 Aspirador Volkmann (aspirador de garra)
01 Pinça dente de rato (anatômica com dente) 16 cm
01 Pinça dissecção anatômica (anatômica sem dente) 16 cm
02 Pinças Adson com dente 12 cm
01 Pinça Adson sem dente 12 cm
01 tesoura lister
01 pinça adson com dente 18cm
02 afastadores senn-muller 16cm

107492027 Caixa/Bandeja de septoplastia:
02 Espéculos nasais 55 mm
02 Espéculos nasais 65 mm
02 Espéculos nasais 75 mm
01 Cabo de bisturi nº 07
06 Cinzéis de Cocle (Escopros)
01 Martelo de Cotle 200g
02 Pinças Lucae (Baioneta) 14 cm
01 Descolador  - aspirador para septo com mandril
01 Pinça Bruenings - para apreensão de amigdala
01 Pinça Takahashi reta 15 cm
01 Porta-agulhas Mayo-Heggar 15 cm
04 Pinça Backaus 13 cm
01 Pinça De Bakey (Reta longa)
01 Pinça Rochester Ochsner com dente (Assepsia) 16 cm
01 Tesoura nasal de Zurich reta ponta romba
01 Tesoura nasal de Heymann Standart 18 cm
01 Faca com lâmina redonda angulada 25 graus
01 Cinzel 12 mm
01 Tesoura de Convers  12 cm
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107492028 Caixa/Bandeja de timpanomastoidectomia:
01 Afastador Auto-Estático Wulstein - de mastóide
02 Afastadores Farabeuf delicados 10 x 12 cm
01 Amassador de Fascia
02 Aspiradores de Mastóide (grosso)
01 Cabo de bisturi nº 03
01 Estojo de ouvido com 19 peças
01 Intermediário para ponta de aspirador de ouvido
01 Jogo de espéculos auriculares com 05 peças ( 5,5mm; 4,5mm; 3,5mm; 3,0mm; 2,2mm)
01 Pinça Adson com dente 12 cm
01 Pinça Adson sem dente 12 cm
01 Pinça Allis 19 cm
01 Pinça para biópsia de ouvido ( Sacabocado delicada) 8 cm

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1919 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
01 Pinça Hartmann delicado 14 cm
01 Pinça Jacaré Cirúrgica Delicada 14 cm
01 Pinça Rochester Ochsner com dente (Assepsia) 16 cm
05 Pinças Backaus 13 cm
02 Pinças Kelly curvas 14 cm
01 Pinça Kelly reta 14 cm
01 Pinça Maleótomo
05 Aspiradores de ouvido nº 10, 15, 18, 20 e 25
01 Porta-agulhas Mayo Hegar 16 cm
01 Porta espéculo Holder
01 Rugina para Perióstio
01 Tesoura belucci
01 Tesoura de Mayo curva 17 cm
01 Tesoura de Íris curva 12 cm
01 Tesoura de Íris reta 11,5 cm

107492029 Caixa/Bandeja de adenoamidalectomia:
01 Abridor de boca Ivor (números 1,2 e 3)
01 Pinça White (apressor de amigdala)
01 Aspirador com serra (de amigdala)
01 Aspirador Yankauer 27 cm
01 Cabo de Bisturi nº 07
03 Curetas de Beckmann (números 1,2 e 3)
01 Descolador de Hurdt
01 Pinça Schnidt 15 cm
01 Pinça Mixter 17 cm
01 Pinça Rochester Ochsner com dente (Assepsia) 16 cm
02 Pinças Backaus 13 cm
01 Porta-agulhas Mayo Heggar 18 cm
01 Tesoura Metzembaum Curva 18 cm
01 Pinça Baioneta 14 cm
01 Aspirador Frazier, diâmetro 1,5 mm, 2mm e 3 mm

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)
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107492030 Caixa/Bandeja de hipofisectomia transfenoidal básico:
01 Cabo de Bisturi nº 04
01 Cabo de Bisturi nº 07
03 Tesoura Metzembaum Curva 18 cm
02 Tesoura Metzembaum Reta 18 cm
01 Tesoura de Mayo Reta 16 cm
01 Tesoura de Mayo Curva 16 cm
02 Afastadores Farabeuf Baby 13 cm
10 Pinças Halstead Mosquito Curvas 12 cm
04 Pinças Kelly Curvas 14 cm
02 Pinças Dissecção Anatômicas (Anatômicas sem dente) 16 cm
02 Pinças Dente de Rato (Anatômicas com dente) 16 cm
02 Pinças Kocher 20 cm
15 Pinças Backaus 13 cm
06 Porta-agulhas Mayo Heggar 16 cm

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1920 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
107492031 Caixa/Bandeja de hipofisectomia transfenoidal - específico:

01 Descolador de Penfield nº 1
02 Descoladores de Freer (de dura)
02 Aspiradores Cone (macro) 2 mm
01 Aspiradores Cone (macro) 3 mm
01 Aspiradores Cone (macro) 4 mm
02 Pinças Kerrison Angulada 45° para cima 5 mm
02 Pinças Kerrison Angulada 45° para cima 4 mm
02 Pinças Kerrison Angulada 45° para cima 3 mm
02 Pinças Kerrison Angulada 45° para cima 2 mm
01 Pinça Kerrison Angulada 45° para cima 1 mm
02 Pinças Goiva Beyer 180mm
02 Afastadores Adson Baby 145mm
02 Afastadores Weitlaner Rombo (Afastador Auto estático) 14 cm
02 Afastadores Adson Baby Agudo
01 Pinça Baioneta 19cm
01 Martelo de uso Médio 27 mm; 150 gramas
02 Espéculos Nasais Killian 140mm
02 Espéculos Nasais Killian 70mm
02 Espéculos Nasais Killian 80mm
02 Espéculos Nasais Killian 90mm
02 Espéculos Nasais Killian 65mm
02 Espéculos Nasais Killian 55mm
02 Discectores Gancho Rombo 90° (longo)
01 Discector Bola 90° (longo)
02 Discectores Espátulas Longo
02 Discectores Espátulas Angulado Longo
04 Micro Curetas
03 Curetas Vazadas de Micro para Cima 3 mm
03 Curetas Vazadas de Micro para Cima 5 mm
03 Curetas Vazadas de Micro para Baixo 3 mm
03 Curetas Vazadas de Micro para Baixo 5 mm
03 Curetas Vazadas de Micro para Esquerda 3 mm
03 Curetas Vazadas de Micro para Esquerda 5 mm
03 Curetas Vazadas de Micro para Direita 3 mm
03 Curetas Vazadas de Micro para Direita 5 mm
03 Curetas Vazadas de Micro para Vertical 5 mm para baixo
03 Curetas Vazadas de Micro para Vertical 5 mm para cima
02 Pinças Sacabocado Nicola
02 Pinças para Hérnia de Disco Gruenwald Micro
03 Pinças Sacabocado Oldberg

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
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107492032 Caixa/Bandeja de cabeça e pescoço:
02 Cabos de Bisturi nº 03
02 Cabos de Bisturi nº 07
02 Tesouras Metzembaum Curvas 18 cm
02 Tesouras Metzembaum Retas 18 cm

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1921 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
02 Tesouras de Mayo Retas 18 cm
02 Tesouras de íris Romba 14 cm
02 Porta-agulhas Mayo Hegar com Videa 16 cm
06 Pinças Halstead Mosquito Curvas 12 cm
06 Pinças Halstead Mosquito Retas 12 cm
06 Pinças Kelly Curvas 14 cm
06 Pinças Kelly Retas 14 cm
04 Pinças Mixter 14 cm
04 Pinças Allis 16 cm
06 Pinças Backaus 13 cm
06 Pinças Kocher Retas 14 cm
02 Pinças Takahashi Retas 19 cm
01 Cizalha Ruskin Liston Reta  17 cm
01 Cizalha Ruskin Curva 17 cm
02 Pinças Adson sem furos serrilhada 12 cm
02 Pinças Adson Brown sem furos 12 cm
02 Pinças Adson Dietrich sem furos 12 cm
02 Pinças Lucae (Baioneta) 14 cm
02 Descoladores de Freer Duplo 22 cm
02 Descoladores de Hurd
02 Cinzéis ponta com 08 mm Retos
02 Cinzéis ponta com 08 mm Curvos
01 Martelo Mead Pequeno
02 Ganchos Duplos Rombos 10 mm
02 Ganchos de 03 garras Agudo
02 Mini Langenbeck Duplo 1,8 cm
02 Afastadores Farabeuf Pequenos 10 mm x 12 cm
02 Afastadores Farabeuf Médios 20 mm x 17 cm

107492033 Caixa/Bandeja DVP:
10 Pinça mosquito ou Halstead 10 cm
15 Pinça Dandy angulada 14 cm
07 Pinça Backaus 8 cm
01 Pinça Langenbeck 24 cm
01 Pinça Rochester Ochsner com dente (Assepsia) 16 cm
02 Afastadores Farabeuf Micro 10 cm
04 Afastadores Farabeuf Delicado 10 mm x 12 cm
02 Afastadores Farabeuf Médio  13 cm
02 Pinça Adson com dente 12 cm
02 Pinça Adson sem dente 12 cm
01 Pinça Adson com dente 14 cm
02 Pinça dente de rato 14 cm
01 Pinça sem dente dissecção 16 cm
02 Pinças Lucae (Baioneta) 14 cm e 18 cm
01 Tesoura Dura-mater Delicada 14 cm
01 Tesoura Metzembaum Curva 18 cm
02 Tesoura reta de fio 18 cm
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1922 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
01 Porta-agulhas delicado sem videa 14 cm
01 Porta-agulhas delicado com videa 14 cm
01 Porta-agulhas ponta fina 14 cm
01 Ponta de aspirador nº 07
01 Ponta de aspirador nº 05
01 Descolador Brodbeck
01 Descolador Penfield
01 Descolador com cureta Penfield
01 Kerrison delicado 2mm 40°
01 Sacabocado Leksell delicado 16cm
10 Pinça mosquito ou Halstead 10 cm
03 Afastadores ALM
02 Cabos de bisturi nº 04
01 Cabo de bisturi nº 07
03 Ganchos Backaus
01 Kelly Curva 14 cm
04 Guias de aspiradores
01 Diethrich (budog)
02 Guias de derivação cateter ventrículo peritoneal
01 Kerrison peq (come p/frente) Angulada 45° nº 1

107492034 Caixa/Bandeja biópsia esteriotaxia:
01 Cabo de bisturi nº 07
01 Cabo de bisturi nº 04
05 Pinça Mosquito reta 12 cm
03 Pinça Crile 14 cm
01 Pinça Rochester Pean 22 cm curvo para assepsia
06 Pinça Backaus 13 cm
02 Porta-agulhas 16 cm
01 Tesoura Metzembaum reta 18 cm
01 Tesoura Reta fina 17 cm
01 Ponta de aspirador nº 10
01 Ponta de aspirador nº 07
02 Afastadores Farabeuf delicado 10 cm
02 Afastadores Farabeuf médio 12 cm
02 Pinça anatômica dente de rato 16 cm
01 Pinça Dissecção 16 cm
01 Pinça Lucae (Baioneta) 14 cm
01 Pinça Adson com dente 12 cm
01 Rugina 15 cm
01 Kerrison Sacabocado 24 cm 45° 3 mm
01 Kerrison Sacabocado 24 cm 45° 4 mm
01 Leksell sacabocada curvo 20 cm
01 Descolador Penfields Brodbeck
01 Retrator Auto estático para couro cabeludo
01 Cureta

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)
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107492035 Caixa/Bandeja de craniotomia e hematoma: PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1923 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
02 Afastadores Farabeuf pequenos
01 Cabo de bisturi nº 07
01 Cabo de bisturi nº 04
08 Pinças Halstead Mosquitos Curvas  12 cm
04 Pinças Kelly retas 16 cm
03 Porta-agulhas com vídea
01 Ponta de aspirador nº 10
01 Ponta de aspirador nº 07
02 Pinças dente de rato (anatômica com dente) 16 cm
01 Pinça de dissecção (anatômica sem dente) 16 cm
01 Pinça Lucae (Baioneta)  16 cm
03 Tesouras Metzembaum Retas 18 cm
01 Tesoura Metzembaum Curva 18 cm
08 Pinças Backaus 13 cm
01 Descolador Penfields  nº 02
01 Descolador Davis 18 cm
01 Guia de Serra de Gigli Baile Reta com Conector Lise Tipo Stile
01 Espátula de Cérebro 2,2 mm
01 Espátula de Cérebro 3,8 mm
01 Espátula de Cérebro 5,8 mm
01 Pinça Sacabocado Kerrison 45 ° 2 mm
01 Pinça Sacabocado Kerrison 45 ° 3 mm
02 Pinça Sacabocado Kerrison 45 ° 4 mm
01 Pinça Sacabocado Leksell Curvo 3 mm
01 Pinça Sacabocado Leksell Reto 6 mm
01 Pinça Sacabocado Leksell Reto 3 mm
02 Retratores Weitamer Angulado com Dente para Fossa Posterior
02 Retratores Weitamer com Dente com Braço Dobrável auto-estático
01 Rugina reta 14 cm
01 Martelo Hajek cabeça 25 mm, peso 184g, comp. 21 cm
 02 Pinças Adson com dente 16 cm
01 Porta-agulhas Vascular Delicado 15 cm
01 Cureta Boca larga
01 Cureta Boca Média
01 Freza Inicial Mckenzie 13 mm
01 Freza Alargador Hudson 14 mm
06 Ganchos com mola
02 Jansen Retrator Escalpo Afiado

Materiais de Uso Médico (67)

107492036 Caixa/Bandeja de estrabismo:
02 Bléfaros aramados infantil 0,8 mm
02 Pinças para conjuntiva com dente 0,2 mm retas com cabo chato (titânio)
02 Pinças para músculo com dente 0,3 mm reta cabo chato (titânio)
04 Ganchos para músculo Graffe reto (titânio)
02 Ganchos de obliquo inferior (titânio)
02 Ganchos de obliquo superior (titânio)
02 Compassos Castroviejo curvo cabo chato 6,0/8,0 (fio) médio

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1924 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
02 Tesouras de conjuntiva Westcott ponta média romba
02 Cautérios passarinho (titânio)

107492037 Ortopedia - Caixa/Bandeja de trauma pequeno:
01 Pinça Rochester Pean curvo para assepsia 22 cm
06 Pinças Backaus 13 cm
01 Cortador de fio de Kirschnner 22 cm
01 Entortador de fio de Kirschnner 15 cm
01 Penfield ligeiramente curvo para dissecção, duplo 27 cm
01 Freer descolador duplo (rombo e afiado), larg 4,5 mm, comp. 18 cm
03 Pinça hemostática Adson reta 18 cm
03 Pinça hemostática Adson curva 18 cm
02 Halsted reto 89 cm (mosquito)
02 Halsted curvo 89 cm (mosquito)
02 Kocher curvo 14 cm
02 Kocher reto 14 cm
01 Pinça Adson com dente 12 cm
01 Pinça Adson sem dente 12 cm
01 Pinça anatômica com dente média 15 cm
01 Pinça anatômica sem dente média 15 cm
01 Martelo Hajek cabeça 25 mm, peso 184g, comp. 21 cm
01 Porta-agulhas 15 cm Crile Wood
01 Porta-agulhas 17 cm Mayo Hegar
01 Alicate delicado ponta fina 14 cm
02 US Army 21 cm com lâminas diferentes: 44X14 mm, 32X14 mm
02 Afastadores Hohmann 40 mm largura e 241 mm de comprimento
02 Afastadores Senn garra e lâmina (6X1,9mm) - comprimento 15 cm
01 Tesoura Metzembaum curva 17 cm
01 Tesoura delicada de dissecção 12 cm
01 Tesoura reta Mayo 14 cm
01 Tesoura Metzembaum reta 17 cm
01 Auto-estático 11 cm
01 Afastador Gelpi 9,3 cm
01 Tesoura delicada de Íris curva 11 cm
01 Descolador periósteo Love Adson - lâmina 5mm e comprimento 16 cm
01 Rugina 15 cm
01 Descolador periósteo Hoen lâmina 8mm e comprimento 19 cm
01 Pinça óssea levemente curva tipo Lewin 18 cm
01 Cabo de bisturi nº 03
01 Cabo de bisturi nº 04
02 Farabeuf 14 cm com lâminas diferentes: 11X22cm e 14X35cm
02 Farabeuf Grande 15 cm
01 Afastador Richardson médio - lâmina 25X32mm e comprimento 23cm
01 Aspirador Adson 21cm comprimento e 15 french
01 tesoura lister
01 pinça adson com dente 18cm
02 afastadores senn-muller 16cm
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1925 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
02 afastadores  hohmann nº 4 com apoio 10 mm x 1,7 mm x 16 cm
01 pinca ossea 95mm
01 pinca espanhola 140mm
01 pinca espanhola 170mm
01 pinca kern-lane
01 pinça verbrugge 190mm
01  pinça verbrugge 260mm
01  pinça lambotte 220mm
01  pinça lambotte 260mm
01 Afastador Hohmann nº 3 com apoio 15 mm x 7 mm x 15 cm
01 saca-bocado beyer
01 osteotomo smillie 170mm

107492038 Ortopedia - Caixa/Bandeja de trauma grande:
01 Pinça Rochester Pean curvo para assepsia 22 cm
08 Pinças Backaus 13 cm
01 Cortador de fio de Kirschnner 22 cm
01 Entortador de fio de Kirschnner 15 cm
01 Penfield ligeiramente curvo para dissecção, duplo 27 cm
01 Freer descolador duplo (rombo e afiado), larg 4,5 mm, comp. 18 cm
03 Pinça Adson reta 18 cm
03 Pinça  Adson curva 18 cm
02 Pinça mosquito Halsted curvo 89 cm
03 Pinça Kocher curvo 14 cm
03 Pinça Kocher reto 14 cm
01 Pinça Adson com dente 12 cm
01 Pinça Adson sem dente 12 cm
01 Pinça anatômica com dente longa 18 cm
01 Pinça anatômica com dente média 15 cm
01 Pinça anatômica sem dente longa 18 cm
01 Pinça anatômica sem dente média 15 cm
01 Martelo Hajek cabeça 25 mm, peso 184g, comp. 21 cm
01 Porta-agulhas 15 cm Crile Wood
01 Porta-agulhas 17 cm Mayo Hegar
01 Alicate de pressão 20 cm
01 Alicate 15 cm ponta serrilhada
01 Afastador Hibbs duplo lâmina 51mm, comprimento 24 cm
02 US Army 21 cm com lâminas diferentes: 44X14 mm, 32X14 mm
02 Afastadores Hohmann 40 mm largura e 241 mm de comprimento
02 Afastadores Senn garra e lâmina (6X1,9mm) - comprimento 15 cm
01 Tesoura Metzembaum curva 17 cm
01 Tesoura delicada de dissecção 12 cm
01 Tesoura reta Mayo 14 cm
01 Tesoura Metzembaum reta 17 cm
01 Afastador Auto-estático 14 cm
01 Afastador Gelpi  14 cm
01 Martelo Kirk com cabeça de bronze de 38mm, peso 652gr, comprimento 19 cm
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1926 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
01 Descolador periósteo Love Adson - lâmina 5mm e comprimento 16 cm
01 Rugina reta 14 cm
01 Descolador periósteo Hoen lâmina 8mm e comprimento 19 cm
01 Pinça óssea levemente curva tipo Lewin 18 cm
01 Cabo de bisturi nº 03
01 Cabo de bisturi nº 04
01 Cureta óssea reta cup/boca 5,7mm e comprimento 22 cm
02 Farabeuf 14 cm com lâminas diferentes: 11X22cm e 14X35cm
02 Farabeuf Grande 15 cm
01 Afastador Richardson médio - lâmina 25X32mm e comprimento 23cm
01 Aspirador Adson 21cm comprimento e 15 french
02 Garra Israel com 4 dentes e comprimento de 25 cm
01 cortador de fio de kirshner para fios ate 6mm de diametro
01 pinca adson com dente 18cm
01 afastador langenbeck 10x40mm
01 afastador langenbeck 13x43mm
01 afastador langenbeck 10x30mm
02 afastadores tipo hohmann fk118r 160 x 8 mm
02 afastadores tipo hohmann fk171r 240 x 17 mm
02 afastadores tipo hohmann fk188r 230 x 43 mm
01 pinça espanhola 170mm
 01 pinca espanhola 235mm
 01 pinca lane 320mm
 01 pinça verbrugge 240mm
 01 pinça  verbrugge 280mm
 01 pinça lambotte 260mm
 01 pinça lambotte 330mm
 01 Afastador Hohmann 210mm
 01 saca-bocado lecksell-stille

107492039 Ortopedia - Caixa/Bandeja de quadril:
01 Pinça Rochester curvo para assepsia 22 cm
08 Pinças Backaus 13 cm
01 Cortador de fio de Kirschnner 22 cm
01 Entortador de fio de Kirschnner 15 cm
01 Penfield ligeiramente curvo para dissecção, duplo 27 cm
03 Pinça hemostática Adson reta 18 cm
06 Pinça hemostática Adson curva 18 cm
02 Pinça Halsted mosquito curva 89 mm
02 Pinça Halsted mosquito reta 89 mm
04 Kocher curvo 14 cm
03 Kocher reto 14 cm
01 Mixter de ângulo reto 24 cm
01 Pinça Adson com dente 12 cm
01 Pinça Adson sem dente 12 cm
01 Pinça anatômica com dente longa 18 cm
01 Pinça anatômica com dente média 15 cm
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1927 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
01 Pinça anatômica sem dente longa 18 cm
01 Pinça anatômica sem dente média 15 cm
01 Martelo Hajek cabeça 25 mm, peso 184g, comp. 21 cm
01 Porta-agulhas 15 cm Crile Wood
01 Porta-agulhas 18 cm Mayo Hegar
01 Alicate de pressão 20 cm
01 Alicate 15 cm ponta serrilhada
01 Freer descolador 18 cm
02 US Army 21 cm com lâminas diferentes: 44X14 mm, 32X14 mm
02 Langenbeck lâmina 10X41 mm e comprimento 21 cm
02 Langenbeck lâmina 13X41 mm e comprimento 21 cm
02 Afastadores Hohmann 40 mm largura e 241 mm de comprimento
02 Afastadores Hohmann 18 mm largura e 241 mm de comprimento
02 Afastadores Senn garra e lâmina (6X1,9mm) - comprimento 15 cm
01 Afastador tipo Langenbeck pequeno (Lahey) lâmina 6X25mm e comprimento 20 cm
01 Tesoura Metzembaum curva 17 cm
01 Tesoura delicada de dissecção 12 cm
01 Tesoura reta Mayo 14 cm
01 Tesoura Metzembaum reta 17 cm
01 Gancho ósseo Volkmann afiado 22 cm
01 Auto-estático 14 cm
01 Auto-estático 11 cm
01 Afastador Gelpi  9,3 cm
01 Tesoura delicada íris curva 11 cm
01 Descolador periósteo Love Adson - lâmina 5mm e comprimento 16 cm
01 Descolador de periósteo Key
01 Rugina 15 cm
01 Descolador periósteo Hoen lâmina 8mm e comprimento 19 cm
01 Pinça óssea levemente curva tipo Lewin 18 cm
01 Cabo de bisturi nº 03
01 Cabo de bisturi nº 04
01 Osteótomo reto Hoke lâmina 1mm, comprimento 15 cm
01 Osteótomo reto Hoke lâmina 1,6mm, comprimento 15 cm
01 Osteótomo reto Hoke lâmina 0,6mm, comprimento 15 cm
01 Osteótomo curvo Hoke lâmina 0,6mm, comprimento 15 cm
01 Osteótomo curvo Hoke lâmina 1mm, comprimento 15 cm
01 Osteótomo curvo Hoke lâmina 1,6mm, comprimento 15 cm
01 Cureta óssea reta cup/boca 5,7mm e comprimento 22 cm
02 Farabeuf 14 cm com lâminas diferentes: 11X22cm e 14X35cm
02 Farabeuf Grande 15 cm
01 Afastador maleável lâmina 19mm e comprimento 20 cm
01 Afastador Richardson médio - lâmina 25X32mm e comprimento 23cm
01 Afastador auto-estático articulado 14 cm - 3X4 dentes
01 Aspirador Adson 21cm comprimento e 15 french
01 Sacabocado curvo articulado Beyer 4mm - comprimento 17 cm
01 Sacabocado Friedman delicado 4mm - comprimento 14 cm
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GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1928 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
01 Cizalha reta para cortar osso comprimento 22 cm
02 Garra Israel com 4 dentes e comprimento de 25 cm
01 gancho kocher 205mm
01 afastador kocher-langembeck 70x14mm
 02 afastadores lange-hohmann
 01 verbrugge 190mm
 01 lambotte 260mm
 01 cortador de fio de kirshner ate 3mm lateral
 01 osteotomo lambotte reto 6mm
 01 osteotomo lambotte reto 10mm
 01 osteotomo lambotte reto 18mm
 01 osteotomo lambotte curvo 8mm
 01 osteotomo lambotte curvo 13mm
 01 osteotomo lambotte curvo 18mm

107492040 Ortopedia - Caixa/Bandeja delicada (mão/pé):
01 Pinça Rochester Pean curvo para assepsia 22 cm
06 Pinças Backaus 13 cm
01 Cortador de fio de Kirschnner 22 cm
01 Entortador de fio de Kirschnner 15 cm
01 Penfield ligeiramente curvo para dissecção, duplo 27 cm
01 Freer descolador duplo (rombo e afiado), larg 4,5 mm, comp. 18 cm
03 Pinça Adson reta 18 cm
06 Pinça Adson curva 18 cm
03 Pinça mosquito Halsted reto 12 cm
03 Pinça mosquito Halsted curvo 12 cm
03 Pinça Kocher curvo 14 cm
03 Pinça Kocher reto 14 cm
01 Pinça Adson com dente 12 cm
01 Pinça Adson sem dente 12 cm
01 Pinça anatômica com dente média 15 cm
01 Pinça anatômica sem dente média 15 cm
01 Martelo Hajek cabeça 25 mm, peso 184g, comp. 21 cm
01 Porta-agulhas 15 cm Crile Wood
01 Porta-agulhas 17 cm Mayo Hegar
01 Alicate delicado ponta fina 14 cm
01 Afastador Alms com dentes semi-afiados, profundidade 3 mm, abertura 51 mm, comprimento 76 mm
02 Afastadores Hohmann 40 mm largura e 241 mm de comprimento
02 Afastadores Senn garra e lâmina (6X1,9mm) - comprimento 15 cm
01 Tesoura Metzembaum curva 17 cm
01 Tesoura delicada de dissecção 12 cm
01 Tesoura reta Mayo 14 cm
01 Tesoura Metzembaum reta 17 cm
01 Tesoura delicada de Íris curva 11 cm
01 Descolador periósteo Love Adson - lâmina 5mm e comprimento 16 cm
01 Rugina 15 cm
01 Descolador de periósteo key
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1929 de 2094
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01 Descolador periósteo Hoen lâmina 8mm e comprimento 19 cm
01 Pinça óssea levemente curva tipo Lewin 18 cm
01 Afastador de lâmina Trousseau 3 mm, com abertura 32 mm e comprimento 13 cm
01 Cabo de bisturi nº 07
01 Cabo de bisturi nº 04
01 Gancho duplo Guthrie padrão 2 mm, comprimento 12 cm
01 Gancho único hooks afiado de 3 mm, comprimento 15 cm
02 Farabeuf 14 cm com lâminas diferentes: 11X22cm e 14X35cm
02 Farabeuf Grande 15 cm
01 Aspirador Adson 21cm comprimento e 15 french
02 tesouras stevens
 01 pinca mixter 90º
 02 afastadores senn-muller 16cm
 01 saca-bocado friedmann delicado curvo 4mm

107492041 Ortopedia - Caixa/Bandeja de coluna:
01 Pinça Rochester Pean curvo para assepsia 22 cm
06 Backaus 13 cm
08 Pinças de campo não perfurante Edna com 102 mm
01 Cabo de bisturi nº 03
01 Cabo de bisturi nº 04
01 Pinça de dura Rhoton 17 cm
02 Pinça cushing reta 1,4 mm com 17 cm
01 Pinça cushing angulada 1,4 mm com 17 cm
01 Pinça cushing baioneta 1,4 mm com 19 cm
01 Pinça cushing com dente ponta 1,7 mm, 17 cm
01 Pinça cushing com dente ponta 1,3 mm, 17 cm
01 Pinça russian para enxerto com 7 mm com 20 cm
01 Tesoura Metzembaum curva delicada 18 cm
01 Tesoura Metzembaum curva 23 cm
01 Tesoura delicada de dissecção curva 12 cm
01 Ponta de aspirador Ferguson 2mm
01 Ponta de aspirador Adson french 15 com 20 cm - curvo
01 Aspirador Adson convencional french 12 com 14 cm - curvo
01 Aspirador delicado Malis Frazier french 7, 11 cm
03 Descoladores de dura
01 Afastador de dura com empurrador de cera
01 Afastador de dura delicado
01 Afastador de dura duplo grande
01 Afastador de dura lâmina de 11 mm, comprimento 15 cm
03 Afastadores de dura
01 Afastador de dura com aspirador 10X6mm, área de trabalho de 12 cm, comprimento cabo 11 cm
01 Afastador de dura com aspirador
01 Descolador de dura delicado
01 Pinça de ligamento amarelo curva, 1X2 dentes, 18 cm
01 Explorador de forâmer
01 Gancho de dura diâmetro 2 mm, comprimento 16 cm
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04 Afastador Auto-estático reto Weitlaner 165 mm semi-pontado
04 Afastador Auto-estático curvo Adson 190 mm
02 Afastador Auto-estático reto longo Weitlaner 240 mm semi-pontado
04 Afastador Auto-estático articulado Beckmann Eaton 320 mm
01 Retrator Seletz Gelpi braços com 65 mm, abertura 95 mm, compr. 16 cm
01 Gelpi retractor 5,5"
02 US army duplo, lâminas 44 e 32 mm, profundidade lâmina 14 e 14 mm, compr. 21 cm
02 Afastador Hibbs duplo, lâmina 51 mm, tamanho 25X19 mm, comprimento 24 cm
01 Espátula maleável dupla 13 mm, comprimento 203 mm
01 Espátula maleável dupla 19 mm, comprimento 203 mm
01 Impactador de enxerto anterior cervical 7 mm e comprimento 222 mm
01 Impactador de enxerto central canal - orientado 30 graus da vertical, largura da ponta 7 mm,
comprimento da ponta 13 mm, comprimento 222 mm
01 Martelo Karlin largo 340g, diâmetro 32 mm, compr. 248 mm
01 Osteótomo hoke reta lâmina 6 mm, 152 mm
01 Osteótomo hoke reta lâmina 10 mm, 152 mm
01 Osteótomo hoke reta lâmina 13 mm, 152 mm
01 Osteótomo hoke reta lâmina 16 mm, 152 mm
01 Osteótomo hoke reta lâmina 3 mm, 152 mm
01 Cureta reta 000 - 3,2mm e comprimento 229mm bruns
01 Cureta reta 00 - 3,4mm e comprimento 229mm bruns
01 Cureta reta 0 - 3,7mm e comprimento 229mm bruns
01 Cureta reta 1 -4,7mm e comprimento 229mm bruns
01 Cureta reta 2 - 5,7mm e comprimento 229mm bruns
01 Cureta reta 3 bruns - 7mm e comprimento 229mm
01 Cureta reta 4 bruns - 8,4mm e comprimento 229mm
01 Cureta angulada 000 bruns - 3,3mm e comprimento 229 mm
01 Cureta angulada 00 bruns - 3,9mm e comprimento 229 mm
01 Cureta angulada 0 bruns - 4,5mm e comprimento 229 mm
01 Cureta angulada 1 bruns - 5,3mm e comprimento 229 mm
01 Cureta angulada 2 bruns - 6mm e comprimento 229 mm
01 Cureta angulada 3 bruns - 7,2mm e comprimento 229 mm
01 Cureta angulada 4 bruns - 8,2mm e comprimento 229 mm
01 Cureta de ângulo reverso 0 bruns - 3,7mm e comprimento 229 mm
01 Cureta de ângulo reverso 2 bruns - 5,7mm e comprimento 229 mm
01 Cureta de ângulo reverso 4 bruns - 8,4mm e comprimento 229 mm
01 Sacabocado curvo pequeno Beyer curvo, dupla ação, 178 mm
01 Sacabocado Leksell dupla ação 8mm, com curva regular, comprimento 229 mm
01 Sacabocado Leksell dupla ação 8mm, com curva completa, comprimento 229 mm
01 Sacabocado Leksell dupla ação 8mm, com curva regular, e mordida estreita, comprimento 229 mm
01 Sacabocado Leksell dupla ação 8mm, com curva completa, comprimento 229 mm
01 Sacabocado echlin 4mm, comprimento 222 mm
01 Sacabocado echlin 2mm, comprimento 222 mm
01 Sacabocado fulton reto 241 mm
01 Sacabocado fulton ligeiramente curvo 241 mm
01 Sacabocado stille luer reto, 10mm, comprimento 216 mm
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01 Sacabocado stille luer angulado, 5mm, comprimento 241 mm
01 Sacabocado stille luer angulado, mordedura achatada 5mm, comprimento 241 mm
01 Cizalha Horsley curva com área de corte angulada, 267mm
01 Cizalha Stille Bone reta 267mm
02 pincas adson com dente 18cm
01 pinca mixter 23cm
02 porta-agulhas mayo-hegar 180mm
02 porta-agulhas mayo-hegar 265mm
01 afastador laminas inge
01 afastador/aproximador de costelas"sellors"200
01 descolador cobb 10mm
01 descolador cobb 13mm
01 descolador cobb 19mm
05 Kerrison 130º para frente 180mm: 02=1,0mm;02=2,0mm;02=3,0mm;
02=4,0mm;02=5,0mm.
02 Kerrrison 130º para tras 180mm: 01=2,0mm;01=4,0mm.
02 afastadores auto-estaticos retos weitlaner 240mm
01 pinça-disco love-gruenwald reta
01 pinca-disco love-gruenwald angulada para frente
01 pinca-disco love-gruenwald angulada para tras
01 osteotomo smillie 170mm

107492042 Caixa/Bandeja de curetas:
01 Cureta óssea reta cup/ponta 4,4 mm e comprimento 250 mm
01 Cureta óssea reta cup/ponta 6 mm e comprimento 250 mm
01 Cureta óssea reta cup/ponta 6 mm e comprimento 178 mm
01 Cureta óssea reta cup/ponta 5,7 mm e comprimento 229 mm
01 Cureta óssea reta cup/ponta 7,0 mm e comprimento 229 mm
01 Cureta óssea reta cup/ponta 8,4 mm e comprimento 229 mm
01 Cureta óssea reta cup/ponta 10,2 mm e comprimento 229 mm
01 Cureta óssea reversa cup/ponta 6 mm e comprimento 432 mm
01 Cureta óssea angulada cup/ponta 4,4 mm e comprimento 250 mm
01 Cureta óssea angulada cup/ponta 6 mm e comprimento 250 mm
01 Cureta óssea angulada cup/ponta 3 mm e comprimento 229 mm
01 Cureta óssea angulada cup/ponta 8,2 mm e comprimento 229 mm

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

107492043 Caixa/Bandeja de osteótomos:
01 Osteótomo lambotte reto calibre 2 mm, comprimento 185 mm
01 Osteótomo lambotte reto calibre 4 mm, comprimento 185 mm
01 Osteótomo lambotte reto calibre 6 mm, comprimento 185 mm
01 Osteótomo lambotte reto calibre 8 mm, comprimento 185 mm
01 Osteótomo lambotte reto calibre 10 mm, comprimento 185 mm
01 Osteótomo lambotte reto calibre 12 mm, comprimento 185 mm
01 Osteótomo lambotte reto calibre 16 mm, comprimento 185 mm
01 Osteótomo lambotte reto calibre 19 mm, comprimento 185 mm
01 Osteótomo lambotte reto calibre 22 mm, comprimento 185 mm
01 Osteótomo lambotte curvo calibre 4 mm, comprimento 185 mm
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01 Osteótomo lambotte curvo calibre 6 mm, comprimento 185 mm
01 Osteótomo lambotte reto lâmina 6 mm, comprimento 228 mm
01 Osteótomo lambotte reto lâmina 13 mm, comprimento 228 mm
01 Osteótomo lambotte reto lâmina 19 mm, comprimento 228 mm
01 Osteótomo lambotte reto lâmina 32 mm, comprimento 228 mm
01 Osteótomo curvo lâmina 19 mm, comprimento 279 mm
01 Osteótomo curvo lâmina 25 mm, comprimento 279 mm
01 Osteótomo curvo lâmina 32 mm, comprimento 279 mm
01 Osteótomo curvo lâmina 16 mm, comprimento 279 mm
01 Osteótomo curvo lâmina 13 mm, comprimento 279 mm

107492044 Caixa/Bandeja Bucomaxilofacial
02 Abaixa Lingua de Bruenings
02 Abaixador de Língua Wieder
01 Afastador de Bauer direito
01 Afastador de Bauer esquerdo
04 Afastador de Gillies nº 1
01 Afastador de lavassier
04 Afastador de Minnessota
02 Afastador de Minnessota com aspirador
04 Afastador de Obwegeser de 42 mm para cima
04 Afastador de Obwegeser de 62 mm para cima
02 Afastador de Obwegeser de 62 mm para baixo
02 Afastador de Obwegeser de 65 mm para ramo (garra ou garfado)
02 Afastador desmarres 16 mm
02 Afastador Obwegeser para Progenismo
04 Afastador Senn Muller Rombo
01 Agulha de Obwegeser de 15 cm
01 Alavanca apexo para cima
01 Alavanca potts direita
01 Alavanca potts esquerda
01 Alavanca seldin 1 direita
01 Alavanca seldin 1 esquerda
02 Alavanca tessier bilateral
02 Cabo de Bisturi nº 3
02 Cabo de Bisturi nº 7
03 Cânula Aspiradora de Frazier 19 cm
03 Cânula Aspiradora de Frazier 22 cm
01 Cinzel de Sverzut para disjunção palatina
02 Cinzel de Wagner com pontas de oliva para septo
02 Cinzel de Wagner curvo 6 mm
02 Cinzel de Wagner curvo 8 mm
02 Cinzel de Wagner reto 6 mm
02 Cinzel de Wagner Reto 8 mm
01 Compasso de castroviejo
02 Cureta de Lucas nº 85
02 Cureta de molt 2/4
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01 Curetas de seio maxilar do nº 1 ao nº 6 (conjunto de 6 peças)
02 Descolador de Freer Duplo
02 Descolador de molt com cabo ponta fina
02 Descolador de Molt com cabo ponta grande
04 Descolador de Molt nº 9
02 Descolador de sverzut para ramo
02 Descolador duplo reto/ molt 2
02 Descolador em J
04 Espátula em V – 1001
02 Espátula maleável 16 mm / 20 cm
02 Espátula maleável 20 mm / 30 cm
02 Espátula maleável 25 mm / 30 cm
02 Espátula maleável 30 mm / 30 cm
02 Espátula maleável 6,5 mm / 20 cm
01 Espéculo Hartmann adulto nº 2
01 Estojo de inox perfurado 42 x 28 x 12 cm
01 Gancho de Barros
01 Lima de osso miller nº 2
01 Localizador de nervo hayashi nº 1
01 Martelo de Mead (200 g)
01 Paquímetro inox tipo régua
01 Par de bloco de mordida de borracha (adulto e infantil)
03 Parafuso de Birdy
02 Pinça Adison com atrauma 12 cm
01 Pinça allis modificada 15 cm
02 Pinça baby Mixter curva forte 14 cm
01 Pinça beyer
02 Pinça Cushing reta com serrilha 17 cm
02 Pinça de Redução com Cremalheira 13 cm
01 Pinça de Rowe direito
01 Pinça de Rowe esquerdo
01 Pinça de Walshan direito
01 Pinça de Walshan esquerdo
02 Pinça Debakey dissecção 20 cm
02 Pinça Dietrich delicada 20 cm
01 Pinça Goiva Jansem Baioneta Leve
01 Pinça Kerrison 18 cm ponta reta 90º para cima 3 mm
01 Pinça Kocher angulada no cabo e ponta curva 14 cm
01 Pinça para prender enxerto fenestrada
02 Porta agulha coronária com widea 17 cm
02 Porta Agulha microvascular 18 cm com widea
02 Porta Agulha microvascular delicado 18 cm com widea
02 Porta Agulha para fio de Aço 20 cm
02 Porta agulha para fio de aço 25 cm
02 Separador de cavidade Smith
01 Separador sagital direito 9 mm
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01 Separador sagital esquerdo 9 mm
01 Seringa para anestesia com refluxo (carpule)
02 Tesoura cirúrgica fina / romba curva 14 cm
02 Tesoura cirúrgica fina / romba reta 14 cm
02 Tesoura de Joseph 15 cm curva
02 Tesoura Metzenbaum curva delicada 18 cm
02 Tesoura Metzenbaum reta delicada 18 cm
02 Tesoura universal para Fio de Aço angulada

107506001 Ponteira substituível para sonda de otoemissões compatível com aparelho da marca interacoustic. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

107506002 Oliva para impedancismetro/otoemissão tam. 3 amarelo compatível com aparelho da  marca
interacoustic.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

107506003 Oliva para impedancismetro/otoemissão tam. 4 verde compatível com aparelho da marca interacoustic. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

107522001 Monitor lcd colorido de 21", resolução mínima de 1024x768 pixels, otimizado para uso médico. Deve
possuir certificações médicas tuv en 60601-1. Deve possuir 16 milhões de cores, no mínimo. Ângulo de
visão de aproximadamente 170 graus (vertical e horizontal). Seleção automática de sinal ntsc ou pal.
Ajustes de cor, contraste, brilho, abertura, função auto chroma/phase. Deve possibilitar ajustes da
temperatura de cor. Modos de varredura de imagem: normal, underscan, overscan, zoom. Entrada de
sinais: dvi, vídeo composto, s-vídeo, rgb, ext sync. Saída de sinais: vídeo composto, s-vídeo, rgb, ext
sync. Alimentação: 100-240 vac, 50/60 hz. Acessórios: cabo de alimentação, manuais de instrução.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

107522002 Monitor TFT-LCD monocromático; tamanho da tela: 18"; deve possuir resolução de 10 bits em escala de
cinza, 1280x1024 SXGA; deve possibilitar o controle de brilho dependente da luz ambiente, com brilho
padrão de aproximadamente 500CD/m2;  deve possibilitar ajuste de referência padrão programável pelo
usuário; deve possuir mesa interna de verificação selecionável para a função de transferência da escala
de cinza; alimentação interna 110~220v; deve possuir tela de proteção para o LCD; deve ser compatível
com o equipamento cineangiocoronariógrafo marca Philips, modelo Integris CV 9; deve ser fornecido
todos os acessórios, cabeamento e materiais necessários para instalação e funcionamento do sistema.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

107522003 Monitor TFT-LCD monocromático; tamanho da tela: 18"; deve possuir resolução de 10 bits em escala de
cinza 1280x1024 SXGA. deve possibilitar o controle de brilho dependente da luz ambiente, com brilho
padrão de aproximadamente 500cd/m2; deve possibilitar ajuste de referência padrão programável pelo
usuário; deve possuir mesa interna de verificação selecionável para a função de transferência da escala
de cinza; alimentação interna 110~220v; deve possuir pedestal com rotação vertical; deve ser compatível
com o equipamento cineangiocoronariógrafo marca Philips, modelo Integris CV 9; deve ser fornecido
todos os acessórios, cabeamento e materiais necessários para instalação e funcionamento do sistema

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

107522004 Sistema de suporte de teto para até três (03) monitores LCD em sala de exames (monitor TFT-LCD
monocromático compatível com cineangiocoronariógrafo Philips, modelo Integris CV9) de 18". deve
permitir movimentos motorizados para cima e para baixo; deve permitir movimento giratório 360 graus;
deve ser compatível com os trilhos existentes no setor e o equipamento já citado de
cineangiocoronariógrafo; deve ser fornecido todos os acessórios, cabeamentos e materiais necessários
para instalação e funcionamento do sistema.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

107565002 Tansulosina, Cloridrato 0,4mg cap. CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107581001 Prancha para transferência de paciente em leito, maca e mesa cirúrgica, com dispositivo de deslizamento

interno, revestido com material lavável e impermeável, medindo aproximadamente 62cm de comprimento
e 38cm de largura

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

107646001 Cadeira de parto humanizado uso hospitalar, feito de fibra de vidro de alta resistência, design PECA 22 Mobiliário ativo
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desenvolvido para maximizar o conforto e a estabilidade para até 120kg. Equipado com uma bacia de
alumínio para coleta de líquidos e placenta. Aberta na frente permite total visualização do processo do
parto.

107859001 Travesseiro infantil com 30cm de largura por 40cm de comprimento,feito com recheio em fibra sintética
coberto com tecido em malha 100% algodão costurado, e revestido por courvin fino na cor branca,com
orifício de respiro em uma das laterais

PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo

107883001 Aparelho para anticoagulação oral marca Coaguchek XS (Ação Judicial) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

107883002 Fitas para aparelho para anticoagulação oral Coaguchek XS - 03 (três) caixas - cada caixa com 48
unidades

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

107905001 Levocetirizina, dicloridrato 5 mg, frasco 20 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

frasco 61 Medicamentos ativo

107905002 Tramadol 50 mg/ml, ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

107905003 Alendronato de Sódio 70 mg + Colecalciferol 2.800UI, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905004 Cálcio, carbonato 700 mg + Vitamina D  400 UI, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905005 Oxicodona, Cloridrato 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905006 Ferro quelato glicinato 150 mg + Ácido fólico 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905007 Nicergolina 30 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905008 INSUMOS: Palmitato de cetila glicerina associações, bisnaga - COLD CREAM BISNAGA 61 Medicamentos ativo
107905009 Lansoprazol 15 mg, cápsula

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905010 INSUMOS: Tira reativa para glicemia contour ts com 50 CAIXA 61 Medicamentos ativo
107905011 Rivastigmina 27 mg/cm², patches adesivos

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4..
PECA 61 Medicamentos ativo

107905012 Lisdexanfetamina, dimesilato 70mg, cápsula, (Cont A3).
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905013 Copolímero de poliacrilato polialcool 20 mg, seringa pronta - EXANTIA
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

seringa
pronta

61 Medicamentos ativo

107905014 Cloreto de sódio + Cloreto de potássio + citrato de sódio + glicose, flaconete 25 ml - HIDRAFIX
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FLACONET
E

61 Medicamentos ativo

107905015 Desvenlafaxina, succinato monoidrato 50 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905016 INSUMOS:Shampoo Polystar Stiefel, frasco 120ml FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905017 Glimepirida 2 mg + Cloridrato de Metformina 1.000 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905018 MANIPULADO: Matoxisaleno 50 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905019 Concentrado de fator VIII recombinantes 3 geração 500 UI, frasco-ampola

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

107905020 Desvenlafaxina, succinato monoidrato 100 mg, comprimido COMPRIMI 61 Medicamentos ativo
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Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. DO

107905021 Glimepirida 4 mg + Cloridrato de Metformina 1.000 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905023 MANIPULADO: Alantoina 2% + uréia 3% + LCD 10%,creme, frasco 200 g FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905025 Nepafenaco 0,1%, suspensão oftálmica,  frasco 5 ml

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905027 Brimonidina, Tartarato 0,10%, colírio, frasco 5 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905028 NUTRIÇÃO: Fórmula láctea em pó pediátrica - Aptamil soja 1 - 400g LATA 61 Medicamentos ativo
107905029 Risedronato sódico 150 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905030 Nimesulida 20 mg/g, gel, tubo 40 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

TUBO 61 Medicamentos ativo

107905031 Aceclofenaco 15 mg/g, creme, tubo 30 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

TUBO 61 Medicamentos ativo

107905035 MANIPULADO: Cimetidina 40 mg/ml, frasco 500 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905037 Etossuximida 5%, frasco 120 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905038 INSUMOS: Hidratante sem perfume para rosto FPS 15, 60g - EPIDRAT
****Descontinuado****

FRASCO 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

107905039 Pemetrexede 100 mg, ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

ampola 61 Medicamentos ativo

107905040 IMPORTADO: Caneta de epinefrina auto injetor 0,3 mg - EPIPEN PECA 61 Medicamentos ativo
107905041 INSUMOS: Shampo infantil neutro, frasco 200 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905042 Medroxiprogesterona, acetato 150 mg, ampola 1 ml

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
AMPOLA 61 Medicamentos ativo

107905043 Bisoprolol, fumarato 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905044 MANIPULADO: Olanzapina 8 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905045 Temozolamida 140 mg, cápsula

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905046 Temozolamida 180 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905047 Ferro, hidróxido polimaltosado, injetável, ampola - NORIPURUM
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

107905048 Escitalopram, oxalato 20 mg, comprimido – RECONTER
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905049 Magaldrato 80 mg/ml, suspensão, frasco 240 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905050 Pastilha de nicotina 4 mg, blister
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

BLISTER 61 Medicamentos ativo

107905051 Acido ascórbico 1 g, comprimido - CEWIN COMPRIMI 61 Medicamentos ativo

SCCD SES - SC
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Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. DO

107905052 Bromexina, cloridrato, gotas, frasco 50 ml - BISSOLVON
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905053 Gérmen de soja, cápsula - ISOSOY
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905054 Capsaicina 0,075%, creme, bisnaga
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4

BISNAGA 61 Medicamentos ativo

107905056 Nilotinib 200 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905057 Escitalopram, oxalato 15 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4

comprimido 61 Medicamentos ativo

107905058 Anlodipino, besilato 5 mg + Losartana potássica 50 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905062 MANIPULADO: Zinco, oxido + Água + Glicerina + Gelatina, (pasta unna),  frasco 500ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905063 Olmesartana medoxomila 40 mg + anlodipino 10 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905064 Temsirolimus 25 mg, frasco-ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

107905065 Cetoprofeno 20 mg/ml, gotas, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905066 Propanolol 40 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905067 Glycine max (Isoflavona) 75 mg, cápsula/comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4

capsula/com
primido

61 Medicamentos ativo

107905068 INSUMOS: Loção hidratante corporal, frasco 120 ml - Lactrex ou Lacticare FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905069 Levotiroxina sódica 112 mcg, comprimido  - SYNTHROID

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905070 Escitalopran, oxalato 10 mg, comprimido - LEXAPRO
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905071 Valsartan 320 mg + Hidroclorotiazida 25 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905073 MANIPULADO: Oxibutina, cloridrato 1 mg/ml, solução aquosa, frasco 100 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905074 Ustekinumabe 45 mg, frasco/seringa.

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4
frasco/ser 61 Medicamentos ativo

107905075 MANIPULADO: Metformina 200 mg + Cascara sagrada 100 mg + Sene 200 mg + Centella asiatica 100
mg + Faseolamina 100 mg + Hidroclorotiazida 20 mg + Picolinato de cromo 100 mcg, cápsula

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905076 MANIPULADO: Slendesta 150 mg + Folha magra 100 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905077 Óleo de Cartamo 1.000 mg, cápsula

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4
CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905078 Prednisolona + Benzocaina + Clioquinol + Polimixina B, bisnaga
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4

BISNAGA 61 Medicamentos ativo

107905079 Morfina, sulfato 30 mg liberação controlada, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905080 Salbutamol, sulfato de 6 mg, para nebulização, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905081 Beclometasona, dipropionato + Salbutamol, sulfato 400 + 800 mcg/ml, caixa com 10 flaconetes 2 ml para FLACONET 61 Medicamentos ativo
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
nebulização, flaconete
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

E

107905082 Insulina glulisina 100 UI/ml, frasco 10 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905083 MANIPULADO: Azuleno 0,05% + Alfa-Lisabolol 2% ,loção, frasco 500 ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905086 Saxagliptina 5 mg, caixa com 28 comprimidos, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905087 Anlodipino, besilato 5 mg, comprimido - PRESSAT
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905088 Mesalazina 800 mg, comprimido - MESACOL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905089 Dalfampridine 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905090 Alfuzosina, cloridrato 2,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905091 Etinilestradiol 0,6 mg + Norelgestromina 6 mg, adesivo,caixa com 03 adesivos
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAIXA 61 Medicamentos ativo

107905092 INSUMOS: Loção hidratante corporal, frasco 120g - EPIDRAT ULTRA FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905093 Insulina lispro 50 UI + Insulina lispro protamina 50 UI, refil 3 ml

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
PECA 61 Medicamentos ativo

107905094 Olodaterol, Cloridrato 2,5mcg Sol Inal Fr 4ml+ Respimat - 60 Puffs
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905095 Cimetidina 400 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905096 Isotretinoina 0,5 mg/g + Eritromicina 20 mg/g, gel, bisnaga 30 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

BISNAGA 61 Medicamentos ativo

107905099 Diosmina 900 mg + Hesperidina 100 mg, sachê 5 g.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SACHE 61 Medicamentos ativo

107905100 Itraconazol 100 mg, comprimido - SPORANOX
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905101 Risedronato sódico 35 mg, comprimido - ACTONEL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905102 Escitalopran, oxalato 20 mg/ml, gotas, frasco 15 ml - LEXAPRO
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905103 Benazepril 10 mg + Anlodipino 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905104 Dorzolamida, cloridrato 2%, colírio, frasco - TRUSOPT
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905105 Escitalopram, Oxalato 20 mg/ml, frasco 15 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905107 MANIPULADO: Codeina 40 mg + Venlafaxina 50 mg + Ciclobenzaprina 10 mg + Famotidina 60 mg,
cápsula

capsula 61 Medicamentos ativo

107905108 INSUMOS: Creme protetor e cicatrizante, bisnaga 40 g - CETRILAN BISNAGA 61 Medicamentos ativo
107905109 INSUMOS: Creme hidratante labial, bisnaga 15ml -  LA ROCHE POSAY - CERALIP BISNAGA 61 Medicamentos ativo
107905110 INSUMOS: Loção hidratante,  bisnaga 150 g - EMODERM BISNAGA 61 Medicamentos ativo (bloqueado)
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usar código 080918599

107905111 INSUMOS: Talco liquido, bisnaga 80 g - AMILIA BISNAGA 61 Medicamentos ativo
107905112 INSUMOS: Sabonete para o rosto e corpo 80 g - LIPIKAR SURGRAS LA ROCHE POSAY PECA 61 Medicamentos ativo

107905114 Pantoprazol 40 mg - PANTOZOL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905116 L-asparaginase peguilado (Pegaspargase) 750 UI/ml, ampola 5 ml. AMPOLA 61 Medicamentos ativo
107905117 Metformina 750 mg, comprimido - GLIFAGE XR

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905118 Mucopolissacaridase, creme, bisnaga 45 g.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

BISNAGA 61 Medicamentos ativo

107905119 Levotiroxina sódica 137 mcg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905121 Amoxicilina 875 mg + Sulbactam 125 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905122 INSUMOS: Reservatório na forma de seringa, caixa com 10 peças MMT 326A (1,76ml) - bomba
Paradigm.

CAIXA 61 Medicamentos ativo

107905124 Metadona 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905125 Famotidina 20 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905126 MANIPULADO: Coenzima Q 10 200 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905127 Prasugrel, cloridrato 10 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. 
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905128 Triptorrelina 11,25 mg, injetável, ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

107905131 Mometasona, furoato 400 mcg, pó para inalação, 30 cápsula + inalador, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905132 Daptomicina 500 mg, frasco-ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

107905134 Risperidona 1 mg/ml, frasco - RISPERDAL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905135 Insulina lispro 100 UI/ml, caneta descartável 3 ml - HUMALOG KWIKPEN
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

peca 61 Medicamentos ativo

107905137 Progesterona 200 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905138 Lornoxicam 8 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905139 Budesonida 200 mcg, pó inalante doses, frasco - MIFLONIDE
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905141 Nitazoxadina 500 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905142 Pramipexol 0,75 mg liberação controlada, (Contr. C1), comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905144 INSUMOS: Creme hidratante, pote 453 g -  CETAPHIL POTE 61 Medicamentos ativo
107905145 Agomelatina 25 mg, comprimido COMPRIMI 61 Medicamentos ativo
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Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. DO

107905146 Lamotrigina 200 mg, dispersível, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905148 Pazopanibe, cloridrato 200 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905149 Aripiprazol 20 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905150 Gingko Biloba, extrato seco 80 mg, comprimido - EQUITAM
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905152 Cimicifuga racemosa 160 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905153 Potássio, citrato 5 meq, comprimido - LITOCIT
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905154 MANIPULADO: Uréia 12% + Propilenoglicol 12% + ceramida 2% + PCA na 3% + Óleo melaleuca 2% +
Cold cream,  qsp pote 500 g

POTE 61 Medicamentos ativo

107905155 MANIPULADO: N-acetilcisteina 10% + Alfa-bisabolol 3% + Loção lanette, qsp pote 500 g POTE 61 Medicamentos ativo
107905156 MANIPULADO: Liquor carbono detergens 20% + Alantoina 3% + Ácido salicílico 6% + Shampoo base,

qsp frasco 400 ml
FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905157 MANIPULADO: Uréia 30% + Propilenoglicol 30% + Àcido salicílico 7% + Creme, qsp pote 100 g POTE 61 Medicamentos ativo
107905158 Bortezomib 1 mg, frasco-ampola

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

107905159 Amoxicilina 875 mg + Clavulanato de potássio 125 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905160 Vacina sublingual advanced , FDA  Allergenic Fase 1
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905161 Vacina sublingual advanced, FDA Allergenic Fase 2
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905162 Vacina sublingual advanced, FDA Allergenic Fase 3
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905163 Vacina sublingual advanced, FDA Allergenic Fase 4
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905164 Vacina sublingual advanced, FDA Allergenic Fase M
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905165 Levotiroxina sódica 38 mcg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905166 IMPORTADO: Tetrabenazina 25 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905167 Glimepirida 3 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905168 NUTRIÇÃO: Complemento alimentar isento de aminoácidos não essenciais, com mistura de aminoácidos
essenciais, vitaminas, minerais e oligoelimentos - crianças acima de 1 ano - lata 450g - Milupa UCD 2.

LATA 61 Medicamentos ativo

107905169 Importado:Sargramostim 500 mcg/ml, frasco FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

107905170 MANIPULADO: Papaina 4%, gel, pote 100 g POTE 61 Medicamentos ativo
107905171 MANIPULADO: Papaina 8%, gel, pote 100 g POTE 61 Medicamentos ativo
107905172 Rosuvastatina 40 mg, comprimido COMPRIMI 61 Medicamentos ativo
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Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. DO

107905173 INSUMOS: Spray de silicone, frasco 100 ml - KELO COTE

usar código: 080918609

FRASCO 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

107905174 Paroxetina 20 mg, comprimido - DEPAXAN
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905175 Ganciclovir 250 mg, cápsula gel
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905176 Lactato de calcio + Fosfato de calcio + Cianocobalamina + Colecalciferol + Sulfato de zinco, frasco 250 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905177 Indacaterol, maleato 150 mcg, 30 cápsula + inalador, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

frasco/emb(
capsula com

inal)

61 Medicamentos ativo

107905178 NUTRIÇÃO: Suplemento nutricional líquido para uso oral, hipercalórico e com exclusiva emulsão de
lipídios - Calogen 200ml.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905179 Ácido fólico 0,2 mg/ml, frasco 30 ml - ENDOFILIN
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905180 Cabazitaxel 60 mg , frasco-ampola 1,5 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

107905181 Felbamato 600 mg/5ml, suspensão oral, frasco 237 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905182 Cinacalcete, cloridrato 30 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905183 INSUMOS: Ciclopirox alamina + Zinco piridione + Acido salicílico, shampoo, frasco 120 a 150 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905184 Ivabradina, cloridrato 5 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905185 Oriza sativa 600 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905186 IMPORTADO: Diazóxido 100 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905187 Concentrado de fator VIII 1.000UI, pó-liofilizado, injetável + solução diluente, frasco-ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

107905189 MANIPULADO: Meloxicam 20 mg + Codeína 30 mg + Triancinolona 3 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905190 Ibuprofeno 600 mg + Argina 555 mg, granulado, sachê 3 g

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
SACHE 61 Medicamentos ativo

107905191 Ticagrelor 90 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905192 Alisquireno 150 mg + Anlodipino 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905193 Diazoxido 15 mg/ml, ampola 20 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

107905194 IMPORTADO: Caneta de epinefrina auto injetora 0,15 mg - EPIPEN JR. PECA 61 Medicamentos ativo
107905195 Temozolamida 100 mg, pó liofilizado, injetável, ampola

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
AMPOLA 61 Medicamentos ativo

107905196 Dabigatrana, Etexilato 150 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo
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GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
107905198 INSUMOS: Sabonete em barra para pele sensível e ressecada, barra 100 g - OILATUM JR. PECA 61 Medicamentos ativo
107905199 Concentrado de fator VIII 500 UI, pó liofilizado, injetável + solução diluente, ampola

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
AMPOLA 61 Medicamentos ativo

107905200 Codergocrina, mesilato 1 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

capsula 61 Medicamentos ativo

107905201 Quetiapina, fumarato 300 mg liberação prolongada, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905202 MANIPULADO: Sertralina 80 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905203 Tolterodina, tartarato 1 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905204 MANIPULADO: Vitamina E (tocoferol) 5 mg/ml + vitamina B1 (tiamina) 30 mg/ml, frasco FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905205 MANIPULADO: Coenzima Q10 300 mg/5ml, suspensão oral, aromatizada, frasco 300 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905206 Rabeprazol 20 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905207 INSUMOS: Emoderm creme 10%, frasco 60g. FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905208 Ciprofloxacino 2mg + Hidrocortisona 10mg – OTOCIRIAX

Frasco de 5ml.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905210 Metronidazol 400 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905211 Cilazapril 1 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905212 Ipilimumabe 200 mg/40 ml, frasco-ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

107905213 Ipilimumabe 50 mg/10 ml, frasco-ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

107905214 Concentrado de fator VIII recombinante terceira geração 500UI, isento de proteínas humanas e/ou
animais, frasco-ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

107905215 MANIPULADO: Alantoina 2% + Uréia 5% + Betametasona 0,05% + Essência de menta 0,35% + Enxofre
desodorizado 2,5% + Óleo de semente de girassol 10%, creme, frasco 300 g.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905216 MANIPULADO: 5-hidroxitriptofano 150 mg , cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905217 MANIPULADO: Polietilenoglicol 4.000, sachê 10 g SACHE 61 Medicamentos ativo
107905218 MANIPULADO: Coenzima Q10 150 mg, comprimido comprimido 61 Medicamentos ativo
107905219 Olanzapina 10 mg, comprimido - ZYPREXA

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905220 Piridoxina 80 mg + tiamina 30 mg, drágea - DOXAL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

DRAGEA 61 Medicamentos ativo

107905221 Fluocinolona + Neomicina + Polimixina B + Lidocaína, frasco - ELOTN
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905222 MANIPULADO: Coaltar 5% + àcido salicílico 5%, qsp frasco 50 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905223 MANIPULADO: Creme Lanete + D-Pantol 5% + Óleo de semente de uva 5% + Uréia 20% + TCM 5%, qsp

frasco 100 ml
FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905224 IMPORTADO: Estiripentol 250 mg, cápsula - DIACOMIT CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905225 Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg, tubo com 120 doses - VANNAIR/inalação.

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
TUBO 61 Medicamentos ativo
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
107905226 Quetiapina, fumarato 300 mg, comprimido,  (Contr. C1)

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905229 Ledipasvir 90mg + Sofosbuvir 400mg
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905231 Não deveria deixar cadastrar dois itens com o mesmo código. PECA 61 Medicamentos ativo
107905232 Flunitrazepam 1 mg - ROHYPNOL

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905233 Budesonida 50 mcg/dose aero bucal, frasco 100 doses
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905235 Clofarabina 20 mg/20 ml, frasco-ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

107905236 Vitamina E + associações - OLIGOVIT
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905237 Indacaterol, maleato 300 mcg, caixa 30 cápsulas inalatórias
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

frasco/emb(
capsula com

inal)

61 Medicamentos ativo

107905238 Dexpantenol 50 mg, gel oftálmico, bisnaga 10 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

BISNAGA 61 Medicamentos ativo

107905239 Pegvisomanto 20 mg, frasco-ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

107905240 Candesartana Cilexetila 16 mg + Felodipino 2,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905241 NUTRIÇÃO: Proteína do soro do leite - whey protein aproximadamente 1 kg POTE 61 Medicamentos ativo
107905242 Quetiapina, fumarato 100 mg, comprimido - SEROQUEL

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905243 Meloxicam 10 mg/ml,  injetável, frasco-ampola 1,5ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

107905244 Venlafaxina 75 mg liberação controlada, comprimido - EFEXOR XR
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905245 Somatotrofina 15mg, ampola - NORDITROPIN NORDIFLEX
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

107905246 MANIPULADO: Glicosamina, sulfato 500 mg + Condroitina, sulfato 500 mg + Metilsulfonilmetano (MSM)
100 mg, sachê

sache 61 Medicamentos ativo

107905247 MANIPULADO: Glicosamina, sulfato 800 mg + Condroitina, sulfato 1.00 0mg + Metilsulfonilmetano (MSM)
200 mg, sachê

sache 61 Medicamentos ativo

107905248 Valsartan 160 mg + Hidroclotiazida 12,5 mg + Anlodipino 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905249 Pantoprazol 40 mg, grânulos gastro-resistentes, sachê
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SACHE 61 Medicamentos ativo

107905250 Candesartana 16 mg + Felodipino 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905251 Alfacoriogonadotropina - HCG recombinado (r-hcg) 250 mg, seringa
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SERINGA
PRONTA

61 Medicamentos ativo

107905252 Paliperidona 3 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905253 Pindolol 5 mg, comprimido COMPRIMI 61 Medicamentos ativo
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. DO

107905254 Roflumilaste 500 mcg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905255 MANIPULADO: Piroxican 20 mg + Triancinolona 6mg + Ciclobenzaprina 5 mg, cáspula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905256 MANIPULADO: Cimetidina 150 mg + Cetirizina 10 mg + Ranitidina 150 mg, cápsula incolor CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905257 Clotrimazol 10 mg/g, creme, tubo TUBO 61 Medicamentos ativo
107905258 Orfenadrina, citrato 35 mg + Paracetamol 450 mg+ Cafeina 50 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905260 Ambrisentana 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

Usar código: 477072

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo (bloqueado)

107905261 Calcipotriol 50 mcg + Dipropionato de betametasona 0,5 mg,  pomada, bisnaga 30 g.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

BISNAGA 61 Medicamentos ativo

107905262 Rizatriptana, benzoato 10 mg, comprimido revestido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

comprimido 61 Medicamentos ativo

107905263 Venlafaxina 75 mg liberação controlada, comprimido - VENLIFT OD
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905264 Omeprazol magnésio 40 mg, comprimido - LOSEC MUPS
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905265 Zuclopentixol 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905266 Benfotiamina 150 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905268 MANIPULADO: Hidrato de cloral 20%,  frasco 50 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905269 Metoprolol, tartarato 100 mg comprimido - SELOKEN

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905271 INSUMOS: Sabonete líquido de óleo de amêndoas doces, frasco FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905272 Metilprednisolona, aceponato 1mg/g, loção, frasco 20 g

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905273 MANIPULADO: Triglic cadeia média 30% + Dpantenol 10% + Manteiga de karité 3% + Creme lanete, qsp
frasco 100 g

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905274 Teofilina 130 mg + Cloridrato de hidroxizina 10 mg + Sulfato de efedrina 25 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905275 Propilenglicol 3,0 mg + propilenglicol 400 4,0 mg, solução hidratante oftálmica, frasco 10 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905276 INSUMOS: Clobetasol, propianato 0,5mg/ml shampoo 118ml a 125ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905278 Mesalazina 1.200 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905279 Silimarina 70 mg + DL-metionina 100 mg, drágea
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

DRAGEA 61 Medicamentos ativo

107905280 Rosuvastatina 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905281 Carmelose de sódio 0,5% + Glicerina 0,9%, solução oftálmica, flaconete 0,4 ml.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FLACONET
E

61 Medicamentos ativo

107905282 Gonadorelin (lh - FSH) 0,1mg, ampola AMPOLA 61 Medicamentos ativo
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

107905283 MEDICAMENTO IMPORTADO: Tetracosactidio (acth sintético) 0,25 mg, ampola AMPOLA 61 Medicamentos ativo
107905284 Deflazacorte 6 mg, comprimido - CALCORT

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905285 Eltrombopag Olamina 25 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905286 Nortriptilina, cloridrato 75 mg, cápsula  - PAMELOR
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905287 Fluoxetina, cloridrato 20 mg, comprimido - VEROTINA
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905288 Vacina recombinante quadrivalente (tipos 6,11,16,18) contra HPV, ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

107905289 Alprazolam 2 mg liberação lenta, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905290 Somatotrofina 10 mg, ampola - NORDITROPIN NORDIFLEX
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

107905291 Ácido salicílico 30 mg/g + enxofre 100 mg/g, sabonete 100g.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

PECA 61 Medicamentos ativo

107905292 Eritromicina 20 mg/g, gel, tubo 60 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

TUBO 61 Medicamentos ativo

107905294 Telaprevir 375 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905295 Felodipino, 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905296 Varfarina sódica 5 mg, comprimido - COUMADIN
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905298 Capecitabina 150 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905299 Colecalciferol, solução oral, frasco 10 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905300 Prednisolona 0,12%, suspensão oftálmica, frasco 10 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905301 Epinastina, cloridrato 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905302 Risperidona 50 mg, ampola 2 ml, (Contr. C1) - RISPERDAL CONSTA
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

107905303 Liraglutida 6 mg/ml, ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

107905304 Irbesartana 300 mg + Hidroclorotiazida 12,5mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905305 MANIPULADO: Condroitina, sulfato 400 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905306 Triantereno 50 mg + Hidroclorotiazida 50 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905307 Metilfenidato, cloridrato LA 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905308 Linagliptina 5 mg, comprimido COMPRIMI 61 Medicamentos ativo

SCCD SES - SC
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GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1946 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. DO

107905309 Brinzolamida 1% + Timolol 0,5%, frasco 5 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905310 MANIPULADO: Zinco, sulfato 20 mg/ml, frasco 100 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905311 Sena + Cassia + Tamarindus + Cariandrum + Alcaçuz, pote  - TAMARINE geléia 150 mg.

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
POTE 61 Medicamentos ativo

107905312 INSUMOS: Eucerin fluido clareador FPS 20 50 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905313 Limeciclina 300 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905314 Denosumabe 60 mg, frasco/seringa 1ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SERINGA
PRONTA

61 Medicamentos ativo

107905315 Olanzapina 5 mg, comprimido - ZYPREXA
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905316 Vitamina D 5.600 UI/ml,  frasco 10 ml - DEPURA
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905318 Eltrombopag olamina 50 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905319 Famotidina 40 mg + Ciclobenzaprina 7 mg + Meloxican 15 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905320 MANIPULADO: Vitamina C 500 mg + Vitamina E 400 UI + Beta caroteno 15 mg + Óxido de zinco 80 mg +
Óxido de cobre 2 mg + Luteína 15 mg, cáspula

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905321 Valsartan 160 mg, comprimido - DIOVAN
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905322 Amitriptilina, cloridrato 25 mg, comprimido - PROTANOL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905323 Bimatoprost 0,01%, frasco 3 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905324 Propanalol, cloridrato 160 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905325 Gefitinib 250 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905326 Pazopanibe, cloridrato 400 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905327 Glicosamina 500 mg + Condroitina 400 mg, cápsula - ARTROLIVE
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

capsula 61 Medicamentos ativo

107905329 Fingolimode, Cloridrato 0,5 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905330 Ciclesonida 50 mcg/dose, suspensão nasal, frasco com 120 doses
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905331 Dabigatrana, Etexilato 75 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905332 Valsartan 40 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905333 Stryphnodendron adstringens coville extrato seco 50%, 60mg/g, pomada, tubo 20g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

TUBO 61 Medicamentos ativo

107905334 Silybum Marianum 100 mg, comprimido COMPRIMI 61 Medicamentos ativo

SCCD SES - SC
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GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1947 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. DO

107905335 Alisquireno, hemifumarato 300 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905336 Codeína 40 mg + Amitriptilina 75 mg + Deflazacort 6 mg + Famotidina, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905337 Rivaroxaban 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905338 Formoterol, fumarato 12 mcg, cápsulas + inalador - FLUIR (cápsula inalatória).
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905339 Ácido valproico xarope 50 mg/ml, frasco - DEPAKENE
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905340 Bexaroteno 75 mg, capsula gel
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905342 Pramipexol 1,5 mg liberação controlada, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905343 Zolpidem 12,5 mg liberacao prolongada, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905344 Lisdexanfetamina, dimesilato 30 mg, cápsula gelatinosa (Contr. A3)
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905346 Panitumumabe 20 mg/ml, frasco/ampola 5 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

frasco/ampo
la

61 Medicamentos ativo

107905347 Ipratropio 0,02 mg + fenoterol 0,05 mg, aerosol, frasco com 200 doses
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905348 Solifenacina, succionato 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905349 IMPORTADO: Canabidiol (CBD) 15 - 19%, tubo 10 g - REAL SCIENTIFIC HEMP OIL (RSHO) TUBO 61 Medicamentos ativo
107905351 Estradiol 1 mg, gel, sachê 1 g - SANDRENA

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
SACHE 61 Medicamentos ativo

107905352 Cloxazolam 2 mg, comprimido - EUTONIS
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905353 Ciclobenzaprina 5 mg, comprimido - MIOSAN
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905354 Gliclazida 60 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905355 Imunoglobulina G líquida a 10%, frasco/ampola 100ml  (10 g)
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

frasco/ampo
la

61 Medicamentos ativo

107905356 Sódio, picossulfato 7,5 mg, frasco - GUTTALAX
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905357 NUTRIÇÃO: Dieta nutricionalmente completa enteral ou oral sem lactose e sem glúten lata 400g - Enteral
Whey

LATA 61 Medicamentos ativo

107905358 Estrogênios conjugados, creme vaginal 0,625 mg/g, bisnaga 26 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

bisnaga 61 Medicamentos ativo

107905359 MANIPULADO: Carnitina 50 mg/ml, qsp, frasco 100 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905360 MANIPULADO: Bicarbonato de sódio 2 mg/ml, frasco 500 ml

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905361 Ferro III, polimaltosado 50 mg/ml, solução oral, frasco 20 a 30 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

107905363 Hilano G F - 20, ampola 6 ml - SYNVISC ONE
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

107905365 Tadalafila 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905366 Cilostazol 50 mg, comprimido - CEBRALAT
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905367 Rivaroxaban 20 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905368 Rhodiola rosea L. 400 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905369 Cordia verbenacea 5 mg/ml, aerosol, frasco 75 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905371 Topiramato 50 mg, comprimido - EGIDE
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905372 Valsartan 320 mg, comprimido - DIOVAN
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905373 Sertralina, cloridrato 50 mg, comprimido - ZOLOFT
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905374 Divalproato de sódio 250 mg, comprimido - DEPAKOTE ER
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905375 Carbomero 2 mg/g, gel oftalmico, tubo 10 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

TUBO 61 Medicamentos ativo

107905376 Brosimum gaudichaudii trecul 400 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905377 Paricalcitol 5 mcg/ml, frasco-ampola 1 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

107905378 Cetrimonio,brometo 2 mg/g + Benzalconico,cloreto 0.2 mg/g, creme, tubo 40 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

TUBO 61 Medicamentos ativo

107905379 MANIPULADO: Zinco, quelato 15 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905380 MANIPULADO: Polivitamínico: Vitamina D 800 UI + Vitamina B3 40 mg + Vitaina B12 4 mcg + Vitamina A

2 mg + Vitamina E 20 UI + Vit amina B1 12 mg + Vitamina B6 4 mg + Vitamina B5 14 mg + Vitamina K
160 mcg + Vitamina B2 4 mg + Vitamina B9 400 mcg + Vitamina C 120 mg + Vitamina B7 100 mcg,
cápsula

capsula 61 Medicamentos ativo

107905381 MANIPULADO: Magnésio, Cloreto 150 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905383 Harpagophytum Procumbens 300 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905385 Hialuronato de sódio 0,15%, 3,2mg/ml, solução oftálmica, frasco 10 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905386 Polivitamínico + Minerais, drágea - SUPRADYN ATIVA
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

DRAGEA 61 Medicamentos ativo

107905387 Tansulosina, cloridrato 0,4 mg liberação prolongada, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905388 Estradiol 5 mg/ml + Noretisterona 50 mg/ml, solução injetável, ampola 1 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
107905389 Valsartan 80 mg, comprimido - DIOVAN

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905390 Ramipril 5 mg, comprimido - NAPRIX
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905392 Topiramato 100 mg, comprimido - AMATO
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905393 Lamotrigina 100 mg, comprimido - LAMITOR
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905394 Sumatriptano 100 mg/ml, solução nasal, spray 0,2ml, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905396 MANIPULADO: Furosemida 5mg/ml, suspensão, frasco 60 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905397 Gel creme antiacne, frasco 40 ml -  EFFACLAR DUO LA ROCHE POSAY

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905398 Mesalazina 2.000 mg, grânulos de liberação prolongada, sachê 2g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SACHE 61 Medicamentos ativo

107905401 Água boricada 3%, solução tópica, frasco 100 ml frasco 61 Medicamentos ativo

107905402 Erlotinibe 25 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905403 Vitaminas e minerais, comprimido - VITAMINERALS PLUS
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905404 Vitis vinifera L 360 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905406 Extrato de pinus pinaster 50 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905407 Vacina recombinante bivalente (tipos 16, 18) contra HPV, ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

107905408 Dienogeste 2 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905409 MANIPULADO: Extrato de cranberry, (vaccinium macrocarpon) 400 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905412 Lenalidomide 15 mg, cápsula

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905413 Abiraterona, acetato 250 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905414 Aprepitanto 80 mg (2 comprimidos) + Aprepitanto 125 mg (1 comprimido) - caixa com 3 comprimidos
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAIXA 61 Medicamentos ativo

107905415 Somatotrofina 16 UI, 5,3mg, frasco-ampola - GENOTROPIN PEN
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

107905416 Rupatadina, fumarato 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905417 Solifenacina, succinato 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905418 Bupropiona, cloridrato 15 0mg liberação prolongada, comprimido  - WELLBUTRIN XL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905420 Latanoprost 0,005% + Timolol 5 mg, frasco 2,5 ml - XALACOM
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
107905421 Metoprolol 47,5 mg + Felodipino 5 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905422 Silybum marianum 200 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905423 Cloreto de Colina 20 mg + Metionina 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905425 MANIPULADO: Loção lanette, frasco 300 ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905427 Imunoglobulina de coelho anti-timocitos humanos 200 mg, injetável, frasco-ampola

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

107905428 Cefadroxila monoidratada 500 mg/ 5 ml, frasco 100 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905430 Anlopidino 5 mg + Enalapril, maleato 20 mg, comprimido - ATMOS
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905431 Clobetasol 0,5mg/g, creme, bisnaga - PSOREX
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

BISNAGA 61 Medicamentos ativo

107905432 Zolpidem 6,25mg liberação prolongada, comprimido revestido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905434 Lorazepan 2 mg, comprimido - LORAX
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905435 MANIPULADO: Creme não iônico - NMF2, uréia 20%, D pantenol 5%,qsp frasco 100 g FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905436 MANIPULADO: Creme Lanete - lanolina purificada 30%, triglicerídeo de cadeia média 10%, D-pantenol

10%, QSP  frasco 200 ml.
FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905439 Carboximetilcelulose sódica 5 mg/ml + Glicerina 9 mg/ml, solução oftálmica, frasco 10 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905440 MANIPULADO: Fósforo quelato 62,5 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905442 Lamotrigina 100 mg dispersível, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905443 Sucralfato 200 mg/ml, flaconete 10 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FLACONET
E

61 Medicamentos ativo

107905444 Pantoprazol magnésio di-hidratado 40 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905446 Vemurafenibe 240 mg, comprimidos revestidos
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905447 INSUMOS: Pasta protetora para ostomia, bisnaga 57 g - ADAPT PAST/HOLLISTER BISNAGA 61 Medicamentos ativo
107905448 Anlopidino, Besilato 2,5 mg + Benazepril, cloridrato 10 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905449 Golimumabe 50 mg/ml, caneta descartável preenchida 0,5 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

PECA 61 Medicamentos ativo

107905450 INSUMOS: Uréia 200 mg/g, creme hidratante, bisnaga 50g. BISNAGA 61 Medicamentos ativo
107905451 MANIPULADO: Lipase 15.000 UI,  cápsula capsula 61 Medicamentos ativo
107905452 Desogestrel 0,15 mg + Etinilestradiol 0,02 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905453 Travoprost 0,004% , solução oftálmica, frasco 2,5 ml - TRAVATAN
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905454 Nimesulida dispersível 100 mg, comprimido.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1951 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
107905457 IMPORTADO: Ceritinib 150mg. COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905458 Isoflavona 50 mg, cápsula - Glycine Max 125 mg
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905459 Telmisartana 80 mg + Anlodipino 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905460 Lactobacillus Acidophilus 55 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905462 Paliperidona 100 mg, suspensão injetável,s eringa preenchida 1,0 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SERINGA
PRONTA

61 Medicamentos ativo

107905463 Dutasterida 0,5 mg + Tansulosina, Cloridrato 0,4 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905464 Sumatriptano 25 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905465 Saccharomyces boulardii - 17 100 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905466 Diidroergotamina 1mg + Dipirona sódica 350 mg + Cafeína 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905467 Homatropina, Metilbrometo 1,0 mg + Hiosciamina, Bromidato 0,1037 mg + Hioscina 0,0065 mg + Dipirona
0,300 g, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905468 Racecadotril 100 mg, cápsulas.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905469 Asenapina, maleato 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905470 Venlafaxina 150 mg liberação controlada, cápsula - ALENTHUS
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905471 Sódio, Cloreto 4,5 mg/g , gel nasal, frasco dosador 30 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905472 Regorafenib 40 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

comprimido 61 Medicamentos ativo

107905473 Latanoprost 0,005%, frasco 2,5ml - XALATAN
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905474 Ivabradina, cloridrato 7,5mg, comprimido revestido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905475 Ciclobenzaprina 10 mg + Cafeína 60 mg, comprimido revestido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905476 Ciprofloxacino 200 mg,  solução injetável 2 mg/ml, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905477 Alisquireno 300 mg + Anlodipino 5 mg, comprimido.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905478 MANIPULADO: Protetor solar FPS 60, sem perfume, frasco 50 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905479 Cálcio, citrato malato 250 mg + Vitamina D3 2,5 mcg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905480 Alcaftadina 0,25%, colírio, frasco 3 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1952 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
107905481 Alimentação parenteral, bolsa 2.053 ml - KABIVEM 1.900

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
bolsa 61 Medicamentos ativo

107905482 Benzoilmetronidazol 4%, suspensão, frasco 80 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905483 Fosfomicina trometamol 3g, envelope
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

ENVELOPE 61 Medicamentos ativo

107905484 MANIPUALDO: Desonida 0,05% + Vegelip 5%, loção hidratante, frasco 200g FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905485 Rivaroxaban 15 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905486 Testosterona, Cipionato 100 mg/ml, ampola 2 ml.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

107905487 Venlafaxina 150 mg, cápsula - VENLAXIN
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905488 Rosuvastatina 10 mg, comprimido - CRESTOR
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905489 Ibandronato de sódio 150 mg, comprimido - BONVIVA
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905490 Acarbose 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905491 Paliperidona 150 mg, suspensão injetável, seringa preenchida 1,5 ml.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SERINGA
PRONTA

61 Medicamentos ativo

107905492 Doxorrubicina Lipossomal peguilada 2 mg/ml, ampola 10 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

107905493 Sertralina, Cloridrato 50 mg, comprimido revestido, (Contr. C1) - ASSERT
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905494 INSUMOS: Removedor diário de proteína - OPTI-FREE Supraclens FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905495 INSUMOS: Solução multi-proposito para lentes de contato rígidas acrílicas e gás permeáveis - UNIQUE -

PH
FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905496 MANIPULADO: Uréia 10%  + Óleo de amêndoas doce 5%  + Óleo de girassol 5%, creme, frasco 200 g FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905498 Triancinolona, Acetonido 40 mg, suspensão ocular injetável, frasco-ampola 1ml

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

107905499 Trifolium Pratense l. 100 mg , comprimido revestido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905500 Beclometasona 100 mcg + Formoterol 6 mcg, tubo
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

TUBO 61 Medicamentos ativo

107905501 Clozapina 100 mg, comprimido - LEPONEX
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905503 Prucaloprida 2 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905504 Diosmina 450 mg + Hesperidina 50 mg, comprimido - DAFLON
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905505 Escitalopram, Oxalato 20 mg, comprimido - EXODUS
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

comprimido 61 Medicamentos ativo

107905506 Topiramato 50 mg, comprimido - AMATO
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905507 Quetiapina, Fumarato 25 mg, comprimido, (Contr. C1)  - SEROQUEL COMPRIMI 61 Medicamentos ativo
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. DO

107905508 Alcachofra 100 ml, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905509 INSUMOS: Gel para higiene das pálpebras e dos cílios, tubo 40 g - BLEPHAGEL

usar código de insumos: 080918143.

TUBO 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

107905510 MANIPULADO: Codeína 20 mg + Glicosamina 500 mg + Amitritilina 20 mg + Ciclobenzaprina 5 mg +
Famotidina 40 mg, cápsula

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905511 IMPORTADO: Lenalidomide 25 mg, cápsula capsula 61 Medicamentos ativo
107905512 Quetiapina, fumarato 200 mg liberação prolongada, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905513 Beclometasona, dipropionato 400 mcg/ml, caixa com 10 flaconetes 2ml para nebulização, unidade:
flaconete
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FLACONET
E

61 Medicamentos ativo

107905515 Asenapina, Maleato 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905516 Complexo protrombinico parcialmente ativado 500 UI, frasco/ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

frasco/ampo
la

61 Medicamentos ativo

107905517 Complexo protrombinico parcialmente ativado 1.000 UI, frasco/ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

frasco/ampo
la

61 Medicamentos ativo

107905518 Cálcio, carbonato 1250 mg (equivalente a 500 mg de calcio elementar) + vitamina D 400 UI, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905520 Carisoprodol 150 mg + Fenilbutazona 75 mg + Paracetamol 300 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905521 MANIPULADO: Clorexidina, digliconato 1% , frasco 1.000 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905522 Leuprorrelina, acetato 3,75 mg, frasco-ampola - DEPOT
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

107905524 Esomeprazol 20 mg + Naproxeno 500 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905525 Lactobacillus Acidophilus + Bifidobacterium Lactis, sachê 2 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SACHE 61 Medicamentos ativo

107905526 MANIPULADO: Saliva sintética, frasco 500 ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905527 Escitalopran, oxalato 10 mg, comprimido - EXODUS

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905528 Quetiapina, fumarato 25 mg, comprimido revestido - KITAPEN
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905529 INSUMOS: Sabonete Cetaphil líquido, frasco 300 ml

usar cpodigo: 080918606

FRASCO 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

107905530 MANIPULADO: Fatomidina 40 mg + Ciclobenzaprina 7 mg + Diacereina 50 mg + Cetoprofeno 75 mg,
cápsula

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905531 Glicosamina, sulfato 1,5 g + Condroitina, sulfato 1,2 g, sachê - CONDROFLEX
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SACHE 61 Medicamentos ativo

107905532 Vitaminas e minerais, comprimido - ARTROTABS
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
107905533 Metformina 1g, comprimido - GLIFAGE XR

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905534 Polivitaminico + Poliminerais com luteína, comprimido - CENTRUM SELECT
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905535 MANIPULADO: Glicosamina 250 mg + Condroitina 200 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905536 MANIPULADO: Tramadol 50 mg + Meloxican 15 mg + Famotidina 40 mg + Ciclobenzaprina 5 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905538 INSUMOS: Shampoo Cetaphil 300ml.

usar código de insumo: 080918586 

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905539 INSUMOS: Loção hidratante, frasco 295 ml - CETAPHIL RESTORADERM

usar código: 080918600

FRASCO 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

107905541 Dasatinibe 140mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905542 Dorzolamida 20 mg/ml + Timolol 5,0 mg/ml, frasco - COSOPT
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905543 Aflibercepte 40 mg/ml, frasco-ampola 0,27 8ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

107905544 Pramipexol 1 mg, comprimido - SIFROL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905545 Oxaliplatina 50 mg, frasco-ampola - ELOXATIN
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

107905546 Oxaliplatina 100 mg, frasco-ampola - ELOXATIN
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

107905547 MANIPULADO: Diazóxido, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905549 Silimarina 64 mg/5ml, suspensão, frasco

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905550 Fentanila 16,8 mg, 42 cm², (100mcg/hora), adesivo transdermo
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

PECA 61 Medicamentos ativo

107905551 Ácido valproico 500 mg, comprimido - DEPAKENE
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905553 MANIPULADO: Óxido de zinco 10%, pomada, bisnaga bisnaga 61 Medicamentos ativo
107905555 Fenazopiridina 100 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905556 INSUMOS: Zinco, piritionato 1% + Mentol 0,25%, spray, frasco 100 ml - SKIN-CAP FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905557 Hypericum perforatum 450 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905558 Cetorolato de Trometamina 0,4%, frasco 5 ml - ACULAR LS
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905559 Atorvastatina 40 mg, comprimido - LIPITOR
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905560 Bilastina 20 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905561 Valproato de sódio 500 mg, comprimido - VALPAKINE
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
107905562 Icatibanto 30 mg/3ml, seringa

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
SERINGA
PRONTA

61 Medicamentos ativo

107905563 Protetor solar facial FPS 30 solar expertise, bisnaga 50g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

BISNAGA 61 Medicamentos ativo

107905564 INSUMOS: Loção hidratante corporal, frasco 200 ml - NEUTROGENA NORWEGIAN FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905565 Ciclopirox Olamina 1,5%, frasco 120 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905566 Tretinoina 0,25 mg/g, creme, bisnaga 30 g

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
BISNAGA 61 Medicamentos ativo

107905568 Lamotrigina 25 mg, comprimido dispersível, (Contr. C1)
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905569 Olanzaprina 10 mg, Orodispersiveis, comprimido. (Contr. C1) - ZYPREXA ZYDIS
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905570 Luteina 10mg CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905572 Levotiroxina sódica 150 mcg - Levoid COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905573 Loção hidratante infantil hidrakids 200g FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905574 Levanlodipino, besilato 2,5 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905575 Alumínio, hidróxido 40 mg + Magnésio, hidróxido  37mg + Simeticona 5 mg/ml, suspensão, frasco 240 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905576 Bálsamo branco 30 ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905577 Cinacalcete, cloridrato 90mg COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905578 Aripiprazol 30 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

comprimido 61 Medicamentos ativo

107905579 Paracetamol 350mg + Carisoprodol 150mg + Cafeína 50mg COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905581 Ceramidas 0,1% óleo de semente de uva 8% + Alantoína 0,5% + creme meg qsp 200g manipulado. POTE 61 Medicamentos ativo
107905582 Prucaloprida 1 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905583 Meloxicam 15mg + Tramadol 50mg + Triancinolona 5mg + Ciclobenzaprina 5mg manipulado. CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905586 Betametasona, Dipropionato 0,64 mg + Gentamicina, Sulfato 1 mg, creme, bisnaga 30 g

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
bisnaga 61 Medicamentos ativo

107905587 Tramadol, Cloridrato 100mg retard (cont. a2). COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905588 Levanlodipino, Besilato 5mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905589 Anlodipino, besilato 5 mg + Benazepril, cloridrato 20 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905590 Extrato de Polypodium Leucotomos 100mg manipulado CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905591 Polivitamínico + poliminerais - materna. DRAGEA 61 Medicamentos ativo
107905592 Quetiapina, Fumarato 200 mg, comprimido, (Contr. C1) - SEROQUEL

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905593 Divalproato de sódio 500 mg, comprimido - DEPAKOTE
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

comprimido 61 Medicamentos ativo

107905594 Divalproato de sódio 250 mg, comprimido - DEPAKOTE
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

comprimido 61 Medicamentos ativo
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
107905595 Amitriptilina, Cloridrato 10 mg, comprimido, (Contr. C1).

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905596 Fórmula infantil hipoalergênico com DHA, ara e prebioticos - Aptamil HA - (NUTRI) LATA 61 Medicamentos ativo
107905597 MANIPULADO: Bosentana 16mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905598 Vacina pneumocócica polivalente FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

107905599 Diidrotestosterona 2,5%, gel (DHT), tubo - ANDRACTIM GEL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

TUBO 61 Medicamentos ativo

107905600 Toxina botulínica tipo A 100 UI, frasco-ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

107905601 Pioglitazona, cloridrato 30 mg, comprimido - ACTOS
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905602 MANIPULADO: Riboflavina 30 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905603 Buclizina, Cloridrato 25 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905604 Clotrimazol 1 g + Dexametasona, acetato 0,04 g, creme, tubo
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

TUBO 61 Medicamentos ativo

107905605 Ácido Salicílico 0,5% + Enxofre 7% + Triclosano 0,2%, sabonete 80g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

PECA 61 Medicamentos ativo

107905606 Paroxetina 20 mg, comprimido, (Contr. C1) - AROPAX
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905607 MANIPULADO: Lactase 500 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905609 Zolpidem 5 mg, comprimido sublingual,

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905610 MANIPULADO: Tramadol 50 mg + Cetoprofeno 200 mg + Citalopram 5 mg + L-Lisina 120 mg +
Famotidina 50 mg

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905611 Metilfenidato, cloridrato LA 30 mg, cápsula, (Contr. A3)
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905613 INSUMOS: Eucerin PH5 loção, frasco 125 ml

usar código de insumos: 080918131

FRASCO 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

107905614 INSUMOS: Eucerin PH5, sabonete, barra 100 g

usar código de insumo: 080918012 

PECA 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

107905615 MANIPULADO: Beta caroteno 40.000 UI, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905616 INSUMOS: Protetor solar 30 FPS - EPISOL FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905617 Memantina, cloridrato 10 mg, comprimido,  (Contr. C1) - ZIDER

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905618 Pramipexol 0,375mg Liberação Controlada (CONTR. C1).
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905619 Doxazosina mesilato 4 mg, liberação controlada, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905620 MANIPULADO: Glicosamina 1,5 g + Condroitina 1,2 g + Meloxicam 7,5 mg, sachê sache 61 Medicamentos ativo
107905621 Polivitamínico + Minerais, comprimido - MAGSTRESS

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905622 Fluticasona 0,5 mg, creme, tubo TUBO 61 Medicamentos ativo
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Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

107905623 INSUMOS: Sabonete líquido de glicerina, frasco FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905624 Óleo de peixe + Óleo de borragem + Óleo de linhaça + Vitamina E, cápsula - PREVELIP

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905625 Cálcio, carbonato 900 mg + Vitamina D 100 UI, tablete - INELLARE
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

TABLETE 61 Medicamentos ativo

107905626 Calcitriol 0,25 mcg, com 9 cápsula (para preparo de solução 75 mg/ml), frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905629 Levodopa 100 mg + Benserazida 25 mg BD, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905630 Lenalidomide 5 mg, cápsula - REVLIMID
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905631 MANIPULADO: Deflazacort 5 mg + Ciclobenzaprina 10 mg + Citalopram 20 mg + Tenoxicam 10 mg,
cápsula

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905632 Passiflora Incarnata L. 300 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905633 Saxagliptina 2,5 mg + Metformina 1.000 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905636 INSUMOS: Calmance creme hidratante, tubo 40 ml - ROC
****Descontinuado****

TUBO 61 Medicamentos ativo

107905637 MANIPULADO: L-carnitina 200 mg/ml, frasco 1.000 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905638 Risperidona 1 mg, comprimido, (Contr. C1) - RISPERDAL

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905639 Varfarina sódica 7,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905640 Bisoprolol, fumarato 5 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905641 Valsartan 320 mg + Hidroclorotiazida 25 mg + Anlodipino 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905642 Alisquireno, hemifumarato 300 mg + Hidroclorotiazida 25 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905643 Duloxetina, Cloridrato 30 Mg (CONT. C1) – Cymbalta
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905644 MANIPULADO: Riboflavina 150 mg/ml, frasco 100 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905645 MANIPULADO: L-carnitina 200 mg/ml, frasco 200 ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905646 MANIPULADO: Codeína 10 mg + Citalopram 10 mg + Ciclobenzaprina 10 mg + Meloxicam 5 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905647 Vacina Duovax 100 PNU/ml, frasco

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905648 Escitalopram, Oxalato 15 mg, comprimido - EXODUS
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905649 MANIPULADO: Espironolactona  2,5 mg/ml, sabor de frutas, frasco 50 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905650 Vacina Duovax 10.000 PNU/ml, frasco

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905651 Rosuvastatina 20 mg, comprimido - CRESTOR
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905653 INSUMOS: Loção hidratante corporal hipoalergênico, frasco 500 ml - FISIOGEL/STIEFEL FRASCO 61 Medicamentos ativo
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usar código de isumo: 080918582 
107905654 Paracetamol 500 mg + Codeína 30 mg, comprimido, (Contr. A2) - TYLEX

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905655 Escitalopran, Oxalato 10mg (CONT C1) - Reconter
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905656 Carmelose Sódica, solução oftálmica, frasco 15 ml - PLENIGELL FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905657 Insulina degludec 100 UI/ml, solução injetável, caneta com 300 unidades

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
PECA 61 Medicamentos ativo

107905658 Diclofenaco sódico 150 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905659 Plerixafor 20 mg/ml, solução injetável, frasco-ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

107905660 Cálcio, dobesilato 500 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905661 Toxina Botulínica tipo A 200 UI, frasco - BOTOX

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905662 MANIPULADO: Tacrolimus 0,1% + Vitamina E 1%, creme, frasco 50g FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905663 Bupropiona, Cloridrato 150 mg,  liberação prolongada, comprimido - WELBUTRIN SR

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905664 Ondansetrona 8 mg, desintegração oral, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905665 Ácido Epsilon-Aminocaproico 500 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905666 Paroxetina 20 mg, comprimido - CEBRILIN
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905667 Mirtazapina 15 mg, comprimido - REMERON SOLTAB
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905668 Bupropiona, Cloridrato 300 mg, liberação prolongada, comprimido -  WELLBUTRIN XL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905669 Escitalopran, Oxalato 20 mg, comprimido - LEXAPRO
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905670 Insulina humana NPH 100 UI/ml, refil 3 ml - NOVOLIN N
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

PECA 61 Medicamentos ativo

107905671 MANIPULADO: Biocortisol micronizado 10 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905672 MANIPULADOTriiodotironina 12 mcg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905673 MANIPULADO: Vitamina A 500 UI + vitamina D3 5000 UI, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905674 MANIPULADO: Testosterona 0,5% + Trehalose 1% + Biolipídeo de ultra absorção, qsp frasco 30 g FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905677 Belimumabe 400 mg, frasco/ampola

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
frasco/ampo

la
61 Medicamentos ativo

107905678 MANIPULADO: Citalopram 25 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905679 Hidrocortisona 20 mg Tablets usp laboratório qualitest phar

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905680 Cumarina 5 mg/ml + Heparina sódica 50 u/ml, creme, frasco 240 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905681 Ômega 3 50 DHA 1.000 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

SCCD SES - SC
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107905682 Óleo de linhaça 1 g, cápsula

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905683 Quetiapina, Fumarato 200 mg, liberação prolongada, comprimido - SEROQUEL XRO
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905684 Vildagliptina 50 mg + Metformina 850 mg, comprimido - GALVUS MET
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905685 MANIPULADO: Carnitina 100 mg/ml, frasco 300 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905686 INSUMOS: Ciclopirox Plamina, Ácido Salicílico, Pirationato de zinco, Pantenol, Vitaminas E e B6, frasco -

TELOSS DS
FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905687 INSUMOS: Protetor solar FPS 50, creme-gel, frasco 120 g - FILTRUM 50

usar código de insumos: 080918157

FRASCO 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

107905688 INSUMOS: Sabonete para pele oleosa e acneica, barra 90 g - DERMOTIVIN SALIX

usar código de unsumos: 080918158

PECA 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

107905689 MANIPULADO: Óleo de macadâmia 10% + manteiga de karité 5% + vitamina E 1% + creme hidratante,
qsp frasco 200 g.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905690 Mometasona, Furoato + Formoterol, Fumarato 200/5 mcg, spray, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

Item descontinuado pelo fabricante ou ANVISA

FRASCO 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

107905691 Baclofeno 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905692 Loteprednol  2 mg/ml, frasco 5ml - BAUSCH & LOMB
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905694 Metoclopramida 10 mg, comprimido - PLASIL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905695 Piroxicam, gel, tubo 30 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

TUBO 61 Medicamentos ativo

107905696 Gliclazida 60 mg, comprimido - DIAMICROM MR
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905697 Dropropizina 30 mg, gotas, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905698 MANIPULADO: Colecalciferol 50.000 UI, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905699 Omega 3 DHA 100 mg, EPA 200 mg, cápsula gel

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905700 Bupropiona, cloridrato 150 mg, comprimido - BUP
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905701 Imipramina 25 mg, drágea - TOFRANIL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

DRAGEA 61 Medicamentos ativo

107905702 Plantago Ovata Forsk 3,5 g, sachê
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SACHE 61 Medicamentos ativo

107905703 IMPORTADO: Levetiracetam 1.000 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905704 Desogestrel  0,15 mg + Etinilestradiol  0,02 mg/ etinilestradiol 0,01 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo
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107905705 Tanacetum parthenium L.Sch.Bip 120 mg, comprimido revestido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905706 Fenofibrato 160 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905707 Imatinib,mesilato 400 mg, comprimido - GLIVEC
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905708 Insulina glulisina 100 UI/ml, refil 3 ml, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905709 Imunoterapia sublingual mix insetos(formiga/mosquito) 1:1.000-8 ml, frasco.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905710 Imunoterapia sublingual mix insetos(formiga/mosquito) 1:10.000 - 8 ml, frasco.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905711 Clodronato dissodico 60 mg/ml, ampola 5 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

107905712 Ciclobenzaprina 5 mg + Tramadol 40 mg + Paracetamol 500 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905713 MANIPULADO: Bicarbonato de sódio 1 g, cápsula. CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905714 MANIPULADO: Colecalciferol 25.000 UI, cápsula. CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905715 Saxagliptina 5 mg + Metformina 1.000 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905717 IMPORTADO: Sargramostim 250 mcg/ml, frasco FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905719 Pertuzumabe 420 mg,30 mg/ml, ampola 14 ml

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
AMPOLA 61 Medicamentos ativo

107905721 IMPORTADO: Cevimeline 30 mg, comprimido comprimido 61 Medicamentos ativo
107905722 Rufinamide 200 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905723 Ambrisentana 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905724 Fluvoxamina 50 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905725 Alprazolan 2 mg, comprimido - MEDLEY
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905726 IMPORTADO: Febuxostate 80 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905727 Isoflavona 150 mg, comprimido - ISOFLAVINE
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

comprimido 61 Medicamentos ativo

107905728 Palmilato de retinol 20.000 UI +Colecalciferol 1.600 UI + Acetato de Racealfatocoferol 30 mg, frasco 15 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905729 MANIPULADO: Silicone 2% + Óleo de semente de uva 0,5% + Manteiga de Karite 5% + Cold cream, qsp
pote 1 kg

POTE 61 Medicamentos ativo

107905730 Alisquireno, Hemifurmarato 150 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905731  Vitamina D3 2.000 UI, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905732 Colagenase pomada 1,2 U/g, bisnaga 30 g- IRUXOL MONO
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

BISNAGA 61 Medicamentos ativo

SCCD SES - SC
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GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1961 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
107905734 Polivitaminico + Poliminerais, cápsula - VITFORTE

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905735 Drospirenona 3 mg + Etinilestradiol 0,02 mg, comprimido -YAS
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905736 Brentuximab Vedotin 50 mg, ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

107905737 MANIPULADO: Gel de clorexidine 0,5%, com sabor, bisnaga 35 g bisnaga 61 Medicamentos ativo
107905738 MANIPULADO: Benzoato de sódio 1 g/10 ml, frasco 750 ml frasco/bolsa 61 Medicamentos ativo
107905739 MANIPULADO: Arginina 250 mg/5 ml, frasco 600 ml frasco/bolsa 61 Medicamentos ativo
107905740 Canaquinumabe 150 mg, ampola

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
AMPOLA 61 Medicamentos ativo

107905741 Heparina sódica 200 U/g, bisnaga 40 g - TROMBOFOB GEL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

BISNAGA 61 Medicamentos ativo

107905742 Extrato Lipídico Esteroidal de Serenoa Sepens 160 mg, cápsulas
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA/
DRAGEA

61 Medicamentos ativo

107905743 Acido acetilsalicílico 325 mg, comprimido - SOMALGIN CARDIO
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

comprimido 61 Medicamentos ativo

107905744 Atorvastatina 80 mg, comprimido - LIPITOR
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905745 Bisoprolol, fumarato 2,5 mg, comprimido revestido - CONCÁRDIO
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

comprimido 61 Medicamentos ativo

107905746 Lactobacilos acidophilus, lactobacilos rhamonosus, lactobacilos paracasei, lactobacilos lactis, sachê -
PROBIATOP
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SACHE 61 Medicamentos ativo

107905747 Vismodegibe 150 mg, comprimido.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905749 Cálcio + Vitamina D + Magnésio - CÁLCIO BALANCE
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905750 Fondaparinux sódico 7,5 mg, ampola - ARIXTRA
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

107905751 Tiopronina 100 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905752 Belimumabe 120 mg, frasco-ampola
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

107905753 Escitalopram, oxalato 10 mg, comprimido - ESCILEX
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

comprimido 61 Medicamentos ativo

107905754 Paroxetina 10 mg, comprimido - PONDERA
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905755 Telmisartana + Hidroclorotiazida 80/25 mg, comprimido - MICARDIS HCT
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905756 INSUMOS: Sabonete granado 90 g PECA 61 Medicamentos ativo
107905758 IMPORTADO: Aztreonam 75 mg, para inalação, kit com 84 frascos, frasco-ampola FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

107905759 INSUMOS: Altera nebulizer system-para nebulização de Aztreonam PECA 61 Medicamentos ativo
107905760 Quetiapina, hemifumarato 25 mg, comprimido - QUETROS

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

SCCD SES - SC
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GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1962 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
107905763 MANIPULADO: 5-Hidroxitriptofano 100 mg, cápsula. CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905764 Vitaminas e Minerais, comprimido - QUELATUS SÊNIOR

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905765 Paliperidona 75 mg, suspensão injetável 0,75ml, seringa preenchida
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SERINGA
PRONTA

61 Medicamentos ativo

107905767 IMPORTADO: Sulthiame 200 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905768 Levomepromazina 100 mg, comprimido - NEOZINE
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905769 MANIPULADO: Lidocaína 50 mg + Gabapentina 3 0mg + Amitriptilina 20 mg, gel transdérmico, frasco FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905770 Acido acetil salicílico 100 mg - AAS PROTECT

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905771 INSUMOS: Protetor solar FPS 100, frasco - PHOTOPROT FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905772 INSUMOS: Loção hidratante, frasco 300 ml - NUTRAPLUS

Usar código de insumo: 080918580 

FRASCO 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

107905773 Ácido fusídico 20 mg + Valerato de betametasona 1 mg, tubo
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

TUBO 61 Medicamentos ativo

107905774 Arginina,aspartato 1.000 mg + Ácido ascorbico 1.000 mg, comprimido efervecente  - TARGIFOR  C
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

EFERVESC
ENTE

61 Medicamentos ativo

107905775 Polivitaminico sem minerais, frasco - SALVIT M
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905776 Alumínio,hidróxido 600 mg + Magnésio,hidróxido 300 mg + Simeticona 35 mg, frasco 5 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905777 MANIPULADO: Cálcio,carbonato 40%, suspensão sem lactose, frasco 150 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905778 Dapagliflozina 10 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905779 Pygeum africanum 50 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905780 Pygeum africanum 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905781 MANIPULADO: Condroitina,Sulfato 60 0mg + Glicosamina,Sulfalto 750 mg + Magnesio,Sulfato 300 mg,
cápsula incolor 

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905782 Cobamamida 0,2 mg/ml + Ciproeptadina 0,8 mg/ml, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905783 Memantina, cloridrato 10 mg, comprimido - EBIX
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905784 INSUMOS: Hidratante facial diário FPS 15, frasco 118 ml - CETAPHIL DAILY FACIAL MOISTURIZER

usar código de insumo: 080918024 

FRASCO 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

107905786 Vitaminas e Minerais, comprimido - VITALUX PLUS OMEGA 3
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905787 Capsaicina 0,025%, creme, tubo
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

TUBO 61 Medicamentos ativo
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1963 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
107905788 INSUMOS: Creme hidratante, pote 340 g  - UDDERLY SMOOTH POTE 61 Medicamentos ativo
107905789 Fenazopiridina 200 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905790 Pizotifeno 0,5 mg, drágea
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

DRAGEA 61 Medicamentos ativo

107905791 MANIPULADO: Glicosamina 500 mg + Condroitina 400 mg + Codeina 20 mg + Ciclobenzaprina 5 mg,
cápsula

capsula 61 Medicamentos ativo

107905792 MANIPULADO: Codeína 25 mg + Ciclobenzaprina 10 mg + Famotidina 40 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905794 Fampridina 10 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905795 Alprazolam 0,5 mg, sublingual, comprimido, (Contr. B1)  – FRONTAL SL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905796 Betaistina, dicloridrato 24 mg, comprimido – BETADINE
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905797 NUTRIÇÃO: Espessante e gelificante alimentar, sachê – Resource Thicken Up Clear sachê SACHE 61 Medicamentos ativo (bloqueado)
107905798 IMPORTADO: Unoprostona isopropílica 1,5 ml/ml, frasco - RESCULA FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905799 Colecalciferol, (Vitamina D) 200 UI - D-FORT

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905800 Óleo coco 1.000 mg, cápula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905801 Doxazosina, mesilato 4 mg, liberação controlada, comprimido - CARDURAN XL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905802 Pygeum africanum 25 mg + Urtiga dioica 300 mg, comprimido - PROSTEM PLUS
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905803 INSUMOS: Accu-chek LinkAssist (aplicador)

Soliciar/verificar código de insumos.

PECA 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

107905804 Hialuronato de sódio 2 mg/ml, frasco 10 ml - HYLO GEL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905805 Ibrutinib 140 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905806 Alisquireno 300 mg + Anlodipino 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905807 Apixabana 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905809 Gentamicina 1 mg/g, creme, tubo
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

TUBO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

107905810 Vardenafil, cloridrato 10 mg, comprimido -  LEVITRA ODT
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905811 Mirtazapina 45 mg, comprimido - REMEROM SOLTAB
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905812 Polivitaminico + poliminerais, cápsula gel - LANELI
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905813 Rosuvastatina 5 mg, comprimido - CRESTOR
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905814 Imunoglobulina G líquido a 10%, frasco 50ml, (5 gramas), frasco - ENDOBULIN KIOVIG FRASCO 61 Medicamentos ativo
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GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1964 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

107905815 Alendronato de sodio 70 mg + Carbonato de calcio 1.250 mg + Vitamina D 200 UI, comprimidos
revestidos
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905816 NUTRIÇÃO: Nutri fibra Fiber mix 400g POTE 61 Medicamentos ativo
107905817 Glicosamina 1,5 mg, sachê 1,5 g - DINAFLEX

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
sache 61 Medicamentos ativo

107905818 MANIPULADO: Codeína 40 mg + Ciclobenzaprina 10 mg + Glicosamina 750 mg + Famotidina 40 mg,
cápsula (30 capsulas)

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905819 INSUMOS: Fralda descartável adulto tamanho P, peso: 30 a 40 kg, cintura 50 a 80 cm, unidade: fralda -
BIGFRAL PLUS

usar código de insumo: 080918015 

PECA 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

107905820 Calcio de ostras 1.250 mg + Vitamina D3 200 UI, comprimido -NUTRICAL D
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905821 Glicosamina 1,5 g + Condroitina 1,2 g, sachê - ARTROLIVE
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SACHE 61 Medicamentos ativo

107905822 MANIPULADO: Idebenona 450 mg, cápsulas CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905823 Mesalazina 1 g ,granulos de liberação prolongada, sachê

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
SACHE 61 Medicamentos ativo

107905824 Cetrimida 3,2 mg/ml + Hidroxipropilcelulose 0,1 mg/ml, solução oftalmica, frasco 10 ml - ARTELAC
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905825 Rutosídeo 300 mg, cápsula  - VENORUTON
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905826 INSUMOS: Loção hidratante a base de A.G.E(acidos graxos essenciais)-SANISKIN 200ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905827 MANIPULADO: Codeina 30 mg + Meloxicam 10 mg + Paracetamol 500 mg + Famotidina 40 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905828 Didrogesterona 10 mg, comprimido - DUPHASTON

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905829 NUTRIÇÃO: Fiber mais flora - sache

Usar código de nutrição:  121738025

SACHE 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

107905830 Trastuzumabe entansina 160mg-frasco ampola FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

107905831 Vitamina D 200 UI, cápsula gelatinosa -VITERSOL D
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905832 Apixabana 2,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905833 Prednicarbato 2,5 mg/g, creme, tubo
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4

TUBO 61 Medicamentos ativo

107905834 Fosfato de sódio dibásico 0,06 g/ml + Fosfato de sódio monobásico 0,16 g/ml, frasco - FLEET ENEMA
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905835 NUTRIÇÃO: Dieta para uso enteral ou oral para situações metabolicas especiais-novasource GC-1000ml

Utilizar código de nutrução - 121789031

LITRO 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

107905836 INSUMOS: Protetor Solar FPS 45, frasco 100 g - EPISOL SEC FRASCO 61 Medicamentos ativo (bloqueado)
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
usar código: 080918605

107905837 INSUMOS: Protetor Solar FPS 50, frasco 120 ml -SUN FRESH FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905838 INSUMOS: Sabonete liquido, frasco 200 ml - LIPIKAR SURGRAS

usar código: 080918607

FRASCO 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

107905839 Lacosamida 200 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905840 INSUMOS: Shampoo aticaspa, frasco 120 ml - PIELUS

Usar código: 080918608

FRASCO 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

107905841 INSUMOS: Cetrimida + Óleo de amêndoa + Calêndula, sabonete, barra 100 g - CETRILAN PECA 61 Medicamentos ativo
107905842 Subgalato de bismuto + Óx.zinco + Iodeto de timol, frasco 100 g - CUTISANOL GEL

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4
FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905843 MANIPULADO: Vitamina D3 10.000 UI, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905844 MANIPULADO: Magnésio Quelado 500 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905845 Divalproato de sódio 125 mg, cápsula, (Contr. C1) - SPRINKLE

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4
CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905846 Duloxetina,cloridrato 30 mg, cápsula, (Contr. C1) - VELIJA
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905847 Duloxetina,cloridrato 60 mg, cápsula -VELIJA
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905848 MANIPULADO: Codeína 30 mg + Ciclobenzaprina 7,5 mg + Glicosamina 500 mg + Vitamina D 200 UI +
Gabapentina 400mg+Famotidina 60 mg, cápsula

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905849 Hialuronato de sódio 1 mg/ml, frasco 10 ml - HYLO COMOD
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905850 NUTRIÇÃO: Dieta para uso enteral nutricionalmente completa,liquida-Fresubin original 1000ml

Usar código de nutrição: 1945013

BOLSA 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

107905851 INSUMOS: Loção oleosa a base de A.G.E, frasco 200 ml -HIDRASOL

usar código: 080918602

FRASCO 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

107905852 Vacina imunoterápica FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905853 MANIPULADO: Colágeno tipo II 40 MG, não desnaturado,UCII 40 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905854 MANIPULADO: Gabapentina 150 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905855 MANIPULADO: Ciclobenzaprina 5 mg + Meloxicam 15 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905856 MANIPULADO> Paracetamol 1.000 mg + Tramadol  100 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905857 MANIPULADO: Codeínaa 15 mg + Tramadol 30 mg + Ciclobenzaprina 10 mg + Glicosamina 500 mg +

Deflazacort 4 mg + Famotidina 80 mg, cápsula
CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905859 Trastuzumab Entansina 100 mg, frasco-ampola -KADCYLA
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

107905860 Aripiprazol 10 mg, comprimido - ARISTAB
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905861 Alprazolan 2 mg, comprimido - FRONTAL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905862 Suplemento vitaminico Cálcio + Vitamina D3,(colecalciferol) + Vitamina K2, (menaquinona), comprimido -
DK2CAL

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo
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GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

107905863 MANIPULADO: Coenzima Q10 500 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905864 INSUMOS: Protetor solar FPS 60, frasco 60 ml - ACT SUN COLOR BISNAGA 61 Medicamentos ativo
107905865 INSUMOS: Gel de silicone para tratamento e prevenção de cicatrizes, bisnaga 15 g - KELO COTE GEL

usar código de insumos: 080918142

BISNAGA 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

107905866 Acido fólico 400 mcg + Acetato de dextroalfatocoferol, (Vitamina E), 10 mg, cápsula gelatinosa mole
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905867 MANIPULADO: Meloxicam 15 mg + Ácido fólico 5 mg +Deflazacort 7,5 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905868 IMPORTADO: Sofosbuvir 400 mg, comprimido COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905869 Gliconato de magnésio 200 mg/2U + Niacina 12 mg/2U + Acetato de racealfatocoferol 10 mg/2U + Ácido
pantotênico 5mg/2U + Cloridrato de piridoxina 1.2 mg/2U + Riboflavina 1.2 mg/2U + Cloridrato de tiamina
1.2 mg/2U + Cianocobalamina 1 mcg/2U, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905870 Ruxolitinib 15 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905871 INSUMOS: Loção hidratante, frasco 300 ml - GLUKDERM PLUS

Usar código: 080918601

FRASCO 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

107905872 INSUMOS: Shampoo anticaspa  Glukderm plus psoriase 240ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905873 Olanzapina 2,5 mg, cápsula - ZYPREXA

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905874 MANIPULADO: Codeína 25 mg + Tramadol 20 mg + Glicosamina 500 mg + Famotidina 40 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905875 MANIPULADO: CodeÍna 25 mg + Nortriptilina 75 mg + Tramadol 15 mg + Gabapentina 300 mg +

Glicosamina 1.200 mg + famotidina 60 mg, cápsula
CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905876 Polivitaminico + Poliminerais, comprimido - STRESSTABS
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905878 Pitavastatina 2 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905879 Inibidor C1 esterease derivado plasma 500 UI, ampola 10 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

AMPOLA 61 Medicamentos ativo

107905880 Gliclazida 30 mg, comprimido - AZUKON MR
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905881 Elosulfase alfa, 1mg/ ml, frasco de 5ml. FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905882 MANIPULADO: Glicosamina,sulfato 1,4 g + Condroitina,sulfato 1,2 g, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905883 Progesterona 100 mg, cápsula

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905884 MANIPULADO: Codeína 30 mg + Ciclobenzaprina 15 mg + Tenoxicam 10 mg + Glicosamina 750 mg +
Gabapentina 400 mg + Famotidina 60 mg, cápsula

capsula 61 Medicamentos ativo

107905885 Calcipotriol 50 mcg + Dipropionato de betametasona 0,5 mg, gel, bisnaga
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

BISNAGA 61 Medicamentos ativo

107905886 MANIPULADO: Prednisona 2,5 mg + Piroxicam 10 mg + Paracetamol 400 mg + Difosfato de cloroquina
125 mg, cápsula

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905887 Hedera helix 7 mg/ml, xarope, frasco
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

SCCD SES - SC
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GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
107905888 Diosmina 450 mg + Hesperidina 50 mg, comprimido - DIOSMIN

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905889 MANIPULADO: Glicosamina,sulfato 500 mg + Condroitina,sulfato 500 mg + Meloxicam 15 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905890 MANIPULADO: Tacrolimus 0,03%, solução oftálmica, frasco 10ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905891 Teofilina 200 mg, cápsula - TEOLONG

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905892 Salbutamol 2,5 mg/2,5ml, flaconete - AEROLIN NEBULES
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FLACONET
E

61 Medicamentos ativo

107905893 Etonogestrel 11,7 mg Etinilestradiol 2,7 mg, anel vaginal, caixa
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAIXA 61 Medicamentos ativo

107905894 INSUMOS: Gel hidratante com ácidos graxos, vitamina A, vitamina E e Alginato, frasco 85 g- DERSANI
HIDROGEL

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905895 Vandetanibe 300 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905896 INSUMOS: Sódio,Cloreto solução 0,9%, ampola  20 ml AMPOLA 61 Medicamentos ativo
107905897 Valsartana 16 0mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg - DIOVAN HCT

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905898 MANIPULADO: Coaltar 2,5% + Ácido salicilico 3%, xampu base, frasco 300 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905899 Metilprednisolona, aceponato 0,1 %, creme, bisnaga 15 g - ADVANTAN

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
BISNAGA 61 Medicamentos ativo

107905900 MANIPULADO: Progesterona base 25 mg/ml, frasco 30 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905901 INSUMOS: Emulsão hidratante corporal - SUMRED 300ml

usar código de insumos: 080918048.

FRASCO 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

107905902 MANIPULADO: Creme não ionico + TCM 20% + Glicer 10% + Fomblihc 3% + Alfabis 1% + Aloe vera
200/1 0,5% ,qsp pote 100 g

POTE 61 Medicamentos ativo

107905903 MANIPULADO: Creme hidratante hipoalergenico + Hidrocortisona 1% + Alfabisabolo1% + Aloe vera 200:1
0,5%. qsp pote 30 g

POTE 61 Medicamentos ativo

107905904 MANIPULADO: Amônia líquida 3% + Água purificada, spray, qsp frasco 50 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905905 Vitaminas e Minerais, comprimido - VITERGAN ZINCO PLUS

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905906 Pinaverio, brometo 100 mg, comprimido -DICETEL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905907 Duloxetina, cloridrato 60 mg, cápsula -CYMBALTA
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905908 Bimatoprost 0,01%, frasco 3 ml - LUMIGAN RC
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905909 Estradiol 1 mg, drágea - PRIMOGYNA
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

DRAGEA 61 Medicamentos ativo

107905910 Lisdexanfetamina, dimesilato 50 mg, comprimido, (Contr. A3)
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905912 Curcuma longa 25 0mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905913 MANIPULADO: Calcio, carbonato 50 0mg + Vitamina D 1.200 UI, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905914 Dehidroepiandrosterona 150 mg, cápsula

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
CAPSULA 61 Medicamentos ativo
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
107905915 Olmesartana + Hidroclorotiazida 40/12,5 mg, comprimjido - BENICAR HCT

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905916 Clobazam 20 mg, comprimido - URBANIL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905917 Risperidona 1 mg, comprimido -RESPIDON
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905918 Cálcio citrato malato 250 mg + Vitamina D 5 ug(200 UI) + Vitamina K 45 ug - CALDÊ K2
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905919 Ruxolitinib 5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905920 Ruxolitinib 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905921 IMPORTADOS: Diazóxido 25 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905922 Desvenlafaxina succinato monoidratado 100 mg, comprimido revestido - PRISTIQ

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905923 MANIPULADO: Glicosamina 500mg sachê SACHE 61 Medicamentos ativo
107905924 Isoxsuprina 10 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905925 Cloridrato de piperidolato 100 mg + Hesperidina 50 mg + Ácido ascórbico 50 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905927 Testosterona 2%, solução 30 mg/1,5ml, frasco 110 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905928 Moxifloxacino 400 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905929 MANIPULADO: Citalopram 10 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905930 Metformina 850 mg + Linagliptina 2,5 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905931 Bromazepam 3 mg, comprimido - LEXOTAN
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905932 Morfina, sulfato 60 mg, liberação controlada, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

capsula 61 Medicamentos ativo

107905933 Ácido fólico 800 mcg + Acetato de racealfatocoferol 20 mg, cápsula - ENVID
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905934 Vitamina D3 1.000 UI, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905935 INSUMOS: Protetor solar FPS 50, gel creme, frasco 51,5g - ISDIN FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905936 MANIPULADO: Tramadol 25 mg  + Meloxicam 5 mg + Ciclobenzaprina 15 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905937 Fluticasona, propionato 250 mcg, spray oral, frasco com 60 doses

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905938 Lactase 10.000 FCC,envelope ou tabletes dispersíveis
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

envelope 61 Medicamentos ativo

107905939 Simeprevir 150mg
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

usar código: 191031

CAPSULA 61 Medicamentos ativo (bloqueado)
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107905940 Risperidona gotas 1mg/ml 30ml-EMS

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905941 MANIPULADO: Codeína 40 mg + Amitriptilina 20 mg + Tramadol 25 mg + Tenoxicam 10 mg +
Gabapentina 400 mg, cápsula

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905942 Colecalciferol 7000UI
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905943 MANIPULADO: Tramadol 30mg+Ciclobenzaprina 5mg+Paracetamol 200mg CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905944 Cálcio,Carbonato 500 mg +Colecalciferol 200 UI - REPOCAL D

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905945 Alfa galactosidase 2g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SACHE 61 Medicamentos ativo

107905946 Vinflunine 250 mg, frasco-ampola 10 ml FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

107905947 Magnésio, glicinato 722,2 mg + Piridoxina, cloridrato 1 mg (vitamina B6), comprimido revestido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905948 Solução de limpeza para pálpebras e áreas olhos, frasco 80 ml - FREX CLEAN

usar código de insumos: 080918190

FRASCO 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

107905949 Fluticasona, furoato 100 mcg + Trifenatato, vilanterol 25 mcg, frasco com 30 doses, (cada inalação
fornece uma dose de 92/22 mcg de furoato fluticasona e vilanterol).
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905950 Dolutegravir 50 mg, comprimido revestido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905951 Quelato de ferro 300mg+ác.fólico 5mg+cianocobalamina 15mcg
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905952 MANIPULADO: Papaverina 30mg+Fentolamina 1mg+Prostaglandina 10mcg-Trimix FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905953 Nitazoxadina 20mg/ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905954 Triancinolona, Hexacetonida De 20mg/Ml Amp 5ml

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
AMPOLA 61 Medicamentos ativo

107905955 Doxazosina 2mg + Finasterida 5mg
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905956 MANIPULADO: Glicosamina 1g + Diacereina 50mg + Condroitina 500mg + Piroxicam 20mg CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905957 Venlafaxina 50mg (contr. C1)

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905958 Losartana 100mg + Hidroclorotiazida 25mg - Aradois H
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905959 Eribulin 0,44mg/ml 2ml IV
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

107905960 Alemtuzumab 10mg/ml Fr 1,2ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905961 Linagliptina 2,5 mg + Metformina 1.000 mg.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905962 Montelucaste sódico 10 mg -  SINGULAIR
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905963 Clindamicina 10 mg/g + Peroxido de Benzoila 50 mg/g, bisnaga 30 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

BISNAGA 61 Medicamentos ativo
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107905964 MANIPULADO: Carvedilol 1mg/Ml + Sabor Frutas Qsp 50ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905965 MANIPULADO: Carbonato de cálcio pó 2g, sachê SACHE 61 Medicamentos ativo
107905966 MANIPULADO: Meloxicam 15 mg + Ciclobenzaprina 3 mg + Paracetamol 300 mg + Codeína 10 mg,

comprimido
comprimido 61 Medicamentos ativo

107905967 MANIPULADO: Bicarbonato de sódio 2 g, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905968 Cerebrale 250mg/5ml.

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
AMPOLA 61 Medicamentos ativo

107905969 Ebastina Xarope 1mg/ml - 60ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905970 MANIPULADO: Colecalciferol 20000 UI/ml,sem açúcar, gotas, frasco 10 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905971 MANIPULADO: Calendula officinalis 2%, spray, frasco 20 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
107905972 Alendronato de sódio 70 mg + Colecalciferol 5600 UI, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
comprimido 61 Medicamentos ativo

107905973 Propranolol 40mg + Hidroclorotiazida 25mg
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905974 Lixisenatida 20mcg  Caneta com 14 doses.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

PECA 61 Medicamentos ativo

107905975 Zolpidem 10 mg, comprimido - LIORAM
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905976 Cetoprofeno 200mg
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905977 Paroxetina 20 mg, comprimido - MORATUS
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905978 Glicosamina,sulfato 1,5 g  + Condroitina, sulfato1,2 g  -  ARTICO
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SACHE 61 Medicamentos ativo

107905979 Paliperidona 50mg seringa preenchida sus.inj. 0,5ml.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SERINGA
PRONTA

61 Medicamentos ativo

107905980 Dexametasona,Bastão 0,7mg-implante biodegradável para uso oftalmológico.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

PECA 61 Medicamentos ativo

107905981 Sódio, alginato 50mg/ml+sódio, bicarb. 26,7mg/ml+cálcio, carb. 16mg/ml   10ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SACHE 61 Medicamentos ativo

107905982 Paroxetina 30 mg - PONDERA
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905983 Potássio+Ácido bórico+Cloreto de sódio+Propilenoglicol - Colírio 15ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905984 Dexametasona + Neomicina + Polimixina B - Colírio 5ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905985 Daclatasvir 60mg
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905986 Dropropizina 30mg gotas - gotas binelli
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905987 Lacosamida 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905988 MANIPULADO: Codeina 20mg + Ciclobenzaprina 10mg + Tramadol 30mg + Gabapentina 400mg +
Famotidina 60mg, cápsula

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

107905989 Ciprofloxacino, cloridrato 3,5mg+ dexametasona 1mg - 3,5g (pomada) BISNAGA 61 Medicamentos ativo
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Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

107905991  Ambroxol 6mg/ml xarope 120ml – Ambroxmel
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

107905992 MANIPULADO: Carisoprodol 25 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905993 Everolimo 2,5mg

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905994 MANIPULADO: Glucosamina 250 mg + Condroitina 200 mg+ Codeína 20 mg + Ciclobenzaprina 2 mg,
cápsula

capsula 61 Medicamentos ativo

107905995 Papaína 3% 200g POTE 61 Medicamentos ativo
107905996 Canagliflozina 300mg.

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107905997 Zolpidem 10 mg, comprimido - STILNOX
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

107905998 Pregabalina 150mg (cx c/28cp) Lyrica CAPSULA 61 Medicamentos ativo
107905999 Clobazam 10 mg - URBANIL

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

107913001 Bainha e introdutor para acesso transeptal 8,5 fr, 63cm comprimento com curvas de 45/50 graus tipo sl1,
composto de polietileno e revestido com malha interna, com guia de.032. Ponta macia, orifícios dispostos
em espiral. Marcador radiopaco e válvula hemostática. Estéril, descartável, embalagem unitária, com
abertura asséptica, papel grau cirúrgico, devera constar externamente dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote, registro no MS. Prazo de validade:
75% do prazo total de validade do produto.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

107913002 Bainha e introdutor para acesso transeptal 8,5 fr, 63cm comprimento com curvas de 50 graus tipo sl0,
composto de polietileno e revestido com malha interna, com guia de .32. Ponta macia, orifícios dispostos
em espiral. Marcador radiopaco e válvula hemostática. Estéril, descartável, embalagem unitária, com
abertura asséptica, papel grau cirúrgico, devera constar externamente dados de identificação,
procedência tipo de esterilização, data de validade, numero do lote, registro no MS. Prazo de validade:
75% do prazo total de validade do produto.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

107913003 Bainha e introdutor para acesso transeptal 8,5 fr, 60cm comprimento com curva tipo Mullins, composto de
polietileno e revestido com malha interna, com guia de .32. Ponta macia, orifícios dispostor em espiral.
Marcador radiopaco e válvula hemostática. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura
asséptica, papel grau cirúrgico, devera constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, numero do lote, registro no MS. Prazo de validade: 75% do prazo total de
validade do produto.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

107913004 Bainha e introdutor deflectivel para acesso transeptal de 8,5 fr, 71cm composto de polietileno e revestido
com malha interna, com deflexão de curva bilateral de tamanho médio e ponta macia, com guia 0,32.
Marcador radiopaco e válvula hemostática. Estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura
asséptica, papel grau cirúrgico, devera constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, numero do lote, registro no MS. Prazo de validade: 75% do prazo total de
validade do produto.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

107921001 Kit insuflador para angioplastia, com as seguintes características: desmontável, manômetro com escala
entre 25 e 30atm válvula hemostática com conexão em Y, guia metálico, rotortorque e com trava de
segurança. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e
procedência, lote de validade, e registro no Ministério da Saúde. prazo de validade: 75% do prazo total de
validade do produto.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

107980002 Bombona para descarte de resíduo químico líquido; capacidade 10 litros; fabricada em polietileno de PECA 93 Laboratório, Equipamentos e ativo
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baixa densidade (PEAD); resistente a rompimentos; recondicionadas ou não; com rosca externa tampa
lacre e batoque; modelo redonda, retangular ou quadrada (com cantos arredondados).

Instrumentação (61)

107980003 Bombona para descarte de resíduo químico líquido; capacidade 20 litros; fabricada em polietileno de
baixa densidade (PEAD); resistente a rompimentos; recondicionadas ou não; com rosca externa tampa
lacre e batoque; modelo redonda, retangular ou quadrada (com cantos arredondados).

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

107980004 Bombona para descarte de resíduo químico líquido; capacidade 50 litros; fabricada em polietileno de
baixa densidade (PEAD); resistente a rompimentos; recondicionadas ou não; com rosca externa tampa
lacre e batoque; modelo redonda, retangular ou quadrada (com cantos arredondados).

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

107980005 Bombona de plástico com tampa com rosca e alça de transporte para líquido, com altura de 37cm,
comprimento de 33cm, largura de 24cm, capacidade 20 litros. 

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

107980006  Bombona plástica 200 litros com tampa removível e vedação com aro de metal PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

108065001 Passador para colete ortopédico PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108073007 Chapa de alumínio corrugado. METRO 121 Materiais metálicos para
transformacão

ativo

108081001 Pé dinâmico para prótese, lado E, numero 24, salto 10mm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108081002 Pé dinâmico para prótese, lado E, número 25, salto 10mm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108081003 Pé dinâmico para prótese, lado E, numero 26, salto 10mm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108081004 Pé dinâmico para prótese, lado E, numero 27, salto 10mm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108081005 Pé dinâmico para prótese, lado E, numero 28, salto 10mm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108081006 Pé dinâmico para prótese, lado D, numero 24, salto 10mm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108081007 Pé dinâmico para prótese, lado D, numero 25, salto 10mm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108081008 Pé dinâmico para prótese, lado D, numero 26, salto 10mm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108081009 Pé dinâmico para prótese, lado D, numero 27, salto 10mm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108081010 Pé dinâmico para prótese, lado D, numero 28, salto 10mm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108081013 Pé dinâmico para prótese, lado D, número 21, salto 10mm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108081014 Pé dinâmico para prótese, lado D, número 22, salto 10mm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108081015 Pé dinâmico para prótese, lado D, número 23, salto 10mm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108081016 Pé dinâmico para prótese, lado D, número 29, salto 10mm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108081017 Pé dinâmico para prótese, lado E, número 21, salto 10mm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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108081018 Pé dinâmico para prótese, lado E, número 22, salto 10mm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

108081019 Pé dinâmico para prótese, lado E, número 23, salto 10mm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108081020 Pé dinâmico para prótese, lado E, número 29, salto 10mm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108146001 Conjunto de dilatadores renais amplatz, seqüenciais, em teflon radiopaco, composto de um cateter de 8fr
radiopaco teflonado, com 84cm de comprimento, 3 dilatadores faciais em polietileno com diâmetros de 6,
8 e 10 fr, com 20cm de comprimento, mais 11 dilatadores teflonados de 16cm de comprimento, com
diâmetros de 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30 fr.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108146002 Dilatador renal amplatz teflonado de 16cm de comprimento e diâmetro de 34fr, com bainha. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108146004 Cateter ureteral open end (ponta aberta) em polivinilcloridro, com calibre de 6fr, radiopaco, graduado em
cm, com 70cm de comprimento, com adaptador.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108146007 Extrator de cálculo, tipo grasping, com camisa radiopaca, tridente, com diâmetro de 3fr e comprimento de
90cm, reutilizável, que pode ser submetido a esterilização em autoclave

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108146009 Cateter de dilatação para ureteroscopia, diâmetro 5 mm ou 15 fr, comprimento 75cm, balão de 4cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108154001 Kit de manutenção preventiva para máquina de hemodiálise, compatível com aparelho da marca B.
Braun, modelo Dialog+.
1.Composto por:
1.1. 06 (seis) filtros descartáveis;
1.2. 2,1 metros dos tubos dos acopladores do dialisador (tubo de silicone 5x3);
1.3. 1,1 metros dos tubos sugadores de bicarbonato e concentrado (tubo de silicone 2,9x3);
1.4. 0,95 metros do tubo sugador do desinfectante;
1.5. 6 centímetros do tubo sugador azul do bicarbonato;
1.6. 6 centímetros do tubo sugador vermelho do concentrado;
1.7. 1 (um) filtro de poeira do ventilador da porta traseira
1.8. 1 (uma) solução de referência para calibração do booldleak;
1.9. 2 (dois) o'rings dos acopladores do dialisador;
1.10. 2 (duas) membranas cicatrizantes dos acopladores do dialisador;
1.11. 2 (dois) o'rings (9,2x2,7) para o cartucho de bicarbonato;
1.12. 4 (quatro) o'rings (9,3x2,4) para os sugadores de bicarbonato/concentrado;
1.13. 2 (dois) o'rings dos acopladores da central de concentrado.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108154002 Membrana para osmose reversa compatível com equipamento da marca Sercon. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108200002 Eletrodo de agulha monopolar descartável, estéril, específico para exames de eletromiografia, extensão
da agulha de 38 mm, calibre de 0,36mm, com cabo de 76 cm de comprimento, agulha em aço inoxidável,
com embalagem que garanta a integridade do produto contendo dados do produto, procedência,
fabricação, lote, registro no MS e prazo de validade da esterilização.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108200003 Eletrodo de agulha monopolar descartável, estéril, específico para exames de eletromiografia, extensão
da agulha de 50 mm, calibre de 0,45mm, com cabo de 76 cm de comprimento, agulha em aço inoxidável,
com embalagem que garanta a integridade do produto contendo dados do produto, procedência,
fabricação, lote, registro no MS e prazo de validade da esterilização.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108200004 Eletrodo terra com cabo de 150 cm de comprimento, específico para exames de eletromiografia, com
embalagem que garanta a integridade do produto contendo os dados do produto, procedência, fabricação,

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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lote e registro no MS.

108200005 Eletrodo de superfície descartável, específico para exames de eletromiografia, com embalagem que
garanta a integridade do produto contendo dados do produto procedência, fabricação lote e registro no
MS.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108219002 Eletrodo de agulha monopolar subdérmica descartável reta com agulha de 0,40 x 13mm (diâm x comp)
com cabo de 150 cm e conector de segurança - cor verde.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108219003 Eletrodo de agulha monopolar descartável com cabo entrelaçado de 150 cm e diâmetro de agulha 0,40 x
13 mm - preto/verde

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108219004 Eletrodo de agulha monopolar descartável com cabo entrelaçado de 150 cm e diâmetro de agulha 0,40 x
13mm  - preto/amarelo

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108219005 Eletrodo de agulha monopolar descartável com cabo entrelaçado de 150 cm e diâmetro de agulha 0,40 x
13 mm - preto/branco

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108219006 Eletrodo de agulha monopolar descartável com cabo entrelaçado de 150 cm e diâmetro de agulha 0,40 x
13 mm - preto/azul.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108219007 Eletrodo agulha monopolar descartável em espiral, com cabo de 150 cm e agulha de 0,60 x 3,8 mm
(diâm. x comp.) e conector de segurança - cor preta.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108219008 Eletrodo agulha monopolar descartável em espiral, com cabo de 150 cm e agulha de 0,60 x 3,8 mm
(diâm. x comp.) e conector de segurança - cor vermelho.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108219009 Eletrodo agulha monopolar descartável em espiral, com cabo de 150 cm e agulha de 0,60 x 3,8 mm
(diâm. x comp.) e conector de segurança - cor amarelo.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108219010 Eletrodo agulha monopolar descartável em espiral, com cabo de 150 cm e agulha de 0,60 x 3,8 mm
(diâm. x comp.) e conector de segurança - cor branco.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108227002 Central de monitorização para UTI.
Generalidades: central de monitorização para no mínimo 10 leitos para uso em UTI compatível com
monitores multiparâmetros da marca Nihon Kohden.
Características gerais da central de monitorização:
Equipamento com possibilidade de monitorizar simultaneamente baseado em microcomputador com
sistema operacional Windows sete ou mais atual, em português e rede padrão ethernet, TCP/ IP para
interligação entre os monitores e a central, através de cabeamento especial (par trançado).
 Video colorido de 24 polegadas no mínimo, alta resolução, tela plana,para apresentação de curvas de
ECG, spo2, co2 e respiração, assim como os valores de qualquer parâmetro monitorizado a beira de leito
(pressão arterial não invasiva,   pressão invasiva, temperatura e capnografia);
Capacidade de interligação de no mínimo 10 monitores multiparametros;
Sistema de alarme com indicação visual e sonora para cada leito, individualmente;
Alarme sonoro sendo habilitado na beira de leito e/ou na central;
Ajustes dos limites e reconhecimento remoto de alarmes dos monitores;
Modos de registro: traçado congelado;
Traçado não congelado;
Chaveamento instantâneo para visualização de qualquer monitor da rede, mostrando curvas fisiológicas e
parâmetros de qualquer paciente;
Teclado para inserção de dados e operação através de "mouse"
Imagem congelada, com possibilidade de congelamento de qualquer leito individualmente ou de todos
simultaneamente;
Evolução de até 24 horas de todos os parâmetros para todos os leitos com registros;
Cadastro de dados do paciente(nome, idade, peso, altura, diagnóstico e etc.);

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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Deve possibilitar a transferência de paciente de leito, sem perder informação de evolução;
Sistemas de janelas possibilitando inúmeras configurações de tela;
Impressão em impressora laser;
A empresa deve se responsabilizar pela instalação completa na unidade;
Do microcomputador:
Computador com as seguintes características técnicas mínimas:
Processador de no mínimo 3.0 Ghz, 6gb, 2000gb, USB frontal, leitor e gravador de bluray, rede wireless,
placa de rede 10/100/1000 mbits,placa de video de 1 Gb,não integrada a placa mãe, teclado compatível
com língua portuguesa, mouse, estabilizador 60hz;
Acessórios: gerais;
Um (01) cabo de alimentação para rede elétrica(tipo 2p+t) segundo padrões ABNT.
Uma impressora laser color;
No break, para funcionamento da unidade central, por até 60 minutos.
Todos os cabos para interligação e instalação com os monitores beira leito, através de fibra ótica;
Monitor escravo de LCD de 40" no mínimo,alta resolução, para
Apresentação de curvas de ECG,spo2, co2 e respiração, assim como os valores de qualquer parametro
monitorizado a beira de leito (pressão arterial não invasiva, pressão invasiva,temperatura e débito
cardiaco);
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

108359001 Thinner para pintura de veiculo e equipamento PECA 136 Materiais para serviços e
manutenção - GVE

ativo

108367001 Tinta de fundo para veiculo e equipamento PECA 136 Materiais para serviços e
manutenção - GVE

ativo

108375001 Tinta para veículo e equipamento. PECA 136 Materiais para serviços e
manutenção - GVE

ativo

108383001 Tubo de cola para veículo e equipamento PECA 136 Materiais para serviços e
manutenção - GVE

ativo

108413001 Descarbonizante para veiculo e equipamento PECA 69 Manutenção em Geral ativo
108448001 Limpador do fluido do freio para veículo e equipamento PECA 136 Materiais para serviços e

manutenção - GVE
ativo

108464001 Selante para radiador de veiculo e equipamento PECA 136 Materiais para serviços e
manutenção - GVE

ativo

108472001 Aparelho de eletroneuromiografia, com 4 canais. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108480001 Etiquetadora para rastreabilidade em CME; contendo 03 (três) linhas de impressão, para rastreabilidade
de pacotes; apresentando 05 (cinco) informações: data processo, data validade, número autoclave;
número ciclo e número do operador; conter indicador químico de processo para esterilização a vapor
(classe 01), para diferenciar os materiais processados e não processados.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108550003 ESPIRAL DE PLASTICO PARA ENCARDENACAO 17 MM, NA COR PRETA peça 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo (bloqueado)

108553001 Broca inox, autoclavável perfuradora de ossos para pequenos fragmentos com diâmetro de 2,0mm e
comprimento de 150mm.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108553002 Broca inox autoclavável perfuradora de ossos para pequenos fragmentos com diâmetro de 2,5mm e
comprimento de 150mm.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108553003 Broca inox autoclavável perfuradora de ossos para pequenos fragmentos com diâmetro de 3,5mm e PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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comprimento de 150mm. Materiais de Uso Médico (67)

108553004 Broca inox autoclavável perfuradora de ossos para grandes fragmentos com diâmetro de 3,2mm e
comprimento de 150mm.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108553005 Broca inox autoclavável perfuradora de ossos para grandes fragmentos com diâmetro de 4,5mm e
comprimento de 150mm.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108553006 Broca tronco-córicas p/ desgaste ósseo PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108553007 Broca 3,2mm (longa) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108553008 Broca 4.5mm (longa) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108600001 Sonda endolaser reto 23g, compatível com vitreofago em cedencia, descartável. A embalagem deve
permitir a retirada fácil do produto. Apresentando na embalagem dados de: identificação, lote,
procedência, validade, registro no MS. Acondicionados em recipiente que garanta a integridade do
produto. O produto devera vir com informações técnicas em português.

PECA 63 Instrumentais e Materiais de Uso
Médico

ativo

108618001 cartucho para inserção de lente dobrável. CARTUCHO 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108707001 Cateter angiográfico pigtail 4f, 65 e 80 cm de comprimento, coronário. Confeccionado em polietileno ou
poliuretano recoberto com camada teflonada (PTFE) 04 sideholes, estéril, aterogênico, embalagem
individual, trazendo externamente dados de identificação e procedência, dados de esterilização,
vencimento, número do lote, regitro no Ministério da Saúde, prazo de validade de 75% do total da
validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108707002 Cateter angiográfico pigtail 4f, 110 cm de comprimento, coronário. confeccionado em polietileno ou
poliuretano recoberto com camada teflonada (ptfe), 05 sideholes, estéril aspirogênico embalagem
individual, trazendo externamente dados de identificação e procedência. Data da esterilização,
vencimento, NR. Lote e registro no   Ministerio da Saúde, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108707003 Cateter angiográfico Pigtail 5f, de 110 cm de comprimento, coronário. Confeccionado em polietileno ou
poliuretano. Recoberto com camada teflonada (PTFE), 05 sideholes, estéril apirogênico, embalagem
individual, trazendo externamente da dos de identificação e procedência, data da esterilização,
vencimento, número do lote e registro no Ministério da Saúde, prazo de validade de 75% do total da
validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108707004 Cateter angiográfico pigtail 5f, de 65 e 80 cm de comprimento, coronário. Confeccionado em polietileno ou
poliuretano, recoberto com camada teflonada (PTFE), 04 sideholes, estéril apirogênico embalagem
individual, trazendo externamente dados de identificação e procedência. Data da esterilização,
vencimento, número do lote e registro no Ministerio da Saúde, prazo de validade de 75% do total da
validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108707005 Cateter angiográfico pigtail 6f, de 110 cm de comprimento, coronário. confeccionado em polietileno ou
poliuretano. Recoberto com camada teflonada (ptfe), 05 sideholes, estéril apirogênico embalagem
individual,trazendo externamente dados de identificação e procedência. Data da esterilização,
vencimento, NR. Lote registro no Ministério da Saúde, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108707006 Cateter angiográfico pigtail 6f, de 125 cm de comprimento, coronário. Confeccionado em polietileno ou
poliuretano. Recoberto com camada teflonada (PTFE), 05 sideholes, estéril, apirogênico, embalagem
individual, trazendo externamente dados de identificação e procedência. Data da esterilização,
vencimento, número do lote, registro no Ministério da Saúde, prazo de validade de 75% do total da

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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validade.

108707007 Cateter angiográfico pigtail centimetrado 20 bandas, com intervalos entre as bandas de 1 cm, diâmetro de
5 french, com 100cm de comprimento, suporta psi de até 1200, confeccionado em poliuretano, flexível,
estéril, apirogênico, embalagem individual, trazendo externamente dados de identificação e procedência.
Data da esterilização, vencimento, número do Lote e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total
da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108715001 Conector tipo Y de duas vias, com válvula hemostática em polietileno/policarbonato, com pressão de
1200psi, embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência,
lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108715002 Conector tipo Y de três vias, com válvula hemostática em polietileno/policarbonato, com pressão de
1200psi, embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência,
lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108731001 Guia super Stiff tipo Amplatz utilizada para  procedimentos complexos de diagnóstico e intervenção, alma
de aço inoxidável recoberta com PTFE, ponta reta flexível curta e reta com 1cm, 3,5cm e 6cm de
comprimento e jota, com 3cm de comprimento, 0,035" e 0,038" de diâmetro e comprimento de 145cm,
embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e
validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108731002 Guia super Stiff tipo Amplatz utilizada para procedimentos complexos de diagnóstico e intervenção, alma
de aço inoxidável recoberta com PTFE, ponta reta flexível curta e reta com 1cm, 3,5cm e 6cm de
comprimento e jota, com 3cm de comprimento, 0,035" e 0,038" de diâmetro e comprimento de 180cm,
embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e
validade, e  registro no Ministério da Saúde, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108731003 Guia super Stiff tipo Amplatz utilizada para procedimentos complexos de diagnóstico e intervenção, alma
de aço inoxidável recoberta com PTFE, ponta reta flexível curta e reta com 1cm, 3,5cm e 6cm de
comprimento e jota, com 3cm de comprimento, 0,035" e 0,038" de diâmetro e comprimento de 260cm,
embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e
validade, e registro  no Ministério da Saúde, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108731004 Guia teflonada extra-stiff, reforçada, utilizada para suporte extra em procedimentos complexos. Diâmetro
de 0.032,0.035 e 0.038 polegadas, 260cm de comprimento e ponta curva radial de 1.5mm e 3mm.
Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e
validade, registro no ministério da saúde, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108740001 Cateter angiográfico curva tipo Nih, diâmetro de 5f e comprimento de 80 cm, composto por tubo interno
de nylon, com uma camada de filamentos de poliéster / nylon / aço  inoxidável tramados, recobertos com
várias camadas de poliuretano. Estéril, apirogênico, embalagem individual trazendo dados de
identificação e sua procedência. Data de esterilização, vencimento, número lote e registro no MS, prazo
de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108740002 Cateter angiográfico curva tipo Nih, diâmetro de 6f e comprimento de 100 cm, composto por tubo interno
de nylon, com uma camada de filamentos de poliéster / nylon / aço inoxidável tramados, recobertos com
várias camadas de poliuretano. Estéril, apirogênico, embalagem individual trazendo dados de
identificação e sua procedência. Data de esterilização, vencimento, numero lote e registro no MS, prazo
de validade  de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108740003 Cateter angiográfico curva tipo Nih, diâmetro de 7f e comprimento de 100 cm, composto por tubo interno
de nylon, com uma camada de filamentos de poliéster / nylon / aço inoxidável tramados, recobertos com
várias camadas de poliuretano. Estéril, apirogênico, embalagem individual trazendo dados  de
identificação e sua procedência.  Data de esterilização, vencimento, número lote e registro no MS, prazo
de validade  de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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108758001 Cateter angiográfico tipo Lehman 5f, de 80cm de  comprimento - Cateter endovascular, confeccionado em

polietileno, aço inoxidável trançado, recoberto com camada teflonada (PTFE), estéril, apirogênico,
embalagem individual, trazendo dados externamente número de lote e validade, registro no MS. Prazo de
validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108758002 Cateter angiográfico tipo Lehman 6f, de 100 cm de comprimento - Cateter endovascular, confeccionado
em polietileno, aço inoxidável trançado, recoberto com camada teflonada (PTFE), estéril, apirogênico,
embalagem individual, trazendo dados externamente número de lote e validade, e registro no  MS. Prazo
de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108758003 Cateter angiográfico tipo Lehman 7f, de 100cm de comprimento - cateter endovascular, confeccionado em
polietileno, aço inoxidável trançado, recoberto com camada teflonada (PTFE), estéril, apirogênico,
embalagem individual, trazendo dados externamente número de lote e validade, e registro no MS. Prazo
de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108774002 Mangueira de Pressão Não Invasiva, para pacientes adultos, compatível com monitor Nihon Kohden,
modelo Life Scope

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108774003 Mangueira de Pressão Não Invasiva, para pacientes neonatais, compatível com monitor Nihon Kohden,
modelo Life Scope

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108782001 Fio guia teflonado, ponta em j, 3mm, 0,032 de espessura e comprimento de 140 a 160cm, heparinizado.
Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e
validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108782002 Fio guia teflonado, ponta em J, 3mm, 0,032 de espessura e comprimento de 260 cm, heparinizado.
Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e
validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108782003 Fio guia teflonado, ponta em J, 3mm, 0,035 de espessura e comprimento de 260cm, heparinizado.
Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e
validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108782004 Fio guia teflonado, ponta em R, 3mm, 0,035 de espessura e comprimento de 150cm, heparinizado.
Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e
validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108782005 Fio guia teflonado, ponta em R, 3mm, 0,035 de espessura e comprimento de 260cm, heparinizado.
Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e
validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108782006 Fio guia teflonado, ponta em J, 3mm, 0,021 de espessura e comprimento de 140 a 160cm, heparinizado.
Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e
validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108782007 Sistema para fechamento percutâneo de defeito de septo ventricular,composto de prótese
auto-expansível, constituída de discos duplos(simétricos, assimétricos ou excêntricos) de malha de nitinol
com cobertura cerâmica e cintura entre os dois discos de dimensões entre 04 e 24mm,e comprimento de
03mm,estruturas metálicas plaqueadas com nitreto de titânio  (tin) e membrana de eptfe
(politetrafluoretileno)costurado em cada disco;fio guia 0,032´´ hidrofílica com ponta flexível angular de
3cm,tipo stiff de 260cm de comprimento; sistema de liberação tipo rosca,composto por bainha longa,
flexível, com calibre compatível com a prótese, carregador,dilatador,válvula hemostática e cabo de
liberação,em embalagem individual estéril,com dados de identificação, procedência,data de validade,tipo
de esterilização, nºde lote,serie e registro ANVISA.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108782008 Fio guia teflonado, ponta em reta, 3mm, 0,021 de espessura e comprimento de 140 a 160cm,
heparinizado. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e
procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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validade.

108782009 Fio guia teflonado, ponta em J, 3mm, 0,025 de espessura e comprimento de 140 a 160cm, heparinizado.
Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e
validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108782011 Fio guia teflonado, ponta em reta, 3mm, 0,025 de espessura e comprimento de 140 a 160cm,
heparinizado. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e
procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total da
validade.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108790001 Cateter diagnóstico tipo cobra 1, 5f, em polietileno 65 cm de comprimento, pressão máxima de até
1200PSI,    capacidade para guia até 0,038 polegadas, flexível, ponta atraumática, bom  torque.
Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e
validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108790002 Cateter diagnóstico tipo cobra 2, 5f, em polietileno 65 cm de comprimento, pressão máxima de até
1200PSI,     capacidade para guia até 0,038 polegadas, flexível, ponta atraumática bom torque.
Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e
validade e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108790003 Cateter diagnóstico tipo cobra 3, 5f, em polietileno   65 cm de comprimento, pressão máxima de até
1200psi,    capacidade para guia até 0,038 polegadas, flexível, ponta   atraumática bom torque.
Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e
validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108804001 Cateter angiográfico curva tipo Berestein  5f , em  polietileno, 100 cm de comprimento, com pressão
máxima de até 1050psi, capacidade para guia até 0,038 polegadas, flexível, atóxico, apirogênico, ponta
atraumática e radiopaca, bom torque embalagem individual, estéril, com dados de
identificação,procedência,número de lote, tipo de esterilização, validade e registro na Anvisa/MS. Prazo
de validade de 75% do  total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108812001 Cateter diagnóstico tipo h1 4f, 100cm de comprimento, revestimento hidrofílico com 15 cm de
comprimento, estrutura  com dupla malha de aço para melhor rigidez e torque, capacidade e guia até
0.038", excelente radiopacidade. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de
identificação e procedência, lote e validade, e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108820001 Cateter angiográfico curva tipo Head Hunter 1,5f, em polietileno, 100 cm de comprimento, com pressão
máxima de até 1050 PSI, capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico apirogênico, ponta atraumática
e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número
de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA / MS.  Prazo de validade de 75% do total da
validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108820002 Cateter angiográfico curva tipo head hunter 3,  5f, em  polietileno, 100 cm de comprimento, com pressão
máxima de  até 1050 psi, capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico apirogênico, ponta atraumática
e radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número
de lote, tipo de esterilização, validade e registro na Anvisa/ MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108839001 Cateter diagnóstico tipo Simmons 1, 5f, em polietileno 100 cm de comprimento, com  pressão máxima de
até 1050psi, capacidade para guia até 0,038 polegadas, flexível, ponta atraumatica bom torque.
embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e
validade, e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108839002 Cateter diagnóstico tipo Simmons 2, 5f, em polietileno 100cm de comprimento, pressão máxima de até
1050PSI, capacidade para guia até 0,038 polegadas, flexível, ponta atraumática bom torque. Embalagem

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e
registro no MS. Prazo de validade 75% do total da validade.

108839003 Cateter diagnóstico tipo Simmons 3, 5f, em polietileno 100cm de comprimento, pressão máxima de até
1050psi, capacidade para guia até 0,038 polegadas, flexível, ponta atraumática bom torque. Embalagem
individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e
registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108847001 Cateter diagnóstico tipo vertebral, 5f, em polietileno 100cm de comprimento, pressão máxima de até
1050PSI, capacidade para guia até 0,038 polegadas, flexível, ponta atraumática bom torque e excelente
radiopacidade. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e
procedência, lote e validade, e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108847002 Cateter diagnóstico tipo vertebral, 5f, em polietileno entre 100 e 140cm de comprimento, pressão máxima
de até 1050psi, capacidade para guia até 0,038 polegadas, flexível, ponta atraumática bom torque e
excelente radiopacidade. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de
identificação e procedência, lote e validade, e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108855001 Cateter diagnóstico tipo renal, 4f, 65 cm de comprimento, pressão máxima de 1050psi, capacidade para
guia até 0.035", flexível, ponta atraumática hidrofílica, alto torque e excelente radiopacidade. Embalagem
individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e
registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108855002 Cateter diagnóstico tipo renal, 5 french, em polietileno  de 65 cm de comprimento, com pressão máxima
de até  1050psi, capacidade para guia até 0,038 polegadas, flexível, ponta atraumática bom torque.
Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência,  lote e
validade, e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108863001 Cateter diagnóstico tipo Mikaelsson, 5 french, em polietileno 80 cm de comprimento, com pressão
máxima de até 1050psi,capacidade para guia até 0,038 polegadas, flexível, ponta atraumática bom
torque. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência,
lote e validade, e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108871001 Cateter diagnóstico tipo Hook 1, 5f, 65 cm de comprimento, pressão máxima de 1050psi, capacidade para
guia até  0.035", flexível, ponta atraumática hidrofílica, alto torque e excelente radiopacidade.Embalagem
individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote validade, e
registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108871002 Cateter diagnóstico tipo Hook 2, 5f com 65cm de comprimento, pressão máxima de 1050PSI, capacidade
para guia até  0.035", flexível, ponta atraumática hidrofílica, alto torque e excelente radiopacidade.
Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote
validade, e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108880001 Cateter diagnóstico tipo Pigtail, 4f, 110 cm de comprimento, pressão máxima de 1050psi, capacidade
para guia até  0.038",flexível, ponta atraumática hidrofílica, alto torque e excelente radiopacidade,.
Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e
validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108898001 Cateter diagnóstico tipo Benston 3, 5f de 65 a 90cm de comprimento, pressão máxima de 1050PSI,
capacidade para guia até 0.038", flexível, ponta atraumática hidrofílica, alto torque e excelente
radiopacidade. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e
procedência, lote e validade, e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108901001 Cateter diagnóstico tipo mp 4f, 100cm de comprimento, revestimento hidrofílico com 15 cm de
comprimento, estrutura  com dupla malha de aço para melhor rigidez e torque,  capacidade de guia até
0.038", excelente radiopacidade. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 1981 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
identificação e procedência, lote e validade, e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade.

108910001 Cateter diagnóstico tipo JB 1,5f, 100cm de comprimento, pressão máxima de 1050PSI, capacidade para
guia até 0,035", flexível ponta atraumática hidrofílica, alto torque excelente radiopacidade, embalagem
individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e  procedência, lote e validade, e
registro no MS prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108928001 Cateter tipo Snare para captura, cabo de Nitinol com laço de ouro tungstênio com excelente
radiopacidade. Laço  pré-formatado em ângulo de 90º. Diâmetro do laço de 5 a 30 mm com comprimento
de 120 cm. Cateter 4 a 6 f com comprimento de 102 cm, com marcas de platinum-iridum. Embalagem
individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e
registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108936001 Pinca de asch para septo PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108944001 Par de pincas de walshan para septo (esquerda/direita/reta) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108952001 Chave aplicadora PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108960001 Kit introdutor transseptal de mullins, com válvula check-flo e ponta radiopaca, nos tamanhos 12 french e
14 french, com 63, 75 e 85cm de comprimento. Embalagem individual, estéril, que contenha
externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde.
Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

108979001 Cloward lombar PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108979002 Pinça love para cima (Cloward) 22 cm, ponta 3 x 10mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108987001 Pinça para osso stille-liston 27cm curva PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108987002 Pinça para osso lane com cremalheira 33cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108987003 Pinça para osso lane sem cremalheira 33cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108995001 Pinça leksell biarticulada 24cm 5mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

108995002 Pinça leksell biarticulada 24cm 8mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109010001 Pinça liston-key-horsley PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109010002 Pinça de osso stille-liaton curva. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109029001 Pinça ruskin 18cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109037001 Pinça beyer 18cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109045003 Pinça love 25cm para baixo 2x10mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109045004 Pinça love 25cm reta 2x10mm (3mm). PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Materiais de Uso Médico (67)

109045005 Pinça love 25cm para cima 3x10cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109045006 Pinça love 25cm para baixo 3x10mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109045007 Pinça love 25cm reta 4x10mm (4mm). PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109045008 Pinça love 25cm para cima 4x10cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109045009 Pinça love 25cm para baixo 4x10mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109045010 Pinça love reta 18 cm - 2 x 10 mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109045011 Pinça love reta 15 cm - 2 x 5 mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109045012 Pinça love (Cloward), ponta reta 22 cm 3 x 10 (MA1317) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109045013 Pinça love 22 cm 4 x 10 (M 13 - 19) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109045014 Pinça love reta 20 cm 2 x 5 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109053001 Pinça de kerrison reta 25cm - 90 graus para cima - 2mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109053002 Pinça de kerrison reta 25cm - 90 graus para baixo - 1mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109053003 Pinça kerrison reta 25cm - 90 graus para baixo - 2mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109053004 Pinça kerrison angulada 25cm - 40 graus para cima - 3mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109053005 Pinça kerrison reta 25cm - 90 graus para cima - 4mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109053006 Pinça kerrison reta 25cm - 90 graus para baixo - 4mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109053007 Pinça kerrison angulada 25cm - 40 graus para cima - 4mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109061001 Colocador de enxerto. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

109061002 Impactor enxerto, espessura 7mm, 22cm comprimento PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

109061003 Impactador enxerto/ponta 13mm comp./7mm largura /comp.22cm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

109061004 Impactor enxerto/ponta 10mm comp./5mm largura/comp.22cm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

109070001 Impactador de enxerto redondo 4mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109088001 Elevador hoen 18,5cm - lamina 15mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Materiais de Uso Médico (67)

109088002 Elevador hoen 16cm - lamina 7mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109096001 Elevador langenbeck 20cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109096002 Elevador langenbeck 19cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109100001 Tração craneana tipo crutchfield adulto. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109118001 Chave sextavada de pequenos fragmentos. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109118002 Chave sextavada de grandes fragmentos. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109126001 Extensão Hudson para trepano. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109134001 Retratores bulldog 230mm (gancho c/ mola yasarge). PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109142001 Agulha para punção dandy. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109150001 Espátula cerebral maleável 200x2mm sugita. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109150002 Espatula cerebral maleavel 200x4mm sugita PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109150003 Espatula cerebral maleavel 200x6mm sugita PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109150004 Espatula cerebral maleavel 200x8mm sugita PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109169001 Dissectores espatula: estreito micro PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109169002 Dissectores espátula: médio PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109169003 Dissectores espátula: largo PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109169004 Dissectores gancho (agudo) 90º PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109169005 Dissectores gancho (rombo) 90º PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109169006 Dissectores c/ bola 90º PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109169007 Conjunto de dissectores microcirurgia p/ cirurg. de hipófise. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109169008 Dissectores espátula: estreito micro 20cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109169009 Dissector espátula: médio micro 20cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109169010 Dissector espátula: largo. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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109169011 Dissectores woodson baioneta preto. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109177001 Kit instrumental p/ coluna cervical por via anterior PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109185001 Pinça sacabocado nicola PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

109185002 Pinça sacabocado oldberg PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

109193001 Controle de aspiração PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109207001 Alça para ressecção de tumor (Weivertronic) 4,5cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109215001 Caixa para esterilização de material de vídeo endoscopia (esterilização em oxido de etileno) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109223001 Abre bocas jennings 15cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109223002 Abre bocas jennings 13cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109223003 Abre bocas jennings 11cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109240001 Abadie 27cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109258001 Adaptador para cateter vesical PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109266001 Afastador de mamaria acoplado ao finochieto PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109274001 Agulha com ponta (ponteira de veia) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109274002 Agulha para reflexo. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109282001 Conjunto de areolotomo c/ 3 pecas cada (3cm-3, 5cm-4cm) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109290001 Pinça anatômica angulada de Bakey 30cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109290002 Pinça anatômica Dinkhuysen 25cm (disseccao de mamária) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109290003 Pinça anatômica dissecção de Bakey 24cm 1.5mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109290004 Pinça anatômica dissecção de Bakey 15cm 1.5mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109290005 Pinça anatômica dissecção de Bakey 20cm 1.5mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109290006 Pinça anatômica dissecção de Bakey 20cm 2mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109290007 Pinça anatômica dissecção de Bakey 24cm 2mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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109290008 Pinca anatomica disseccao de bakey 30cm 2mm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109304001 Pinca apreencao c/ 2/3 dentes p/ cirurgia percutanea PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109355001 Periostomo langenbeck 190mm PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

109355002 Perióstomo afastador Langenbeck 35 x 7 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

109363001 Faca de aracnoide yasargil PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109401002 Netbook preto PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

109541001 Patch panel 24 posições para organizar cabos de rede de computadores. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

109541002 Patch Panel cat5e. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

109541003 Patch panel cat.5E 24 posições PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

109550001 Aspirador ultrassônico.
Objeto: aspirador ultrassônico.
1. Generalidades: aspirador ultrassônico para remoção de tecidos delicados.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Circuito totalmente isolado;
2.2. Painel de controle com mostradores digitais;
2.3. Potência ultrassônica para canetas com transdutores piezoelétricos ou magnetoestritivo de 23+/-2khz
e 34 +/- 2khz;
2.4. Fonte de sucção (vácuo) acionada e/ou incorporada no console;
2.5. Sistema de segurança contra mau funcionamento;
2.6. Taxa de fluxo de no mínimo: 1 a 10ml/min;
2.7. Pressão de sucção de no mínimo: 0 a 480mmhg;
2.8. Controle de função e potência ultrassônica.
3. Alimentação:
3.1. Alimentação elétrica: 220v/60hz.
4. Acessórios:
4.1. 01 (uma) caneta angulada com transdutor piezoelétrico ou magnetoestritivo de 23khz +/- 2khz, com
comprimento entre 160mm a 250mm, tubos de aspiração e irrigação independentes e micro ponta de
titânio, acompanhada de 03(tres) capa de ponteiras reutilizáveis (ou 30 capa de ponteiras
descartáveis), conjunto de chaves e canopla (se necessário);
4.2. 01 (uma) caneta reta ou angulada com transdutor piezoelétrico ou magnetoestritivo de 34 +/- 2khz,
com comprimento de entre 130mm a 250mm, tubos de aspiração e irrigação independentes e micro ponta
de titânio,acompanhada de 03 (três) capa de ponteiras reutilizaveis (ou 30 capa de ponteiras
descartáveis), e uma
ponteira específica para modelagem óssea reutilizável (ou 30 capa de ponteiras descartáveis), conjunto
de chaves e canopla (se necessário)
4.3. 40 (quarenta) escovas de limpeza descartáveis ou 05 (cinco) escovas de limpeza reutilizáveis, no

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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caso de equipamento fornecido com capa de ponteiras reutilizáveis para as canetas;
4.4. 02 (duas) caixas de esterilização para comportar uma caneta;
4.5. 05(cinco) filtros de ar;
4.6. 10 (dez) mangueiras de silicone descartáveis para conexão com o sistema de vácuo das canetas ou
03 (tres) mangueiras de silicone reutilizáveis para conexão com o sistema de irrigação e sistema de vácuo
das canetas;
4.7. 10 (dez) tubos descartáveis para coleta de resíduo ou 03 (três) tubos reutilizáveis para coleta de
resíduos;
4.8. Pedal de controle;
4.9. Suporte para console com rodízios.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço em língua
portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço à
equipe técnica, sem ônus para a administração.

109550002 1.OBJETO: ASPIRADOR MANUAL INTRA-UTERINO (AMIU)
2. GENERALIDADES: ASPIRADOR MANUAL INTRA-UTERINO(AMIU) PARA
UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE ESVAZIAMENTO UTERINO PÓS-
ABORTO E NA BIÓPSIA DE ENDOMÉTRIO.
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:
3.1 O ASPIRADOR DEVE SER COMPOSTO POR CILINDRO, EMBOLO, VÁL-
VULA E CÂNULAS;
3.2 DEVE POSSUIR VOLUME MÍNIMO DE 60CC;
3.3 DEVE POSSUIR PRESSÃO DE VÁCUO DE NO MÍNIMO 600MM HG;
3.4 DEVE POSSUIR VÁLVULAS COM NO MÍNIMO 02 INTERRUPTORES;
3.5 DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO COM CÂNULAS FLEXÍVEIS OU SEMI
RIGIDAS;
?
4. ACESSÓRIOS:
4.1 UMA (01) CÂNULAS DE 04 MM;
4.2 UMA (01) CÂNULAS DE 05 MM;
4.3 UMA (01) CÂNULAS DE 06 MM;
4.4 UMA (01) CÂNULAS DE 07 MM;
4.5 UMA (01) CÂNULAS DE 08 MM;
4.6 UMA (01) CÂNULAS DE 09 MM;
4.7 UMA (01) CÂNULAS DE 10 MM;
4.8 UMA (01) CÂNULAS DE 12 MM;
O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE OPERAÇÃO
EM LÍNGUA PORTUGUESA. O LICITANTE DEVE FORNECER TREINAMENTO
ADEQUADO AOS USUÁRIOS, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)
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109568001 Leite parcialmente desnatado, açúcar, xarope de milho, lactose, óleo de milho, óleo de canola, oleína de
palma, frutooligossacarídeos, inulina, sais minerais, vitaminas e emulsificante lectina de soja. Não contém
glúten. Este produto não é leite em pó. Além de ser composto por leite, contém fibras solúveis e
enriquecido em vitaminas e minerais. Para crianças a partir de 01 (um) ano de idade.

Conforme solicitação NANUT, e-mail.

LATA 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

109592001 VideoEndoscópio
1. Generalidades:

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
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Equipamento de vídeo gastroscopia para pacientes adultos,para observação,biópsia e registro de
pacientes adultos e pediátricos,compatível com sistema de video endoscopia da marca Fujinon.
2. Características técnicas mínimas:Deve ser compatível com fonte de luz e processador de imagem
EV200,ambos da marca Fujinon;
2.1 captação da imagem através de ccd acoplado;
2.2 totalmente imersível
2.3 esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro princípio ativo aprovado pela vigilância
sanitária estadual ou ANVISA;
2.4 campo de visão de 100° no mínimo;
2.5 direção de observação de 0° (frontal);
2.6 faixa mínima de foco de 5mm a 100mm
2.7 Diâmetro do tubo de inserção de 9,8 mm +/-1,0 mm;
2.8 diâmetro mínimo do canal de trabalho de 2,8mm +/- 0,2 mm;
2.9 comprimento tubo de inserção de no mínimo 1050 mm;
2.10 flexibilidade mínima de 210° +/- 10 º para cim a e 90°+/-10° para baixo;
2.11 flexibilidade mínima de 100° +/-10° para esque rda e 100° +/-10° para direita;
2.12 acessórios
2.12.1 dez(10) pinças de biópsia reutilizáveis e autoclaváveis;
2.12.2 uma escova de limpeza do canal reutilizável;
2.12.3 cinco(05) kit completo para limpeza
2.12.4 hum(01) reservatório de água
2.12.5 05(cinco) pinças de rato corpo estranho reutilizáveis e autoclaváveis;
2.12.6 05 (cinco)pinças tipo tripé reutilizáveis e autoclaváveis;
2.12.7 20 (vinte) agulhas para esclerose de varizes de esôfago;
2.12.8 mala para transporte;
2.12.9 suporte para pinças;
2.12.10 suporte para o videocolonoscópio adpatável ao troley
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários sem ônus para a administração.

109592002 Video endoscópio
1. generalidades:
Equipamento de vídeo broncoscopia para pacientes adultos, para observação, biópsia e registro de
pacientes adultos e pediátricos,compatível com sistema de vídeo endoscopia da marca Fujinon.
2. Características técnicas mínimas:Deve ser compatível com fonte de luz e processador de imagem
EV200,ambos da marca Fujinon;
2.1 captação da imagem através de ccd colorido acoplado;
2.2 totalmente imersível;
2.3 esterilizável por óxido de etileno ou glutaraldeido;
2.4 campo de visão de 120º no mínimo;
2.5 visão frontal;
2.6 faixa mínima de foco de 5mm a 50mm;
2.7 diâmetro máximo do tubo de inserção de 6,3mm
2.8 comprimento mínimo do canal de trabalho de 575mm;
2.9 diâmetro do canal de trabalho de 2,00mm a 2,6mm
2.10 comprimento total de no mínimo 830mm;
2.11 parte flexível de no mínimo 180ºpara cima e 130º para baixo;
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3. acessórios gerais:
3.1(01) aparelho para teste de vazamento;
3.2 (10) pinça de biópsia
3.3 (10) kit completo para limpeza;
3.4(10) bocais;
3.5 uma escova de limpeza do canal;
3.6 cinco(05) limpador de lentes;
3.7 mala para transporte;
3.8 suporte para pinças
3.9 suporte para o video broncoscópio adptável ao troley.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários,sem ônus para a administração.

109606001 Vídeo endoscópio
1. Generalidades:
Equipamento de video colonoscopia para pacientes adultos, para observação, biópsia e registro de
pacientes adultos e pediátricos,compatível com sistema de vídeo endoscopia da marca Fujinon.
2. Características técnicas mínimas:Deve ser compatível com fonte de luz e processador de imagem
EV200,ambos da marca Fujinon.
2.1 captação da imagem através de ccd acoplado;
2.2 totalmente imersível;
2.3 esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro princípio ativo aprovado pela vigilância
sanitária estadual ou ANVISA;
2.4 campo de visão de 140 no mínimo
2.5 visão frontal
2.6 faixa mínima de foco de 8mm a 100mm;
2.7 Diâmetro do tubo de inserção de 12,6 mm+/-1,0 mm;
2.8 comprimento mínimo do +- diâmetro do tubo de inserção de 12,6mm 0,5mm + - canal de trabalho de
1500mm;
2.9 diâmetro do canal de trabalho de 3,3+/-0,5 mm;
2.10 comprimento tubo de inserção no mínimo 1600mm;
2.11 Flexibilidade mínima de 180° para cima e 180° para baixo
2.12 flexibilidade mínima de 160º para esquerda e 160° para direita;
2.13 acessórios:
2.13.1 10(dez) pinças de biópsia reutilizáveis;
2.13.2 uma escova de limpeza do canal;
2.13.3 um (01) irrigador de todos os canais com seringa;
2.13.4 cinco(05) limpador de lentes;
2.13.5 hum(01) reservatório de água para irrigação;
2.13.6 dez(10) alças de polipectomia reutilizáveis;
2.13.7 cinco(05) pinças dente de rato para corpo estranho  / reutilizáveis;
2.13.8 cinco(05) pinças tipo tripé reutilizáveis;
2.13.9 mala para transporte;
2.13.10 suporte para pinças;
2.13.11 suporte para o videocolonoscópio adptável ao troley.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.
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109606002 Sistema de videobroncoscopia

1 generalidades:
Sistema de videobroncoscopia em alta definição para observação e biópsia em pacientes adultos.
2. O sistema deve ser composto por:
2.1. Um (01) videobroncoscópio
2.2.uma (01) fonte de luz;
2.3. Um (01) processador de imagem:
2.4. Um (01) monitor;
2.5. Um (01) troley;
2.6. Uma (01) vídeo printer;
2.7. Um (01) teclado alfa numérico;
2.8. Um (01) nobreak:
3. Características técnicas mínimas do videobroncoscópio:
3.1. Captação da imagem através de ccd acoplado com imagem em alta definição de no mínimo 720
linhas de definição horizontal
3.2. Totalmente imersível;
3.3. Esterilizável por óxido de etileno ou ácido peracético ou outro principio ativo aprovado pela vigilância
sanitária estadual ou ANVISA;
3.4. Campo de visão de 120 graus no mínimo
3.5. Visão frontal
3.6. Faixa mínima de foco de 5mm a 50mm;
3.7. Diâmetro máximo do tubo de inserção de 6,3mm e mínimo 5,0mm
3.8. Comprimento mínimo do canal de trabalho de 575mm;
3.9. Diâmetro do canal de trabalho de 2,6mm +/- 0,2mm;
3.10. Comprimento total de no mínimo 830mm;
3.11. parte flexível de no mínimo 180 graus para baixo;
3.12. Acessórios:
3.12.1. Três(03) pinças de biópsia reutilizáveis e autoclavável a vapor saturado;
3.12.2.um (01) kit completo para limpeza, incluindo no mínimo duas (02) escovas reutilizáveis para
limpeza do canal, um (01) irrigador de canais e demais acessórios para proceder com a
descontaminação.
3.12.3. Um (01) limpador de lentes;
3.12.4. Quatro (04) bocais;
3.12.5. Duas (02) válvula de aspiração sobressalente;
3.12.6. Cinquenta (50) válvulas de canal de biópsia;
3.12.7. Maleta de acondicionamento para transporte;
4.características técnicas mínimas da fonte de luz;
4.1. Lâmpada xenon;
4.2. potência mínima de 300watts;
4.3. Ajuste da intensidade de luz manual e automático;
4.4. Lâmpada de emergência;
5. Características técnicas mínimas do processador de imagem
5.1. Saída de sinal de vídeo de alta definição de no mínimo 720 linhas de definição horizontal;
5.2. Saídas de video: y/c, rgbs, sdi ou dvi ou hdmi;
5.3. Ajuste de branco automático;
5.4. Ajuste de cor;
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5.5. Congelador de imagem
5.6. Deve ter a possibilidade de introduzir os dados
Pessoais
5.7. Dispositivo de controle da saturação de luz;
5.8. Dispositivo para aumento da imagem;
6. Características técnicas mínimas do monitor;
6.1. Tamanho do vídeo: 19 polegadas, no mínimo;
6.2. Sistema de cor ntsc;
6.3. Monitor de grau médico profissional atendendo as normas de segurança en 60601-1;
6.4. Resolução de 1024 x 768, no mínimo;
6.5. Entradas: y/c, rgbs,sdi ou dvi ou hdmi
6.6. Ajustes: cor, brilho, gama, temperatura de cor,aperture scan;
6.7. Função pip (picture in play)
7. Características técnicas mínimas do troley;
7.1. Deve suportar todos os equipamentos do item 2;
7.2. Rodízios giratórios
8. Características técnicas mínimas da vídeo printer;
8.1. Tamanho da foto: 210mm x 148 mm;
8.2. Sistema de cor ntsc;
8.3. Resolução: 400 dpi, no mínimo;
8.4. Acessórios: cabos de conexão de vídeo e controle e 300 folhas de papel para foto;
9. Acessórios gerais:
9.1. Aparelho para teste de vazamento compatível com o equipamento;
9.2. Cabos de conexão de vídeo e controle;
9.3. Deve ser fornecido cabo de vídeo, comprimento de acordo com o local de instalação a ser definido
pela unidade;
9.4. Nobreak de 1,5 kva, entrada de 220v/60hz, saída compatível com os demais equipamentos, com no
mínimo 8 tomadas (2p + t) do mesmo padrão fornecido pelo fabricante.

109681001 Massa plástica para veículo e equipamento PECA 136 Materiais para serviços e
manutenção - GVE

ativo

109690001 Caneta Hi-Tecpoint 0.5 v5 compatível com marca Pilot para uso em eletrocardiógrafo compatível com a
marca Dixtal, modelo ep3.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

109797001 Kit de revisão para veiculo e equipamento PECA 136 Materiais para serviços e
manutenção - GVE

ativo

109843001 Dietilamina, cas 109-89-7 LITRO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

109916001 1. Generalidades:
Aparelho neuro-estimulador utilizado para aplicação de técnicas de anestesia de nervo periférico.
2. Características mínimas:
2.1. Deve possuir impulso com as seguintes   características mínimas:
2.1.1. Amplitude de pulso de 0 a 5 ma regulável;
2.1.2. Operação em frequência de 1hz e 2 hz;
2.1.3. Permitir largura de pulso de 0,1 ms;
2.2. Deve possuir display digital;
2.3. Deve ser portátil;
2.4. Deve possuir bateria interna;
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2.5. Deve possuir indicador de bateria fraca.
3. Acessórios:
3.1. Um cabo eletrodo com encaixe para agulha;
3.2. 50 conjuntos de agulhas de vários tamanhos para prática de técnica de anestesia de plexo com
seringa e cânula.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviços em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

109924001 Sistema gerador de gás para Campylobacter para uso em jarra de microaerofilia com capacidade para 2,5
litros.

ENVELOPE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

109932001 Suplemento de crescimento para Campylobacter spp composto de Piruvato de Sódio - 0,125 gramas,
Metabissulfito de Sódio - 0,125 gramas, sulfato ferroso (sal hidratado) - 0,125 gramas.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

109940001 Jarra de anaerobiose com 2,5 litros de capacidade para ser utilizado com envelope gerador de gás,
acompanhada de um suporte de placas, resistente a corrosão.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

109959001 Liner silicone medicinal revestimento externo para prótese transtibial c/pino distal, circunferência 210mm,
com peça modular receptora shuttle lock c/base de pirâmide.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

109959002 Liner silicone medicinal revestimento externo para prótese transtibial c/pino distal, circunferência 235mm,
com peça modular receptora shuttle lock c/base de pirâmide.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

109959003 Liner silicone medicinal revestimento externo para prótese transtibial c/pino distal circunferência 250mm.
Com peça modular receptora shuttle lock c/base de pirâmide.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

109959004 Liner silicone medicinal revestimento externo para prótese transtibial c/pino distal circunferência 265mm.
Com peça modular receptora shuttle lock c/base de pirâmide.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

109959005 Liner silicone medicinal revestimento externo para prótese transtibial c/pino distal circunferência 280mm.
Com peça modular receptora shuttle lock c/base de pirâmide.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

109959006 Liner silicone medicinal revestimento externo para prótese transtibial c/pino distal circunferência 320mm.
Com peça modular receptora shuttle lock c/base de pirâmide.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

109959007 Liner silicone medicinal revestimento externo para prótese transtibial c/pino distal circunferência 360mm.
Com peça modular receptora shuttle lock c/base de pirâmide.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

109959008 Liner silicone medicinal revestimento externo para prótese transtibial c/pino distal circunferência 400mm.
Com peça modular receptora shuttle lock c/base de pirâmide.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

109959009  Liner de Silicone com cinco anéis, para confecção de encaixe de prótese transfemural. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

109967001 Válvula para prótese transtibial para expulsão de ar PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110019001 Goniometro em acrilico p/avaliar amplitude do movimento,p/avaliar variacao e angulos das articulacoes
d/corpo humano
tamanho medio 0,20m

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110027001 Código de catalogação - Anglo americano PECA 20 Documentos e Publicações ativo
110027002 Código de catalogação anglo-americano 2º edição  - revisão 2002 PECA 20 Documentos e Publicações ativo
110086001 1. Generalidades:

Módulos internos de spo2, pni e temperatura compatíveis com monitor multiparâmetro da marca
datascope, modelo trio.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Módulo de spo2:
2.1.1. Deve utilizar tecnologia masimo set ou nellcor oxymax
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2.1.2. Faixa de medição para spo2: 70 a 99%;
2.1.3. Erro máximo (spo2): 3% (de 70 a 99%);
2.1.4. Medição da frequência cardíaca: 25 a 240 bpm;
2.2. Módulo de PNI:
2.2.1. Medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilo métrico;
2.2.2. Intervalo da pressão sistólica: 40 a 255 mmhg;
2.2.3. Intervalo da pressão diastólica: 10 a 210 mmhg;
2.2.4. Medição da frequência cardíaca: 40 a 240 mmhg;
2.2.5. Deve operar em modo manual e automático com programação;
2.2.6. Pressão máxima admissível no manguito: 300 mmhg;
2.3. Módulo de temperatura:
2.3.1. Um canal de temperatura;
2.3.2. Faixa de medição: 32 a 42ºc com precisão de 0,2ºc;
2.3.3. Resolução: 0,1ºc.
3. Acessórios:
3.1.1. 01 (um) sensor de oximetria reutilizável (incluindo cabo), para uso em paciente adulto "tipo clip";
3.1.2. 01 (um) sensor de temperatura para pele, reutilizável.
3.1.3. 01 (uma) mangueira para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o
manguito);
3.1.4. 01 (um) manguito para uso em paciente adulto, tipo látex free;
3.1.5. 01 (um) manguito para uso em paciente obeso, tipo látex free.
4. Instalação:
4.1. A empresa deve se responsabilizar pela instalação dos módulos no equipamento indicado pela
unidade, sem ônus à SES/SC

110108001 Parapodium estático, c/suporte tronco, pelve e joelhos c/mesa de atividades. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110108002 Parapodium em madeira c/regulagem altura e encosto, c/mesa atividades,  suporte p/joelhos e
anti-derrapante.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110132001 Placa anatômica para assoalho e parede medial de órbita, de titânio puro, sistema 1,3 com perfil de
0,3mm, tamanho grande.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

110132002 Parafuso cortical para fixação, diâmetro 1,3mm auto-rosqueante, de titânio puro, comprimento de 5 mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

110132003 Arame de titânio para fixação do ligamento cantal medial, com diâmetro de 0,31mm, 50cm de
comprimento com agulha em uma das extremidades e gancho para retenção na outra.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

110175001 Fonte padrão para aferição de e57co (cobalto 57). PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175002 Fonte padrão para aferição de 133ba (bário 133). PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175003 Conjunto de reagente liofilizado para preparar Fitato - Tecnécio-99m. Pó branco para uso injetável.
Administração intravenosa: avaliação hepática. Pesquisa de linfonosentinela: via intradérmica peri-areolar,
peri-tumoral ou peri-lesional.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175004 Cloreto de [201 ti] Tálio, solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio e isotônica. de 6 mci. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175005 Cloreto de [201 ti] Tálio, solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio  e isotônica. De 12
mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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110175006 Cloreto de [201 ti] Tálio, solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio  e isotônica. de 24

mci.
PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

110175007 Cloreto de [201 ti] Tálio, solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio  e isotônica. De 36
mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175008 Cloreto de [201 ti] tálio, solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio  e isotônica. de 5 mci. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175009 Cloreto de [201 ti] tálio, solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de Pirogênio  e isotônica. De 10
mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175010 Cloreto de [201 ti] tálio, solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de Pirogênio  e isotônica. De 15
mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175011 Solução injetável, estéril, livre de Pirogênio. De 4 mci. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175012 Solução injetável, estéril, livre de Pirogênio. De: 10 mci. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175013 Solução injetável, estéril, livre de Pirogênio. De: 15 mci. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175014 Solução injetável, estéril, livre de Pirogênio. De: 20 mci. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175015 Solução injetável, estéril, livre de Pirogênio. De: 25 mci. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175016 Pentreotida (111 ln), solução injetável, estéril, livre de Pirogênio. De: 3 mci. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175017 Etilenodiaminotetrametilenofosfonato; ácido etilenodiaminotetrametrilenofosfônico. Solução injetável,
estéril, livre de Pirogênio. De: 10 mci a 100 mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175018 Etilenodiaminotetrametilenofosfonato; ácido etilenodiaminotetrametrilenofosfônico. Solução injetável,
estéril, livre de Pirogênio. De: 150 mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175019 Conjunto de reagente liofilizado para preparar ec - tecnécio - 99m. Pó branco liofilizado para uso injetável.
Kit com 5 frascos a + 5 fracos b.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175020 Solução injetável, estéril, livre de Pirogênio. De : 1 mci. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175021 Solução injetável, estéril, livre de Pirogênio. De : 3 mci. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175022 Solução injetável, estéril, livre de Pirogênio. De : 5 mci. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175023 Solução injetável, estéril, livre de Pirogênio. De : 10 mci. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175024 Solução injetável, estéril, livre de Pirogênio. De : 50 mci. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175025 Solução injetável, estéril, livre de Pirogênio. De : 100 mci. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175026 Solução injetável, estéril, livre de Pirogênio. De : 150 mci. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175027 [131 i] iodeto de sódio (cápsula) cápsula de gelatina, de uso oral, contendo iodeto de sódio livre de
carregador. De: 5 mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175028 [131 I] Iodeto de sódio (cápsula) cápsula de gelatina,de uso oral, contendo iodeto de sódio livre de
carregador.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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De: 10 mci.

110175029  [131 I] Iodeto de sódio (cápsula) cápsula de gelatina,de uso oral, contendo iodeto de sódio livre de
carregador.
De: 15 mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175030 [131 I] Iodeto de sódio (cápsula) cápsula de gelatina,de uso oral, contendo iodeto de sódio livre de
carregador.
De: 20 mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175031 [131 i] Iodeto de sódio (cápsula) cápsula de gelatina,de uso oral, contendo iodeto de sódio livre de
carregador.
De: 25 mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175032 [131 I] Iodeto de sódio (cápsula) cápsula de gelatina,de uso oral, contendo iodeto de sódio livre de
carregador.
De: 30 mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175033  [131 I] Iiodeto de sódio (cápsula) cápsula de gelatina,de uso oral, contendo iodeto de sódio livre de
carregador.
De: 50 mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175034  [131 I] Iodeto de sódio (cápsula) cápsula de gelatina, de uso oral, contendo iodeto de sódio livre de
carregador.
De: 100 mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175035  [131 I] Iodeto de sódio (cápsula) cápsula de gelatina,de uso oral, contendo iodeto de sódio livre de
carregador.
De: 150 mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175036 Iodeto de sódio (131 i). Solução oral de NA [131 I] em NAOH 0,02N,livre de carregador, não estéril e não
isotônica.
De: 5 mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175037 Iodeto de sódio (131 I). Solução oral de NA [131 I] em NAOH 0,02N, livre de carregador, não estéril e não
isotônica.
De: 10 mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175038 Iodeto de sódio (131 I). Solução oral de NA [131 I] em NAOH 0,02N, livre de carregador, não estéril e não
isotônica.
De: 15 mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175039 Iodeto de sódio (131 I). Solução oral de NA [131 I] em NAOH 0,02N, livre de carregador, não estéril e não
isotônica.
De: 20 mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175040 Iodeto de sódio (131 I). Solução oral de NA [131 I] em NAOH 0,02N, livre de carregador, não estéril e não
isotônica.
De: 25 mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175041 Iodeto de sódio (131 I). Solução oral de NA [131 I] em NAOH 0,02N, livre de carregador, não estéril e não
isotônica.
De: 30 mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175042 Iodeto de sódio (131 I). Solução oral de NA [131 I] em NAOH 0,02N, livre de carregador, não estéril e não
isotônica.
De: 50 mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175043 Iodeto de sódio (131 I). Solução oral de NA [131 I] em NAOH 0,02N, livre de carregador, não estéril e não
isotônica.
De: 100 mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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110175044 Iodeto de sódio (131 I). Solução oral de NA [131 I] em NAOH 0,02N, livre de carregador, não estéril e não

isotônica.
De: 150 mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175045 Iodeto de sódio (131 I). Solução oral de NA [131 I] em NAOH 0,02N, livre de carregador, não estéril e não
isotônica.De: 200 mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175046 Citrato de [67 GA] gálio. Solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio e isotônica. De 2 mci. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175047 Citrato de [67 GA] Gálio. Solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio e isotônica. De 3
mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175048 Citrato de [67 GA] Gálio. Solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio e isotônica. De 4
mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175049 Citrato de [67 GA] Gálio. Solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio e isotônica. De 5
mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175050 Citrato de [67 GA] Gálio. Solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio e isotônica. De 6
mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175051 Citrato de [67 GA] Gálio. Solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio e isotônica. De 8
mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175052 Citrato de [67 GA] Gálio. Solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio e isotônica. De 10
mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175053 Citrato de [67 GA] Gálio. Solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio e isotônica. De 12
mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175054 Gerador de tecnécio. De 500 mci.
O gerador contém uma coluna com alumina, com passagem de molibdênio (99 MO), que por decaimento
radioativo, é transformado em tecnécio 99 m. obtido sob a forma de pertecnetato de sódio, estéril e
apirogênico, por eluição da coluna. De: 500 mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175055 Gerador de Tecnécio. De 1250 mci.
O gerador contém uma coluna com alumina, com passagem de molibdênio (99 MO), que por decaimento
radioativo, é transformado em Tecnécio 99 M. obtido sob a forma de pertecnetato de sódio, estéril e
apirogênico, por eluição da coluna. De: 1250 mci

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175056 Hidroxiapatita. Solução injetável, estéril, livre de pirogênio. De: 10 mci a 100 mci. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175057 Hidroxiapatita. Solução injetável, estéril, livre de pirogênio. De: 5 mci. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175058 Hidroxiapatita. Solução injetável, estéril, livre de pirogênio. De: 10 mci. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175059 Hidroxiapatita. Solução injetável, estéril, livre de pirogênio. De: 50 mci. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175060 Hidroxiapatita. Solução injetável, estéril, livre de pirogênio. De: 100 mci. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175061 Caixa de vidro de solução eluente.
Caixa contendo 12 frascos de vidro tipo penicilina, cada frasco contendo 6 ml de solução fisiológica.
Medicina nuclear eluição do gerador de Tecnécio.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175062 Caixa contendo 12 frascos de vidro tipo penicilina a vácuo. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175063 Iodeto de sódio [123 I]. Solução oral de na [123 i] em NAOH 0,02N, livre de carregador, não estéril e não
isotônica. De: 5 mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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110175064 Iodeto de sódio [123 I]. Solução oral de NA [123 I] em NAOH 0,02N, livre de carregador, não estéril e não

isotônica. De: 10 mci.
PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

110175065 Iodeto de sódio [123 I]. Solução oral de NA [123 I] em NAOH 0,02N, livre de carregador, não estéril e não
isotônica. De: 15 mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175066 Iodeto de sódio [123 I]. Solução oral de NA [123 I] em NAOH 0,02N, livre de carregador, não estéril e não
isotônica. De: 20 mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175067 Iodeto de sódio [123 I]. Solução oral de NA [123 I] em NAOH 0,02N, livre de carregador, não estéril e não
isotônica. De: 25 mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175068 Iodeto de sódio [123 I]. Solução oral de NA [123 I] em NAOH 0,02N, livre de carregador, não estéril e não
isotônica. De: 50 mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175069 Iodeto de Sódio (131 i), solução oral de na (131 i) em NAOH 0,02n, livre de carregador, não estéril e não
isotônica, 3 mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175070 Iodeto de Sódio (131 i), solução oral de Na (131 i) em NaOH, 0,02n, livre de carregador não estéril e não
isotônica 4 mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175071 Iodeto de Sódio (131 i), solução oral de Na (131 i) em NaOH 0,02 n, livre de carregador, não estéril e não
isotônica, 6 mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175072 Fonte padrão. Iodeto de sódio (131i), solução oral de Na(131i) 7mci. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175073 Iodeto de Sódio (131 i), solução oral de Na (131 i) em NaOH 0,02, livre de carregador, não estéril e não
isotônica, 8 mic.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175074 Iodeto de Sódio(131 i), Solução oral de Na (131 i) em NaOH 0,02n, livre de carregador, não estéril e não
isotônica 9 mci..

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175075 Iodoeto de Sódio (131 i) solução oral de na (131 i) em NaOH 0,02n, livre de carregador, não estéril e não
isotônica, 11 mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175076 Iodeto de Sódio (131 i), solução oral de Na (131 i) em NaOH 0,02n, livre de carregador, não estéril e não
isotônica,12mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175077 Iodeto de Sódio (131 i), solução oral de Na(131 i) em NaOH 0,02n, livre de carregador, não estéril e não
isotônica, 13 mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175078 Iodeto de sódio (131 i) solução oral de na (131 i) em NaOH 0,02n, livre de carregador, não estéril e não
isotônica, 14 mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175079 Iodeto de Sódio(131 i), solução oral de Na(131 i), em NaOH 0,02n, livre de carregador, não estéril e não
isotônica, 16 mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175080 Iodeto de Sódio (131 i), solução oral de Na(131 i), em NaOH 0,02n, livre de carregador, não estéril e não
isotônica, 17mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175081 Iodeto de sódio (131 I) solução oral de Na (131 I) em NaOH / 0,02n,livre de carregador, não estéril e não
isotônica 18mci

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175082 Iodeto de sódio (131 I) solução oral de Na (131 I) em NaOH / 0,02n,livre de carregador, não estéril e não
isotônico 19mci

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175083 Iodeto de sódio (131 I) solução oral de Na (131 I) em NaOH / 0,02n,livre de carregador, não estéril e não
isotônica 21mci

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175084 Iodeto de sódio (131 I) solução oral de Na (131 I) em NaOH / 0,02n livre de carregador, não estéril e não
isotônica 22mci

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175085 Iodeto de sódio (131 I) solução oral de Na (131 I) em NaOH / 0,02n livre de carregador, não estéril e não
isotônica 23mci

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175086 Iodeto de sódio (131 I) solução oral de Na (131 I) em NaOH / 0,02n livre de carregador não estéril e não
isotônica 24mci

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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110175087 Iodeto de sódio (131 I) solução oral de Na(131 I) em NaOH  / 0,02n,livre de carregador, não estéril e não

isotônica 25mci
PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

110175088 Iodeto de sódio (131 I) solução oral de Na (131 I) em NaOH / 0,02n, livre de carregador,não estéril e não
isotônica 26mci

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175089 Iodeto de sódio (131 I) solução oral de Na (131 I) em NaOH / 0,02n, livre de carregador, não estéril e não
isotônica 27 mci

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175090 Iodeto de sódio (131 I) solução oral de Na (131 I) em NaOH, 0,02n livre de carregador,não estéril e não
isotônica 28 mci

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175091 Iodeto de sódio (131 I) solução oral de Na (131 I) em NaOH / 0,02n, livre de carregador, não estéril e não
isotônica   / 29mci

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175092 Iodeto de sódio (131 I) solução oral de Na(131 i) em NaOH / livre de carregador, não estéril e não
isotônica 35 mci

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175093 Iodeto de sódio (131 I) solução oral de Na(131 I) em NaOH / 0,02n livre de carregador, não estéril e não
isotônico 40mci

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175094 Iodeto de sódio(131 I), solução oral de Na (131 I) em NaOH / 0,02n,livre de carregador,não estéril e não
isotônica 45 mci

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175095 Iodeto de sódio (131 I) solução oral de Na (131 I) em NaOH / 0,02n,livre de carregador,não estéril e não
isotônica 80 mci

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175096 Iodeto de sódio (131 I), solução oral de Na (131 I) em NaOH 0,02n,livre de carregador,não estéril e não
isotônica/ 110 mci

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175097 Iodeto de sódio (131 I) solução oral de Na (131 i) em NaOH 0,02n livre de carregador, não estéril e não
isotônica/ 115 mci

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175098 Iodeto de sódio (131 i) solução oral de Na (131 I) em NaOH 0,02n livre de carregador, não estéril e não
isotônica / 120 mci

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175099 Iodeto de sódio (131 I) solução oral de Na (131 i) em NAOH 0,02n livre de carregador, não estéril e não
isotônica / 160 mci

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175100 Iodeto de sódio (131 I) solução oral de NA(131 I) em NAOH 0,02n livre de carregador, não estéril e não
isotônica  / 180 mci

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175101 Piro-tecnécio -99m é para uso exclusivo em radiodiagnóstico em medicina nuclear. Pó branco liofilizado
para uso injetável administração intravenosa.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175102 Conjunto de reagente liofilizado para preparar MDP - Tecnécio - 99m. MDP-Tecnécio -/ 99m é para uso
exclusivo em radiodiagnóstico em medicina nu clear. Pó branco liofilizado para uso injetável.
Administração intravenosa: cada conjunto reagente liofilizado é constituído por 5 frascos, estéreis, livres
de pirogênio e acondicionados a vácuo. 

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175103 Ácido dimercaptosuccinico (succimer) - DMSA.  Conjunto de reagente liofilizado para preparar
DMSA-Tecnécio-99m. DMSA-Tec nécio - 99m é para uso exclusivo em radiodiagnóstico em medi na
nuclear. Pó branco liofilizado para uso injetável.  Administração intravenosa: cada conjunto reagente
liofilizado é constituído por 5 frascos âmbar, estéreis, livres de pirogênio e acondicionados a vácuo.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175104 Conjunto de reagente liofilizado para preparar MAA -Tecnécio- 99m. MAA-Tecnécio-99m é para uso
exclusivo em radiodiagnóstico em medicina nuclear. Pó branco liofilizado para uso injetável.
Administração intravenosa. Cada conjunto reagente liofilizado é constituído por 5 frascos, estéreis, livres
de pirogênio e /acondicionados a vácuo.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175105 Ácido Diisopropiliminodiacético - DISIDA. Conjunto de reagente liofilizado para preparar
disidatecnécio-99m. DISIDA -/Tecnécio - 99m é para uso exclusivo em radiodiagnóstico em medicina
nuclear. Pó branco liofilizado para uso injetável.  Administração intravenosa: cada conjunto reagente
liofilizado é constituído por 5 frascos, estéreis, livres de pirogênio e acondicionados a vácuo.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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110175106 Cloreto de (201 TI) Tálio, solução injetável, límpida,incolor estéril, livre de pirogênio e isotônica de 30 MCI PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

110175107 Cloreto de (210 TI) Tálio, solução injetável, límpida,incolor estéril, livre de pirogênio e isotônica de 50 MCI PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175108 Cloreto de (201 Ti) Tálio, solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio e isotônica de 60
MCI

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175109 O gerador contém uma coluna com alumina, com passagem de molibdênio (99 MO), que por decaimento
radiotivo é transformado em Tecnécio 99M. Obtido sob a forma de pertecnetato de sódio, estéril e
apirogênico, por eluição da coluna. De: 750MCI

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175110 O gerador contém uma coluna com alumina, com passagem de molibdênio (99 MO), que por decaimento
radiotivo, é transformado em Tecnécio 99M. Obtido sob a forma de pertecnetato de sódio, estéril e
apirogênico, por eluição da coluna.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175111 O gerador contém uma coluna com alumina, com passagem de molibdêmio (99 mo), que por decaimento
radioativo, é transformado em tecnécio 99m. Obtido sob a forma de pertecnetato de sódio,estéril e
apirogênico, por eluição da coluna. De 1500 MCI

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175112 O gerador contém uma coluna com alumina, com passagem de molibdênio (99 mo), que por decaimento
radioativo, é transformado em tecnécio 99m. Obtido sob a forma de pertecnetato de sódio, estéril e
apirogênico, por eluição da coluna. De 2000MCI

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175113 Iodeto de sódio cápsula de gelatina, de uso oral, contendo / iodeto de sódio livre de carregador. De: 40
MCI

CAPSULA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175114 Iodeto de sódio cápsula de gelatina, de uso oral, contendo /iodeto de sódio livre de carregador.  De: 45
MCI

CAPSULA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175115 Iodeto de sódio cápsula de gelatina, de uso oral, contendo iodeto de sódio livre de carregador. De. 85 MCI CAPSULA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175116 Iodeto de sódio cápsula de gelatina, de uso oral, contendo iodeto de sódio livre de carregador. De. 115
MCI

CAPSULA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175117 Iodeto de sódio cápsula de gelatina, de uso oral, contendo iodeto de sódio livre de carregador. De. 130
MCI

CAPSULA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175118 Iodeto de sódio (131 I) solução de NA (131I) em NAOH 0,02 N Livre de carregador, não estéril e não
isotônica. De: 130 MCI

FRASCO 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175119 Cloreto de Tálio (201 TL), solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio e isotônica. De:
20MCI

FRASCO 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175120 Acido dietilenotriaminopentacetico (pentetato de sodio - DPTA conjunto de reagente liofilizado para
preparar DTPA-Tecnecio 99m. Pó branco para uso injetável intravenoso. Conjunto de  reagente
constituído por 5 frascos, estéreis, livres de pirogenio e acondicionados a vácuo.

KIT 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110175121 Isonitrila fracionada para marcação com technetium TC 99 M/ com até 400 MCI (milicurie) FRASCO/A
MPOLA

93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

110345001 Paquímetro de córnea ultra-sônico, para uso em procedimentos oftalmológicos. Aparelho indicado para
realizar medição da espessura da córnea, para obtenção de dados no pré e pós-operatório da cirurgia
refrativa.
2. características técnicas mínimas:
2.1. possuir velocidades de ultra-som convertidas para diferentes tipos de cataratas;
2.2. possuir display;
2.3. possuir sistema multi-map e single-map;
2.4. deve operar em frequência da sonda em 20mhz, no mínimo;
2.5. deve proporcionar medida com exatidão de +/-5 microns, no mínimo;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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2.6. deve operar na faixa de medição de 300 a 999 microns, no mínimo;
2.7. possuir porta para comunicação/conexão externa;
2.8. possuir regulagem do contraste do display;
2.9. possibilitar calibração automática;
2.10. Alimentação: 220v/60hz;
3. acessórios:
3.1. deve ser acompanhado com todos acessórios necessários para sua plena operacionalização.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e serviço. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

110493002 Phytone Agar extrato de levedura, para isolamento seletivo de fungos dermatófitos, com a seguinte
composição: peptona S (Papaic digest of soybean meal) 10 g, extrato de levedura 5 g, dextrose 40 g,
estreptomicina 0,03 g, cloranfenicol 0,05 g, Agar 17 g. frasco com 500 gramas.

FRASCO 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

110574001 Tubo de aspiração Ferguson. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

110582001 Elevador de seldin reto. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

110590001 Calçado de proteção de uso profissional para o serviço do SAMU, tipo bota média totalmente
impermeável para atendimento, com logo SAMU gravado eletrostaticamente garantindo integridade do
couro, projetada em fôrma alta,larga e com suplemento de calce no comprimento, proporcionando maior
conforto e excelente calce de acordo com as normas e escala francesa para os tamanhos 33 ao 46, com
fechamento em zíper de nylon e protegido por velcro  de alta qualidade recoberto em couro flor, com
refletivos de alta visualização noturna no calcanhar e na lateral de fora do calçado. As faixas refletivas
deverão ser microesferasl flexível com retrorrefletividade, superiores a 500 cd/lux/m2 de 5 cm de largura
(conforme norma abnt15292);o material retrorefletivo deve apresentar coeficiente de retrorefletividade
inicial mínimo de 500 cd/lux m2 quando medido a um ângulo de entrada de -4° (menos, quatro graus) e
ângulo de observação de 0,2° (zero, vírgula, dois, graus).  O coeficiente de retroreflexão deverá ser
comprovado por laudo técnico (original ou cópia autenticada), emitido em nome do fabricante do refletivo,
por laboratório credenciado pelo INMETRO. Além do coeficiente de retroreflexão deverão constar
obrigatoriamente do laudo: a marca e o código do refletivo.  O material deverá ser resistente à lavagem
doméstica. cabedal 100% confeccioando em vaqueta flor hidrofugada com tingimento atravessado,
estampa póro e com acabamento a base de laca de pu, com zona de flexão e colarinho em napa soft
acolchoada com espuma de pu 10 mm, costuras duplas com linha de nylon número 40 com 3,0 pontos
por centímetro para garantir maior  resistência, forração interna total dublada com membrana especial de
politetraflurotileno expandido -tpfe com micro poros impermeável e respirável com gramatura média de
280 g/m², contraforte 1,5 mm de alta resiliência pós conformação garantindo manutenção da forma, com
proteção de bico e pedaleira de vaqueta com acabamento em carbon de alta resistência a abrasão, com
biqueira injetada de polipropileno garantindo manutenção da forma e proteção para tropeções de
caminhada, palmilha de montagem não tecido agulhado de fibra curta com 2,0 mm fixada no cabedal pelo
sistema montado, solado de  poliuretano bidensidade bicolor injetado diretamente no cabedal (sistema
composto de material 100% virgem e não utilização de insertos no salto) e sobre-palmilha em eva 3,0 mm
termo-conformada dublada com tecido de excelente contato com tratamento antibacteriano. Deverá ser
apresentado juntamente com a proposta comercial amostra do produto cotado conforme especificação
técnica. a bota deverá ter garantia de 6 meses. Deverá ser ainda apresentado boletim técnico do material
retrorefletivo, bem como os referidos laudos fornecidos por laboratório independente no ato do envio da
proposta. A faixa refletiva deverá conter identificação do fabricante impressa no costado da fita. O
fornecedor deve apresentar junto com a bota, etiqueta de   identificação do fabricante da faixa refletiva.

PAR 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
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110604043 Livro técnico de hotelaria hospitalar,cod-5391

Autor:professora teresinha covas lisboa- editora cpt
PECA 20 Documentos e Publicações ativo

110604272 Curso básico de vigilância epidemiológica - cbve - manual do monitor PECA 20 Documentos e Publicações ativo
110604273 Curso básico de vigilância epidemiológica - cbve - manual do treinando PECA 20 Documentos e Publicações ativo
110604274 Curso básico de vigilância epidemiológica - cbve - anexos PECA 20 Documentos e Publicações ativo
110604275 Curso básico de vigilância epidemiológica - cbve - folhas de dinâmicas. PECA 20 Documentos e Publicações ativo
110612001 Cateter angiografico al1 5f com 100cm. confeccionado em   polietileno ou poliuretano.

atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, compatível com fio guia ate 0,038 polegadas.
embalagem individual estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de
esterilização, validade e registro na ANVISA/MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612002 Cateter angiográfico al1 6f com 100cm. confeccionado em material em polietileno ou poliuretano. Atóxico,
apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, compatível com fio guia ate 0,038 polegadas embalagem
individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade
e registro na ANVISA/MS, prazo de validade de 75% do total  da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612003 Cateter angiográfico al2 5f com 100cm. confeccionado em material em polietileno ou poliuretano atóxico,
apirogênico, ponta atraumatica e radiopaca compatível com fio guia ate 0,038 polegadas. Embalagem
individual estéril com dados de identificação, procedência, numero de lote, tipo de esterilização, validade
e registro na ANVISA/MS, prazo de validade de 75% no total  da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612004 Cateter angiográfico al2 6f com 100 cm. confeccionado em material em polietileno ou poliuretano, atóxico,
apirogênico, ponta atraumática e radiopaca. Compatível com fio guia até 0,038 polegadas. Embalagem
individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade
registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612005 Cateter diagnóstico tipo KMP 5f, em polietileno 40,70 e 90 cm de comprimento, pressão máxima de até
1050 PSI, capacidade para guia até 0,038 polegadas, flexível, ponta atraumatica bom torque e excelente
radiopacidade. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e
procedência, lote e validade, e registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612006 Cateter angiográfico al2 7f com 100 cm. confeccionado em material em polietileno, atóxico, apirogênico,
ponta atraumática e radiopaca, compatível com fio guia até 0,038 polegadas.Embalagem individual,
estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro
na ANVISA/MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612007 Cateter angiográfico al3 5f com 100 cm. confeccionado em material em polietileno ou poliuretano. Atóxico,
apirogênico, ponta atraumática e radiopaca. Compatível com fio guia até 0,038 polegadas. Embalagem
individual, estéril, com dados de identificação , procedência, número de lote, tipo de esterilização,
validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612008 Cateter angiográfico al3 6f com  100 cm. confeccionado em material em polietileno ou poliuretano.
Atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca. Compatível com fio guia até 0,038 polegadas.
Embalagem individual, estéril, com dados de identificação , procedência, número de lote, tipo de
esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612009 Cateter angiográfico al3 6f com 125 cm. confeccionado em material em polietileno, atóxico, apirogênico,
ponta atraumática e radiopaca, compatível com fio guia até 0,038 polegadas. Embalagem individual,
estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro
na ANVISA/MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612010 Cateter angiográfico al3 7f com  100 cm. confeccionado em material em polietileno, atóxico, apirogênico,
ponta atraumática e radiopaca, compatível com fio guia até 0,038 polegadas.Embalagem individual,
estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade e registro
na ANVISA/MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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110612011 Cateter angiográfico al4 5f com 100 cm. confeccionado em material em polietileno ou poliuretano atóxico,

apirogênico, ponta atraumática e radiopaca. Compatível com fio guia até 0,038 polegadas. Embalagem
individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade
registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612012 Cateter angiográfico al4 6f com 100 cm. confeccionado em material em polietileno ou poliuretano. Atóxico,
apirogênico, ponta atraumática e radiopaca. Compatível com fio guia até 0,038 polegadas. Embalagem
individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização,
validade, registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612013 Cateter angiográfico ar1 5f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento com 1200 psi,
capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico ponta atraumatica e radiopaca bom torque,
embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de
esterilização validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612014 Cateter angiográfico ar1 6f, em polietileno ou poliuretano  100 cm de comprimento, com 1200 psi,
capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, aterogênico, ponta atraumatica e radiopaca bom torque,
embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de
esterilização
validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612015 Cateter angiográfico ar2 5f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi,
capacidade para guia até 0,038" flexível, atóxico, apirogênico ponta atraumática e radiopaca bom torque,
embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de
esterilização validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612016 Cateter angiográfico ar2 6f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi,
capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico,apirogênico ponta atraumatica e radiopaca bom torque,
embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de
esterilização validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612017 Cateter angiográfico ar2 6f, em polietileno, 125 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia
até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca,bom torque, embalagem
individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização validade
e registro na ANVISA/MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612018 Cateter angiográfico ar2 7f, em polietileno, 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para guia
até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca,bom torque, embalagem
individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização validade
e registro na ANVISA/MS prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612019 Cateter angiográfico ar3 5f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi,
capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico ponta atraumatica e radiopaca bom torque,
embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de
esterilização
validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612020 Cateter angiográfico ar3, 6f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento com 1200 psi,
capacidade para guia até0,038", flexível,atóxico,apirogÊnico ponta atraumática e radiopaca, bom torque,
embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de
esterilização validade e registro na ANVISA/MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612021 Cateter angiográfico jl 3.0, 5f, em polietileno, 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para
guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem
individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de esterilização, validade
e registro na ANVISA/MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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110612022 Cateter angiográfico jl 3.0, 6f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi,

capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom
torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de
esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612023 Cateter angiográfico jl 3,5 4f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi,
capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca,  bom
torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de
esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612024 Cateter angiográfico jl 3.5, 5f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi,
capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom
torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de
esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612025 Cateter angiográfico jl 3.5, 6f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi,
capacidade para guiaaté 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque,
embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de
esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612026 Cateter angiográfico jl 4.0, 4f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi,
capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom
torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de
esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de  75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612027 Cateter angiográfico jl 4.0, 5f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi,
capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom
torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de
esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612028 Cateter angiográfico jl 4.0, 6f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi,
capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom
torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de
esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612029 Cateter angiográfico jl 4.0, 6f, em polietileno, 125 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para
guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem
individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade
e registro na ANVISA/MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612030 Cateter angiográfico jl 4.5, 5f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi,
capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom
torque, embalagem individual, estéril, com dados deidentificação, procedência ,número de lote, tipo de
esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612031 Cateter diagnóstico tipo mpa, 5f, 100 cm de comprimento, pressão máxima de 1050psi, capacidade para
guia até  0.038", flexível, ponta atraumática hidrofílica, alto torque e excelente radiopacidade, embalagem
individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e
registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612032 Balão de angioplastia de baixo perfil com característica especial para resgate de membros inferiores e PE
diabético, contendo, balão cilíndrico ou cônico nos diâmetros de 3.0 a 14.0mm  com comprimento de ate
250mm. Over the wire, estruturado em todo seu comprimento ultra flexível com guia 0,014" ou 0,035".

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612033 Balão de angioplastia com três ou quatro laminas microcirurgicas montadas na extensão de sua superfície
para lesões recorrentes e estenoses intra-stent.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612034 Cateter angiográfico jl 4.5, 6f, em polietileno, 100 cm de comprimento, com 1200 psi, capacidade para PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque, embalagem
individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de esterilização, validade
e registro na ANVISA/MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

cirurgia (66)

110612035 Cateter angiográfico jl 4.5, 6f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 PSI,
capacidade para guia até 0,038" flexível, atóxico, aspirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom
torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, numero de lote, tipo de
esterilização.
validade e registro na ANVISA/ MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612036 Cateter angiográfico jl 4.5, 7f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi,
capacidade para guia até 0,038" flexível, atóxico, aspirogênico, ponta atraumatica e radiopaca bom
torque. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de
esterilização. Validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612037 Cateter angiográfico jl 5,0 7f,em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi,
capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, aspirogênico, ponta atraumatica e radiopaca, bom
torque. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de
esterilização. Validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612038 Cateter angiográfico jl 5.0, 5f, em polietileno ou poliuretano  100 cm de comprimento, com 1200psi,
capacidade para guia até 0,038" flexível, atóxico, aspirogenico, ponta atraumatica e radiopaca, com bom
torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de
esterilização, validade e registro na ANVISA /MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612039 Cateter angiográfico jl 5.0, 6f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi,
capacidade para guia até 0,038" flexível, atóxico, aspirogenico, ponta atraumática e radiopaca, bom
torque. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de
esterilização. Validade e registro na ANVISA /MA, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612040 Cateter angiográfico jl 6.0, 5f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi,
capacidade para guia até 0,038" flexível, atóxico, aspirogenico, ponta atraumatica e radiopaca, bom
torque. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de
esterilização. Validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612041 Cateter angiográfico jl 6.0, 6f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi,
capacidade para guia até 0,038" flexível, atóxico, aspirogenico, ponta atraumatica e radiopaca, bom
torque. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de
esterilização. Validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612042 Cateter angiográfico jr 3.5, 5f, em polietileno poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi,
capacidade para guia até 0,038". Flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom
torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de
esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612043 Cateter angiográfico jr 3.5, 6f, em polietileno ou poliuretano  100 cm de comprimento, com 1200
psi,capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom
torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de
esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612044 Cateter angiográfico jr 4.0, 5f, em polietileno ou poliuretano  100 cm de comprimento, com 1200
psi,capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom
torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de
esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612045 Cateter angiográfico jr 4.0, 6f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi,
capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de
esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

110612046 Cateter angiográfico ima 5f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi,
capacidade para guia até 0,038",flexível, atóxico,apirogênico, ponta atraumatica e radiopaca. Bom torque,
embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de
esterilização validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612047 Cateter angiográfico ima 6f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1200 psi,
capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumatica e radiopaca, bom
torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de
esterilização validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612048 Cateter angiográfico mpa1, 5f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1050 psi,
capacidade para guia até 0,038", flexível,atóxico, apirogênico, ponta atraumatica e radiopaca, bom torque,
embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de
esterilização validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612049 Cateter angiográfico mpa1, 6f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1050 psi,
capacidade para guia até 0,038",flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom torque,
embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de
esterilização validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612050 Cateter angiográfico mpa2, 5f, em polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1050 psi,
capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumatica e radiopaca. Bom
torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, número de lote, tipo de
esterilização validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612051 Cateter angiográfico mpa 2, 6f, em  polietileno ou poliuretano 100 cm de comprimento, com 1050 psi,
capacidade para guia até 0,038", flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom
torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência,número de lote, tipo de
esterilização, validade e registro na ANVISA / MS, prazo de validade 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612052 Heteroenxerto bovino para uso em anastomose aórtico -coronária, utilizado em cirurgia cardíaca PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612053 Introdutor fabricado com características de máxima flexibilidade sem risco de dobras ou compressões.
Marca radiopaca que identifica a localização precisa do final do introdutor ponta atraumática soft landing
que reduz o risco de trauma. Cobertura hidrofílica em toda extensão. Válvula com ajuste manual que
minimiza a perda de sangue durante sua indroducao comprimento de 90cm. introdutores de tamanho 6
com lúmen interno > 0.087, 7f com lúmen > 0.100 e 8f com lúmem > 0.113

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110612054 Cateter angiográfico jr 4.0, 4f, em polietileno ou poliuretano 100cm de comprimento, com 1200 psi,
capacidade para guia até 0,038" ,flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e radiopaca, bom
torque, embalagem individual, estéril, com dados  de identificação, procedência, número de lote, tipo de
esterilização, validade e registro na ANVISA/MS, prazo de   validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110647001 Micro molas em platina com duplo filamento interno de  polipropileno nos modelos 2d (helical) e 3d.
Indicada para o tratamento de aneurismas e outras patologias endovasculares. Sistema progressivo de
escolha de acordo com guia primária e diâmetro externo da mola. Calibres variando entre 0,0115"  e
0,0145". Destacamento mecânico, sem caixas e baterias. Diâmetros variando entre 1,5 e 20mm e
comprimento variando entre 2 e 50mm para os modelos 2d e diâmetros variando entre 2 e 25 mm e
comprimento variando entre 2 e 50 para os modelos 3d excelente packing (empacotamento) e
estabilidade a longo prazo. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de
identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75%
do total da validade. Obs: o vencedor terá que fornecer o disparador compatível para a micro mola.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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0702010138

110671001 kit prótese de quadril não cimentadas de fixação dital com acetábulo não cimentado e 04 (quatro) cabos
dall milles.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110701001 Resina para carimbo automático medindo aproximadamente 14mm x 38mm. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

110701002 Resina para carimbo automático medindo aproximadamente 10mm x 27mm. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

110779001 Massa para vidro para fixar vidro. KG 46 Materiais para Construção Civil ativo
110787001 Histotécnico, processador automático de tecidos para histologia para uso em laboratório de patologia

animal. Obs.: material permanente.
PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

110809001 Manta térmica pediátrica para parte inferior do corpo;

Sem requisição desde 12/2010.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

110809002 Manta térmica adulta de múltiplos acessos;
Características técnicas mínimas:
1. Manta térmica descartável para cuidados intra e pós operatórios;
2. Constituída de polipropileno ou polietileno ou poliéster e papel grau cirúrgico;
3. Microperfurada por igual para permitir a distribuição do ar quente
4. Deve apresentar faixas adesivas para fixação.
Obs: A empresa vencedora deverá disponibilizar em comodato o equipamento e todos acessórios
necessários, para a unidade utilizar plenamente o material.
UTILIZAR: 110809013.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

110809003 Manta térmica intra-operativas para parte superior do corpo tamanho extra grande ou para paciente obeso
para uso com os braços abertos;
Características técnicas mínimas:
1. Manta térmica descartável para cuidados intra e pós operatórios.
2. Constituída de polipropileno ou polietileno ou poliéster e papel grau cirúrgico.
3. Microperfurada por igual para permitir a distribuição uniforme do ar quente.
4. Deve apresentar faixas adesivas para fixação.
Obs: A empresa vencedora deverá disponibilizar em comodato o equipamento e todos acessórios
necessários, para a unidade utilizar plenamente o material.
UTILIZAR: 110809012

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

110809004 Manta térmica acesso cirúrgico;
Características técnicas mínimas:
1. Manta térmica descartável para cuidados intra e pós operatórios.
2. Constituída de polipropileno ou polietileno ou poliéster e papel grau cirúrgico.
3. Microperfurada por igual para permitir a distribuição uniforme do ar quente.
4. Deve apresentar faixas adesivas para fixação.
Obs: A empresa vencedora deverá disponibilizar em comodato o equipamento e todos acessórios
necessários, para a unidade utilizar plenamente o material.
UTILIZAR: 110809013

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

110809005 Manta térmica acesso cardíaco esterilizadas para corpo inteiro (dorso);
Características técnicas mínimas:
1. Manta térmica descartável para cuidados intra e pós operatórios.
2. Constituída de polipropileno ou polietileno ou poliéster e papel grau cirúrgico.
3. Microperfurada por igual para permitir a distribuição uniforme do ar quente.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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4. Deve apresentar faixas adesivas para fixação.
Obs: A empresa vencedora deverá disponibilizar em comodato o equipamento e todos acessórios
necessários, para a unidade utilizar plenamente o material.

110809006 Manta térmica pediátrica (tamanho grande para uso sob o corpo);
Características técnicas mínimas:
1. Manta térmica descartável para cuidados intra e pós operatórios.
2. Constituída de polipropileno ou polietileno ou poliéster e papel grau cirúrgico.
3. Microperfurada por igual para permitir a distribuição uniforme do ar quente.
4. Deve apresentar faixas adesivas para fixação.
Obs: A empresa vencedora deverá disponibilizar em comodato o equipamento e todos acessórios
necessários, para a unidade utilizar plenamente o material.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110809007 Manta térmica membro inferior
Características técnicas mínimas:
1. Manta térmica descartável para cuidados intra e pós operatórios.
2. Constituída de polipropileno ou polietileno ou poliéster e papel grau cirúrgico.
3. Microperfurada por igual para permitir a distribuição uniforme do ar quente.
4. Deve apresentar faixas adesivas para fixação.
Obs: A empresa vencedora deverá disponibilizar em comodato o equipamento e todos acessórios
necessários, para a unidade utilizar plenamente o material.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110809008 Manta térmica intra-operativas para parte superior do corpo tamanho extra grande ou para paciente obeso
para uso com os braços abertos;
Características técnicas mínimas:
1. Manta térmica descartável para cuidados intra e pós operatórios.
2. Constituída de polipropileno ou polietileno ou poliéster e papel grau cirúrgico.
3. Microperfurada por igual para permitir a distribuição uniforme do ar quente.
4. Deve apresentar faixas adesivas para fixação.
Obs: A empresa vencedora deverá disponibilizar em comodato o equipamento e todos acessórios
necessários, para a unidade utilizar plenamente o material.
UTILIZAR 110809012

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

110809009 Manta térmica intra-operativas para parte inferior do corpo
Características técnicas mínimas:
1. Manta térmica descartável para cuidados intra e pós operatórios.
2. Constituída de polipropileno ou polietileno ou poliéster e papel grau cirúrgico.
3. Microperfurada por igual para permitir a distribuição uniforme do ar quente.
4. Deve apresentar faixas adesivas para fixação.
Obs: A empresa vencedora deverá disponibilizar em comodato o equipamento e todos acessórios
necessários, para a unidade utilizar plenamente o material.
UTILIZAR 110809007

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

110809010 Manta térmica intra-operativas para o dorso;
Características técnicas mínimas:
1. Manta térmica descartável para cuidados intra e pós operatórios.
2. Constituída de polipropileno ou polietileno ou poliéster e papel grau cirúrgico.
3. Microperfurada por igual para permitir a distribuição uniforme do ar quente.
4. Deve apresentar faixas adesivas para fixação.
Obs: A empresa vencedora deverá disponibilizar em comodato o equipamento e todos acessórios
necessários, para a unidade utilizar plenamente o material.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)
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UTILIZAR: 110809005.

110809011 Manta térmica yos-operativas para corpo inteiro
Características técnicas mínimas:
1. Manta térmica descartável para cuidados intra e pós operatórios.
2. Constituída de polipropileno ou polietileno ou poliéster e papel grau cirúrgico.
3. Microperfurada por igual para permitir a distribuição uniforme do ar quente.
4. Deve apresentar faixas adesivas para fixação.
Obs: A empresa vencedora deverá disponibilizar em comodato o equipamento e todos acessórios
necessários, para a unidade utilizar plenamente o material.
UTILIZAR: 110809013.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

110809012 Manta térmica membros superiores
Características técnicas mínimas:
1. Manta térmica descartável para cuidados intra e pós operatórios.
2. Constituída de polipropileno ou polietileno ou poliéster e papel grau cirúrgico.
3. Microperfurada por igual para permitir a distribuição uniforme do ar quente.
4. Deve apresentar faixas adesivas para fixação.
Obs: A empresa vencedora deverá disponibilizar em comodato o equipamento e todos acessórios
necessários, para a unidade utilizar plenamente o material.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110809013 Manta térmica corpo inteiro
Características técnicas mínimas:
1. Manta térmica descartável para cuidados intra e pós operatórios.
2. Constituída de polipropileno ou polietileno ou poliéster e papel grau cirúrgico.
3. Microperfurada por igual para permitir a distribuição uniforme do ar quente.
4. Deve apresentar faixas adesivas para fixação.
Obs: A empresa vencedora deverá disponibilizar em comodato o equipamento e todos acessórios
necessários, para a unidade utilizar plenamente o material.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110825001 Transistor (p/fonte de força) bu 2508 dx, para computador. PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

110868001 Enxerto arterial inorgânico tubular reto de 12 a 34mm, em dacrom, pré-coagulado, comprimento entre 30
a 40cm, embalagem unitária, papel grau cirúrgico, deverá constar externamente dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do registro no ms, prazo de validade de 75%
do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110884001 Regulagem de pressão pneumática. regulagem individualmente p/cada paciente. conexão para ar
comprimido.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

110892001 Laser para alinhamento de orteses e próteses c/sistema projeção laser e linha ótica visível a luz do dia.
Permite avaliar a posição central do corpo, linha de gravidade, ou linha de carga através do sensor da
plataforma de forca.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

110949001 Bioprótese valvar aórtica, de pericárdio bovino, montada em suporte flexível ou semi-rígido,  com folhetos
de pericárdio tratados com processo anticalcificação, anel para sutura de PTFE ou poliéster, em formato
anatômico para a posição aórtica, apresentada nos tamanhos 21,23, 25 e 27mm, preservada em
glutaraldeido ou formaldeido, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau
cirúrgico, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto. Deverá constar
externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,
registro no MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. Com aprovação e certificação
internacional e estudos de avaliação do impacto clínico de longo prazo.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110949002 Bioprótese valvar mitral, de pericárdio bovino, montada em suporte flexível ou semi-rígido,  com folhetos PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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de pericárdio tratados com processo anticalcificação, anel para sutura de PTFE ou poliéster, em formato
anatômico para a posição mitral, apresentada nos tamanhos 25, 27, 29 e 31mm, preservada em
glutaraldeido ou formaldeido, estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau
cirúrgico acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto. Deverá constar externamente
dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no
MS. Prazo de validade de 75% do total da validade. Com aprovação e certificação internacional e estudos
de avaliação do impacto clínico de longo prazo.

cirurgia (66)

110949003 Bioprótese valvar aórtica de pericárdio porcino,montada em estrutura auto - expansível.sistema de
entrega em cateter de 18f introdução via percutânea.tamanhos 20-23 e 24-27,estéril
descartável,embalagem unitária,com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em
recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no ms. Prazo de validade de
75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110957001 Kit para cirurgia coronariana sem CEC, composto cordonê 000, protetor mosquito 20 cm, reperfusor,
cadarço chato 10 mm, extensor, tubo silicone, passa-fio,cânula vessel, bulldog, cânula de punção da
aorta tamanho 14, soprador de CO2,micro-afastador de coronária, fio de silicone 2.5/5mm,fio de silicone
1.25/2.5mm, Shunt 1.5/18mm, shunt 1.75/19mm, shunt 2.0/20mm, oclusor 150mm,oclusor 175mm e
oclusor 200mm, estéril, descartável, embalagem unitária,com abertura asséptica, papel grau cirúrgico,
acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto. Deverá constar externamente dados
de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS.
Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110957002 Tubo flexível de silicone para derivação intracoronária, com orifício central longitudinal, dois bulbos nas
extremidades distais, configuração em t, com trava no ponto médio, diâmetros de 2.00mm a 3.00mm,
estéril, descartável, embalagem unitária, com abertura asséptica, papel grau cirúrgico, acondicionado em
recipiente que garanta a integridade do produto, deverá constar externamente dados de  identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. Prazo de validade de
75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110957003  Líquido para embolização de mal-formação arterio-venosa (MAV) kit composto por um frasco de 1,5ml de
Onyx 18 ou 20 (etileno vinil álcool copolímero 6%, DMSO e tântalo micronizado); um frasco de 1,5ml de
DMSO (dimetil sufóxido); duas seringas brancas para a injeção de Onyx; uma seringa amarela para
injeção de DMSO. Indicação: utilizado para embolização de hemangiomas e mal-formações
arteriovenosas nas quais a utilização de partílas e cola não é efetiva, melhor controle de liberação e
melhor efetividade da exclusão do "nidus". Embalagem individual, estéril, que contenha externamente
dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de
validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110957004 Líquido para embolização de mal-formação arterio -venosa (MAV) kit composto por um frasco de 1,5ml de
onyx 34 (etileno vinil álcool copolímero 8%, DMSO e tântalo micronizado); um frasco de 1,5ml de DMSO
(dimetil sufóxido); duas seringas brancas para a injeção de onyx; uma seringa amarela para injeção de
DMSO. Indicação: utilizado para embolização de hemangiomas e mal-formações arteriovenosas de
alto-fluxo nas quais a utilização de partículas e cola não é efetiva, melhor controle de liberação e melhor
efetividade da exclusão do "nidus". Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de
identificação e procedência, lote e validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75%
do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110957005 Micro-guia hidrofílico em aço inoxidável. Desenvolvido para promover suporte na introdução e
direcionamento do micro-cateter. Ponta reta moldável. Diâmetro:0,014". Comprimento:200cm. Indicação:
uso específico com o micro-cateter para Onyx. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde. Prazo de
validade de 75% do total da validade.

110957006 Dispositivo de fechamento arterial com sutura mecânica com nó automático, para punções de 5f a 24f,
permitindo o procedimento com um único operador, contendo fio prolene3- 0 pré-montado. Embalagem
individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote, validade e
registro no ministério da saúde. Prazo de validade de 75% do total de validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110957007 Introdutor composto de máxima flexibilidade sem risco de dobras ou compressões. Marca radiopaca que
identifica a localização precisa do final do introdutor. Ponta atraumática soft landing que reduz o risco de
trauma. Cobertura hidrofílica em toda a extensão. Válvula com ajuste manual que minimiza a perda de
sangue durante sua introdução. Comprimento 40cm. Introdutores de tamanho 6f com lúmen interno
0.087, 7f com lúmen (maior ou igual) 0.100 e 8f com lúmen  (maior igual) 0.013. Embalagem individual,
estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no
Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110957008 Introdutor composto  de máxima flexibilidade sem risco de dobras ou compressões. Marca radiopaca que
identifica a localização precisa do final do introdutor. Ponta atraumática soft landing que reduz o risco de
trauma. Cobertura hidrofílica em toda a extensão. Válvula com ajuste manual que minimiza a perda de
sangue durante sua introdução. Comprimento 45cm. introdutores de tamanho 6f com lúmen interno
(maior ou igual) 0.087, 7f com lúmen (maior ou igual) 0.100 e 8f com lúmen (maior ou igual)
0.113.Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência,
lote e validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110957009 Introdutor composto de máxima flexibilidade sem risco de dobras ou compressões. Marca radiopaca que
identifica a localização precisa do final do introdutor. Ponta atraumática soft landing que reduz o risco de
trauma. Cobertura hidrofílica em toda a extensão. Válvula com ajuste manual que minimiza a perda de
sangue durante sua introdução. Comprimento 55cm. introdutores de tamanho 6f com lúmen interno
(maior ou igual) 0.087, 7f com lúmen (maior ou igual) 0.100 e 8f com lúmen maior ou igual)
0.113.Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência,
lote e validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110957010 Introdutor longo de vasos 10-12fr. Introdutor longo, valvulado, aramado, que suporta grande angulação
dos vasos, com dilatador compatível, com ponta hidrofílica. Diâmetro interno variando entre 10 - 12 f e
comprimento variando entre 40 a 50 cm formatação variável ( flexor ). Embalagem individual, estéril, que
contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade e registro no Ministério da
Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110957012 Fita adesiva flexível de 270mm com marcas milimetradas radiopacas visíveis ao olho nu, uso durante todo
o procedimento v vascular envolvendo fluoroscopia e radiografia.Embalagem individual, estéril, que
contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da
saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110957013 Kit introdutor aramado para acesso infrapoplíteo, marca radiopaca no final do introdutor, válvula
hemostática descartável, dilatador flexível radiopaco, tamanhos de 4 a 8fr, comprimento de 45 a 120 cm,
lumens 4f (0,059"); 5f (0,075"); 6f  (0,087"); 7f (0,098"); 8f (0,114"). Embalagem individual, estéril, que
contenha externamente dados de identificação e procedência,lote e validade, e registro no Ministério da
Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110957014 Kit introdutor curvo aramado para acesso contralateral, com 16 fios trançados, características de máxima
flexibilidade e sem risco de dobras ou compressões, marca radiopaca no introdutor, ponta atraumática,
cobertura hidrofílica, válvula hemostática, 40cm de comprimento, introdutor de tamanho 6 com lúmen
interno de .087" e de tamanho 7 com lúmen interno de .100" e de tamanho 8 com lúmen interno de
.113".embalagem individual estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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e validade, e registro no ministério da saúde. prazo de validade de 75% do total da validade

110957015 Kit para acesso radial / braquial composto de:introdutor com válvula check-flo com 13 cm de
comprimento, dilatador compa 4cm de comprimento e fio guia com .018" de diâmetro. embalagem
individual,estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência,lote e validade,e
registro no ministério da saúde.prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110957016 Conjunto para acesso transjugular ao fígado composto de: cateter com 5 french de diâmetro com estilete
trocar de 038" de diâmetro e 62,5cm de comprimento, cateter com 10.0 french de diâmetro com cânula de
14 gage e 51,5cm de comprimento, introdutor aramado flexor com 10 french de diâmetro e 41cm de
comprimento e dilatador de 12fr. Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de
identificação e procedência, lote e validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75%
do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110957017 Kit introdutor curvo aramado para acesso contralateral, com 16 fios trançados, características de máxima
flexibilidade e sem risco de dobras ou compressões, marca radiopaca no introdutor, ponta atraumática,
cobertura hidrofílica, válvula hemostática, 40cm de comprimento, introdutor de tamanho 6 com lúmen
interno de .087" e de tamanho 7 com lúmen interno de .100" e de tamanho 8 com lúmen interno de .113".
Embalagem individual estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e
validade e registro no Ministério da Saúde. prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110957018 Dispositivo de proteção embolica carotídea com sistema de reversão de fluxo, composto de uma bainha
sendo 91 cm de comprimento com diâmetro interno de 6,1 f e externo de 9,5 f. contendo um fio balão de
145cm de comprimento com balão proximal e 01 filtro externo. Embalagem individual, estéril, que
contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade e registro no Ministério da
Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110957019 Cateter diagnostico tipo Kampe 5 F, em polietileno, 65 cm de comprimento, com pressão máxima de até
1050 PSI, capacidade para guia até 0,038 polegadas, flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática e
radiopaca, bom torque, embalagem individual, estéril, com dados de identificação, procedência, numero
de lote, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA / MS. Prazo de validade de 75% do total da
validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110957020 Micro-cateter para ser introduzido sobre fio-guia com capacidade de direcionamento.possui duas marcas
radiopacas nas extremidades com 3cm de distância entre elas.permite a infusão  de contraste, agentes
farmacológicos,micro partículas (pva), onyx,dmso e a entrega de micro-molas destacáveis.Ponta reta
moldável a vapor. Comprimento: 153 cm. diâmetro externo distal: 1.9f. diâmetro interno distal:
0,017".fio-guia compatível: 0,014".Indicação: compatível com o uso de dmso, sem  possibilidade de
ocorrer degradação do cateter durante a aplicação.Embalagem individual, estéril, que contenha
externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde.
prazo de validade 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110957021 Cateter de extração e filtragem de êmbolos e trombos 0.035", perfil de 0.128", ponta cônica, siliconizado,
marca radiopaca na ponta, ponta angulada 120º, sistema otw (over the wire), compatível com guia 10fr
(maior ou igual 3.35" d.i.). O produto deve ser utilizado na aspiração de trombos intravasculares.
Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e
validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110957022 Guia branca hidrofílica utilizada para procedimentos complexos de diagnóstico e intervenção, alma de
nitinol e corpo coberto com ptfe hidrofílico, ponta angulada e floppy, 0,035" de diâmetro e 260 cm de
comprimento. O produto deve apresentar características especiais que facilitam a cateterização e
recanalização de oclusões.Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de
identificação e procedência, lote e validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de de
75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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110957023 Cateter de reentrada em lúmen verdadeiro de baixo perfil (6f) com marcas radiopacas orientando a cânula

de reentrada. Controle de torque efetivo. Cobertura hidrofílica em todo catete para facilitar reentrada.
Utilizada nas recanalizações sub intimais nas quais não se consegue retornar para a luz verdadeira.
Embalagem individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e
validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110957024 Cateter de dilatação periférica.Balão de 2 a 9mm de diâmetro e 20 a 220mm de comprimento.
Comprimento do cateter de 75 e 130cm. Cobertura lubrificada para melhor navegabilidade.duas marcas
radiopacas para posicionamento.Suporte de guia 0.018" sistema over the wire (otw). balão confeccionado
em mistura nylon -pebax. indicação: utilizado nas recanalizações de lesões extensas dos membros
inferiores, evitando a fratura das placas com necessidade de implante de múltiplos stents.embalagem
individual,estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade, e
registro no ministério da saúde.prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110957025 Cateter balão complacente para acomodação de endoprótese torácica, de baixa pressão, balão
tri-lobulado com multi-lúmen de silicone que permite a insuflação sem bloqueio completo do fluxo da
aorta. Marca radiopaca que identificam a extensão do balão. Embalagem individual, estéril, que contenha
externa mente dados de identificação e procedência, lote e validade e registro no Ministério da Saúde.
Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110957026 Guia hidrofílica para procedimentos complexos de intervenção diâmetro de 0,018" e comprimento 195 e
300 cm, alma central de aço inoxidável, Shaft revestido em PTFE, revestimento distal hidrofílico, ponta
radiopaca. Níveis de rigidez da ponta média e rígida. Embalagem individual, estéril, que contenha
externamente dados de identificação e procedência, lote e validade e registro no Ministério da Saúde.
Prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110957027 Guia hidrofílica utilizada para procedimentos complexos de diagnóstico e intervenção, alma de scitanium
recoberta com ice, ponta reta moldável, 0.018" de diâmetro e 200 e 300cm de comprimento. embalagem
individual, estéril, que contenha externamente dados de identificação e procedência, lote e validade e
registro no ministério da saúde.prazo de validade de 75% do total da validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110957028 Guia hidrofílica 0.014"utilizada para procedimentos complexos de diagnóstico e intervenção, composta de
nitinol com cobertura hidrofílica,ponta radiopaca de 2 cm com flexibilidade intermediária,suporte leve e
moderado, comprimento de 260cm.embalagem individual,estéril,que contenha externamente dados de
identificação e procedência, lote e validade, e registro no ministério da saúde. prazo de validade de 75%
do total da validade

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110957029 Guia branca hidrofílica, utilizada para procedimentos complexos de diagnósticos e intervenção, alma de
nitinol com corpo coberto de ptfe hidrofílico, ponta angulada e flopy,0,035" de diâmetro e 265 cm de
comprimento. embalagem individual, estéril,que contenha externamente dados de identificação e
procedência,lote e validade, e registro no ministério da saúde. prazo de validade de 75% do total da
validade.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110957030 Micro-cateter constituído em 03 camadas, sendo a medial composta de Tungstênio e a interna em PTFE
com micro guia intrínseca de Níquel de Titânio com 3 cm proximal feita de coil em Ouro. Tamanhos 2,4f
(0,80mm), 2,7f (0,90mm) e 2,8 (0,93mm), todos com opção de 110cm ou 130cm de comprimento
compatíveis com fio guia de 0,018 " ou 0,021". Embalagem individual, estéril, que contenha externamente
dados de identificação e procedência, lote e validade, e registro no Ministério da Saúde, prazo de validade
75% do total da validade. SUS 0702050350.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110981001 Eletrodo agulha descartável, tamanho 50mm x 26g, compatível com aparelho de eletromiografia da marca
Medelec elite, modelo Viasys.A empresa vencedora deverá entregar o cabo em cedência.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

110990028 Parafuso para uso em cirurgia de órtese e prótese. Parafuso sextavado 50mm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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cirurgia (66)

110990030 Parafuso cortical em aço inoxidável diâmetro da rosca 3,5mm comprimento de 10mm a 50mm.
Apresentação de registro no MS,contendo lote, data de fabricação. SUS 0702030694

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110990031 Parafuso esponjoso rosca total em aço inoxidável diâmetro da rosca 4,0mm, comprimento de 10mm a 50
mm apresentação de registro no MS, contendo lote, data de fabricação. SUS 0702030724

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110990032 Parafuso cortical em aço inoxidável, diâmetro da rosca de  /4,5mm, comprimento de 12 a 70mm.
Apresentação de registro no MS, e contendo lote, data de fabricação. SUS 0702030708

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110990033 Parafuso esponjoso em aço inoxidável. Diâmetro da rosca de /6,5mm, rosca de 16mm, comprimento de
25 a 110mm. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data de fabricação SUS  0702030732

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110990034 Parafuso esponjoso em aço inoxidável  diâmetro da rosca  de 6,5mm, rosca total, comprimento de 25 a
110mm apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS 0702030732

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110990035 Parafuso maleolar em aço inoxidável diâmetro da rosca de 4,5 mm, comprimento de 2,5 a 70mm.
Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS 0702030740

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110990038 Parafuso canulado em aço inoxidável no  diâmetro de 7,0mm  /com comprimento de 30 a 120mm de 05
em 05 mm rosca 16mm. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS
0702030643

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110990039 Parafuso canulado em aço inoxidável no diâmetro de 7,0mm /com comprimento de 35 a 120mm de 05 em
05mm rosca 32mm. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS 0702030643

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110990040 Parafuso canulado aço inoxidável no diâmetro de 4,5mm com /comprimento de 22 a 50mm de 02 em
02mm.
apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS 0702030635

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110990041 Parafuso canulado em aço inoxidável  no diâmetro de 3,5mm com comprimento de 10 a 40mm der 02 em
02 mm. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS 0702030627

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110990042 Parafuso canulado mini 2,7mm em titânio com comprimento de 16 à 30mm de 02 em 02mm.
Apresentação de registro no MS, contendo lote, data de fabricação. SUS 0702030651

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110990069 Parafuso de titânio associável a haste tipo pedicular poliaxial. Apresentação de registro no MS.
Embalagem contendo lote e data de fabricação. SUS 0702050393.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110990070 Parafuso de titânio associável a haste tipo pedicular mono-axial. Apresentação de MS. SUS 0702050385 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110990071 Parafuso ilíaco ortopédico, poliaxial, para procedimento cirúrgico ortopédico pediátrico, parafusos
interno/externo para bloqueador de barra, não estéril, fixação pedicular corpo vertebral. Engloba todas as
medidas. Apresentação de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização,
data de fabricação e esterilização.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110990072 Parafuso de titânio associável a placa cervical, anterior, com diferentes tipos de parafusos. Apresentação
de registro no MS, contendo lote e data de fabricação. SUS 0702050407.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110990073 Parafuso canulado de fixação auto-roscante para fixação de odontoide. Apresentação de registro no MS.
SUS 0702030783

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110990074 Parafuso de titânio associável a barra cervical, para fixação occiptal apresentação de registro no MS,
embalagem contendo lote, e data de fabricação SUS 0702050407

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110990077 Parafuso auto rosqueante de bloqueio em aço, diâmetro de 5,0mm, comprimento de 25 a 120mm, com
rosca total e com rosca parcial.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110990078 Parafuso autorosqueante de bloqueio em aço, diâmetro de 5,0mm, comprimento de 25 a 120mm, com
rosca total e com rosca parcial.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110990080 Parafuso auto roscante acetabular em titânio com diâmetro de 4,5mm a 6,5mm, nos tamanhos 15 a
40mm apresentação de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data
fabricação e esterilização. 0702030767

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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110990082 Parafuso ortopédico de titânio com passo de rosca arredondado para permitir a fixação de enxerto ósseo

e partes moles. Engloba todas as medidas. Apresentação de egistro no MS, contendo lote, data de
fabricação. 0702030716

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110990083 Parafuso absorvível para placa 1,5mm. Número do lote, data de fabricação e registro no MS. Deverá ser
fornecido em comodato: Os parafusos devem ser acompanhados de instrumental próprio para sua
implantação. O instrumental deve ser específico para cada modelo de implante e motor.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110990084 Parafuso absorvível para placa 1,6mm. Número do lote, data de fabricação e registro no MS. Deverá ser
fornecido em comodato: As placas e parafusos devem ser acompanhados de instrumental próprio para
sua implantação. O instrumental deve ser específico para cada modelo de implante e motor.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110990085 Parafuso absorvível para placa 1,7mm. Número do lote, data de fabricação e registro no MS. Deverá ser
fornecido em comodato: As placas e parafusos devem ser acompanhados de instrumental próprio para
sua implantação. O instrumental deve ser específico para cada modelo de implante e motor.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110990086 Parafuso absorvível para placa 2,0mm ou 2,2mm. Número do lote, data de fabricação e registro no MS.
Deverá ser fornecido em comodato: Os parafusos devem ser acompanhados de instrumental próprio para
sua implantação. O instrumental deve ser específico para cada modelo de implante e motor.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110990095 Parafuso ortopédico, monoaxial, para procedimento cirurgico ortopédico pediátrico interno/externo para
bloqueador de barra, não estéril, fixação pedicular/corpo vertebral. Engloba todas as medidas.
Apresentação e registro no MS.  SUS 0702050385

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110990096 Parafuso esponjoso em aço inoxidável, diâmetro da rosca  de/6,5mm, rosca de 32mm, comprimento de
40 a 110 mm. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS 0702030732

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110990097 Parafuso para bloqueio (auto-perfurante) maxilo-mandibular de 8 a 12mm. Número do lote, data de
fabricação e registro no MS. Deverá ser fornecido em comodato: Os parafusos devem ser acompanhados
de instrumental próprio para sua implantação. O instrumental deve ser específico para cada modelo de
implante e motor.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110990098 Parafuso autorroscante acetabular em titânio com diâmetro de 5,5mm  nos tamanhos 25, 30, 35mm.
Apresentação de certificado de boas práticas de fabricação e registro no ms, embalagem estéril contendo
lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110990099 Parafuso ortopédico, poliaxial, para procedimento cirúrgico ortopédico pediátrico, parafuso interno/externo
para bloqueador de barra, não estéril, fixação pedicular/corpo vertebral. Engloba todas as medidas.
Apresentação e registro no MS. SUS 0702050393.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110990100 Parafuso auto roscante acetabular em titânio com diâmetro de 4,5mm a 6,5mm,nos tamanhos 15a40mm
apresentação de registro no MS,embalagem estéril contendo lote,método de esterilização, data fabricação
e esterilização.material importado.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110990101 Parafuso de cortical plusdrive de 1,5 mm,auto-perfurante,comprimento 6 mm, liga de titânio. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110990102 Parafuso de fixação com ponta rosqueada , auto-perfurante, comprimento 40mm, para distrator externo
terço médio da face.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

110990103 Parafuso auto roscante acetabular em titânio com diâmetro de 4,5mm a 6,5mm, nos tamanhos 15 a
40mm apresentação de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data
fabricação e esterilização.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111007006 Placa de coompressão dinâmica reta de 3,5mm em aço inoxidável de 3,0mm a 12 furos, inclui parafusos.
Apresentação de registro no MS. Contendo lote, data de fabricação. SUS 0702030899

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111007007 Placa 1/3 de tubo, reta de 3,5mm em aço inoxidável de 03 a 12 furos, inclui parafusos. Apresentação de
registro no MS contendo lote, data de fabricação. SUS 0702030830

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111007008 Placa tipo T, de 3,5mm em aço inoxidável com 3x3, 4x4, 5x3 e 6x4 furos, inclui parafusos. Apresentação
de registro no MS, contendo lote e data de fabricação SUS 0702030996

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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111007010 Placa de reconstrução reta de 3,5mm em aço inoxidável de 4 a12 furos, inclui parafusos. Apresentação

de registro no MS, contendo lote e data de fabricação. SUS 0702030929
PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

111007011 Placa de compressão dinâmica reta, estreita de 4,5mm em aço inoxidável de 04 a 16 furos, comprimento
de 71 a 263mm, inclui parafusos. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS
0702030902

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111007012 Placa semitubular, reta de 4,5mm em aço inoxidável de 03 a 08 furos, comprimento de 55mm a 135mm,
inclui parafusos. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS 0702031097

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111007013 Placa em T, de 4,5mm em aço inoxidável de 04 a 12 furos, inclui parafusos. Apresentação de registro no
MS, contendo lote e, data fabricação. SUS 0702031003

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111007015 Placa em L, de 4,5mm em aço inoxidável, direita e esquerda, de 04 a 08 furos, inclui parafusos.
Apresentação de registro no MS, contendo lote, data de fabricação. SUS 0702030970

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111007016 Placa tubo deslizante de 135 graus e 150º graus, em aço inoxidável de 04 a 22 furos de compressão
dinâmica acompanha parafuso deslizante e parafuso cravo. Apresentação de registro no MS, contendo
lote, data fabricação. 0702030813

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111007017 Placa tubo deslizante de 95 graus, em aço inoxidável de 06 a 22 furos, com furos de compressão
dinâmica acompanha parafuso cravo. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação.
SUS 0702030821

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111007018 Placa angulada infantil de 95º de 2 a 08 furos com lâminas de 30 a 50mm de 10 em 10mm.
Apresentar número do lote, data de fabricação e registro no MS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111007019 Placa angulada de 95º de grandes fragmentos de 05 a 12 furos com lâminas de 50 a 80 de 10 em 10mm,
inclui parafusos. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS 0702030856

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111007021 Placa angulada infantil de 130º de 02 a 08 furos com lâminas de 30 a 50 de 10 em 10mm.
Apresentar número do lote, data de fabricação e registro no MS

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111007028 Placa anatômica para úmero distal face lateral direita e esquerda, em aço inoxidável antimagnético, com
contato limitado, furos combinados (unidade de compressão dinâmica + unida de de bloqueio), com 06
furos de bloqueio distal para parafusos corticais de 2,4mm ou parafusos de bloqueio de 2,7mm e 03, 05,
07, 09 ou 14 furos combinados na diáfise para parafusos corticais ou de bloqueio de 3,5mm.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111007029 Placa anatômica para úmero distal face medial direita e esquerda em aço inoxidável antimagnético, com
contato limitado furos combinados (unidade de compressão dinâmica + unidade de bloqueio), com 03
furos de bloqueio distal para parafusos corticais de 2,4mm ou parafusos de bloqueio de 2,7mm e 03, 05,
07, 09 ou 14 furos combinados na diáfise para  parafusos corticais ou de bloqueio de 3,5mm.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111007030 Placa anatômica para olecrano, direita e esquerda, em aço inoxidável antimagnético, com contato
limitado, furos combinados (unidade de compressão dinâmica + unidade de bloqueio) com 07 furos de
bloqueio distal para parafusos de bloqueio de 3,5mm e 04 ou 08 furos combinados na diáfise para
parafusos corticais ou de bloqueio de 3,5mm.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

111007040 Placa bloqueada em titânio para osteotomia de joelho com ori fício de bloqueio 5.0mm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111007041 Placa cervical associada a parafusos de titânio para fixação em estruturas posteriores. SUS 0702050466 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111007043 Placa absorvível 1,5 mm a 1,7 mm. Número do lote, data de fabricação e registro no MS. Deverá ser
fornecido em comodato: As placas devem ser acompanhadas de instrumental próprio para sua
implantação. O instrumental deve ser específico para cada modelo de implante e motor.          

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111007046 Placa absorvível 2,0mm ou 2,2mm. Número do lote, data de fabricação deverá ser fornecido em
comodato: As placas deverão ser acompanhadas de instrumental próprio para sua implantação. O
instrumental deve ser específico para cada modelo de implante e motor.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111007047 Placa bloqueada de tíbia distal longa, com parafusos rosqueados em titânio ou inox. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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cirurgia (66)

111007048 Placa de compressão dinâmica reta, larga de 4,5mm em aço inoxidável 06 a 18 furos, comprimento de
103 a 295mm, inclui parafusos. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS
0702030910

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111007050 Placa angulada de 130º de grandes fragmentos de 04 a 12 furos com lâminas de 60 a 100 de 10 em
10mm, inclui parafusos. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS
0702030856

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111007058 Placa bloqueada para diáfise de fêmur tipo LCP; com parafusos bloqueados; comprida pelo menos 14
orifícios.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111015004 Arruela lisa grande. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111015005 Arruela lisa pequena. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111015006 Arruela lisa para parafuso de 3,5 a 4,0mm em aço. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data
de fabricação. SUS 0702030040

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111015007 Arruela lisa para parafuso de 4,5 a 7,3mm em aço. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data
fabricação. SUS 0702030040

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111015008 Arruela em aço inoxidável  para uso em parafuso canulado de 3,5/ 4,5/ 6,5/ 7,0/ de diâmetro.
Apresentação de registro no MS, contendo lotes, data fabricação. SUS 0702030040

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111015009 Arruelas lisas de diãmetro externo de 13,0 e diâmetro interno de 6,6mm, para parafusos de 7,3mm, em
liga de titãnio.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111015010 Arruelas lisas de 7,0/36mm para parafusos cabulados de 4,0mm em aço inoxidável não magnético. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111015011 Arruela ortopédica de titânio, denteada, com 8 dentes, baixo perfil, compatível com  parafusos
esponjosos, engloba todos os tamanhos. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data de
fabricação. 0702030031

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111023008 Fio olivado para fixador externo. Apresentação de registro no MS, contendo lote, data fabricação. SUS
0702030325

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111023009 Fios de Steimann aço inox de 300mm de comprimento, diâmetro de 2,5, 3,0, 3,2, 3,5,4,0 e 4,8mm liso.
Apresentação de registro no MS, contendo lote, data de fabricação. SUS 0702050792

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111023010 Fio de Kirshner de aço inox de 300mm de comprimento, com diâmetro de
0,8mm,1.0mm,1.2mm,1.5mm,1.8mm e 2.0mm liso. Apresentação de registro no MS, embalagem estéril
contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702031348.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111023011 Fio guia ponta rosqueado com diâmetro de 2,0 e   comprimento de 300mm para placa angulada de úmero
com lâmina canulada.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

111023012 Fio guia calibrado de 0,9x150/ 1,5x150 e 2,5x230mm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111023013 Fio guia de 2.0mm com ponta rosqueado com trocar, comprimento 230mm em aço inoxidável. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

111023014 Fio guia diâmetro 1.25 com ponta rosqueado tipo trocar, comprimento 150mm, aço inoxidável. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

111023015 Fio guia diâmetro 1.1mm com ponta rosqueado tipo trocar, com primento 150mm, aço inoxidável. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

111023016 Fio de aço maleável para cerclagem com diâmetro de 0.6; 1.0; 1.2mm e comprimento de 1000mm com
instrumental de colocação.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

111023017 Fio para uso em cirurgia de órtese e prótese. Fio guia, haste bloqueada para tíbia. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Materiais de Uso Médico (67)

111023018 Fio para uso em cirurgia de órtese e prótese. Fio guia para haste bloqueada para fêmur. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

111023019 Fio para uso em cirurgia de órtese e prótese. Fio guia 3,2mm de diâmetro e 400mm de comprimento. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

111023020 Cabo de aço com pinça com diâmetro de 1,0 e 1,7mm, para combinação com placas de orifícios
combinados em fraturas perioprotéticas ou altamente comenta.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111023021 Fio guia 3,2x1000mm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111031001 Tampão para furos de placa de diâmetro de 5,0mm, em aço inox hexágono interno de 3,5mm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

111040005 Haste intramedular longa para femur com bloqueio cefálico ,/inclui parafusos. Apresentação de registro no
MS, contendo lote, data fabricação. SUS 0702030490

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111040023 Haste bloqueada canulada tibial em aço inox inclui parafusos com diâmetro 08, 10, 11 e 12mm e
comprimento de 270, 285,300, 315, 330, 345, 360 e 375mm apresentação de registro no MS, contendo
lote, data fabricação.0702030520.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111040024 Haste telescopada tipo fassier-duval para fêmur 3,2x202; 4,0x338; 4,8x410; 5,6x410 e 6,4x412 (diâmetro
em mm e comprimento) com rosqueamento distal longo.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

111040025 Haste telescopada tipo fassier-duval para úmero e tíbia 3,2x197; 4,0x333; 4,8x404; 5,6x405 e 6,4x407
(diâmetro em mm e comprimento) com rosqueamento distal curto.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

111040028 Haste ortopédica fabricado em cromo-cobalto-molibdenio, tibial revisão de prótese total de joelho, estéril,
engloba todas as medidas. Apresentar de registro no MS. Embalagem estéril contendo lote método de
esterilização, data fabricação e esterilização. SUS 0702030589

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111040029 Haste para associação com parafusos de titânio. Apresentação de registro no MS, embalagem contendo
lote e, data de fabricação. SUS 0702050334

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111040030 Haste ortopédica,  para associação com parafusos pediculares pediátricos. com engate e chaves nas
extremidades para uso em artrodese de coluna lombo-sacra, não estéril. Engloba todas as medidas.
Apresentação de registro no MS. SUS 0702050334.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111040031 Componente femoral fabricada em aço inoxidável polida. Diversos tamanhos e off-set. Apresentação de
registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e
esterilização. SUS 0702030163.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111040032 Haste femoral de fixação distal em liga de titânio forjado, alumínio e vanádium, revestida de plasma de
titânio poroso de rugosidade decrescente para melhor osteointegração na parte metafisária da haste.
Opções de tamanho 11, 13, 15, 17 x (14, 16, 20, 24). Deve possibilitar componente metafisário.
Apresentação de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data
fabricação e esterilização.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111040033 Haste ortopédica fabricado em cromo-cobalto-molibdenio femoral revisão de prótese total do joelho
estéril, engloba todas as medidas. Apresentar de registro no MS, embalagem estéril contendo lote,
método de esterilização, data fabricação e esterilização. SUS 0702030503

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111040034 Haste tibial para revisão de prótese total do joelho. Especificação: haste ortopédica de liga de titânio,
tibial, revisão de prótese total de joelho, estéril - engloba todas as medidas. Apresentar certificado de
boas práticas de fabricação e registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização,
data fabricação e esterilização.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111040039 Haste bloqueada canulada femoral em aço inox inclui parafusos  com diâmetro de 10 / 11 / 12 / 13 mm e
comprimento de /280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440 e 460mm. Apresentação de registro no MS,
contendo lote, data fabricação.0702030511

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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111040047 Restritor femoral para retenção de cimento, tamanhos de 10 a 20mm, apresentação de registro no MS,

embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS
0702031259.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111040048 Componente femural cimentado modular primário. SUS 0702030163.
***UTILIZAR 111040031***

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

111040049 Componente acetabular de polietileno para esferas, diâmetros 22 e 28 stander ou com rebordo de 10º de
inclinação. Apresentação de registro no MS, embalagem estéril, contendo lote, método de esterilização,
data fabricação e esterilização. SUS 0702030090.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111040050 Haste femoral de revisão não cimentada com fixação distal, fabricado em titânio, diversos diâmetros,
acabamento rugoso, sistema modular para cabeças de vários tamanhos. Apresentação de registro no MS,
embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data fabricação e esterilização. SUS
0702030201.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111040051 Haste femoral polida de revisão cimentada, fabricado em aço inox, diversos diâmetros, sistema modular
para cabeças de vários tamanhos. Apresentação de registro no MS, embalagem estéril contendo lote,
método de esterelização, data fabricação e esterelização. SUS 0702030198.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111040052 Componente cefálico/polietileno/ metálico bipolar em vários tamanhos. Apresentação de registro no MS,
embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data fabricação e esterilização. SUS
0702030120.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111040053 Tela curva para reconstrução acetabular para fixação com parafusos ou fios de cerclagem ou cabos.
Apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação. SUS 0702031283

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111040054 Tela reta ou curva trocanterica para reconstrução femoral para fixação com parafusos ou fios de
cerclagem ou cabos. Apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação.
SUS 0702031291.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111040055 Fios de cerclagem em aço inox diversos diâmetros. Apresentação de registro no MS, embalagem
contendo lote e data de fabricação. SUS 0702050199.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111040056 Haste intramedular para femur curta com bloqueio cefálico. /inclui parafusos. Apresentação de registro no
MS, contendo lote, data fabricação. SUS 0702030481

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111040057 Haste intramedular retrograda, inclui parafusos apresentação de registro no MS, contendo lote, data de
fabricação. SUS 0702030562

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111040058 Haste bloqueada tibiotársica contendo quatro orifícios para bloqueio estático na extremidade proximal e
dois orifícios de bloqueio dinâmico na extremidade distal, guia externo para bloqueio proximal e distal -
inclui parafusos. Embalagem unitária, acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto,
deverá constar externamente dados de identificação, procedência, data de validade, número do lote,
registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111040059 Haste flexível de titânio, com tração, para tratamento de fratura de fêmur, pediátrico. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111040060 Haste femoral de revisão não cimentada com fixação distal, fabricado em titânio, diversos diâmetros,
acabamento rugoso, sistema modular para cabeças de vários tamanhos. Apresentação de registro no MS,
embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data fabricação e esterilização. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111058001 Substituto ósseo para osso esponjoso, à base de fosfato de cálcio e fosfato de sódio, pastoso, injetável,
liofilizado , que após processo de mistura, homogeneização e cura, endurece isotermicamente, passando
a suportar cargas da ordem   de 10,0 mpa. disponível em 3cc, 5cc e 10cc. Acompanha maser para
homogeneização e agulha para implantação.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111058002 Substituto ósseo para osso esponjoso, composto de beta fosfato, tri cálcio, osteo-condutivo granulado,
poroso, com diâmetro do grão variando de 1,5 a 3,0mm, esterilizado em  radiação gama e disponível em
5, 10 e 20cc.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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111058003 Substituto ósseo para osso esponjoso, composto de beta-fosfa to, tri cálcio, osteocondutivo poroso,

esterilizado em radiação gama e disponível em cunha de 7, 10 e 13º.
PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

111066001 Gel plaquetário rico em fatores de crescimento: tgf-b, igf , fgf, egf, vegf. Obtidos através de
ultracentrifugação de sangue periférico autólogo atuando em diversos mecanismos celulares: divisão,
migração, diferenciação e angiogênese. Apresentando em forma de kit contendo: cubas, agulhas e
seringas esterilizadas em radiação gama, centrífuga própria.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111074003 Fixador externo linear, incluso pinos de Shantz.
Apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote, e data fabricação. SUS 0702030406

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111074004 Mini-fixador externo dinâmico articulado para falange e metacarpo para uso com pinos de Shantz (incluso
pinos de schantz) . Apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote, método de esterelização,
data de fabricação e esterelização. SUS 0702030600

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111074005 Fixador externo estático e articulado para punho. Apresentação de registro no MS, embalagem estéril
contendo lote, método de esterelização, data fabricação e esterelização. SUS 0702030414
*** UTILIZAR 9822251***

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

111074009 Sistema de fixação tubular para fratura de: fêmur, tíbia e úmero; composto de: tubo em aço inox de
10x100; 200; 250 ; 300 e 400mm, tubo de fibra de carbono de 1x100; 200; 250; 300 e 400mm. Junta
universal tubo pino, junta universal tubo, pino de Schans de 4,8x160 e 200mm. Chave de 10mm.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111074010 Sistema para fixação occipto-cervical associado a parafuso, gancho e fio. Apresentação de registro no
MS. Embalagem contendo lote e data de fabricação. SUS 0702031267.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111074011 Sistema de fixação occipto-cervical composto por placa occip tal em "t" ou "y". Apresentação de
certificado de boas práticas de fabricação e registro no ms, embalagem estéril contendo lote, método   de
esterilização, data de fabricação e esterilização.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

111082002 Pinos ósseos para fixador externo em aço cirúrgico e  camada de hidroxiapatita na porção rosqueado.
Composto de porção lisa e rosqueado. Porção rosqueado em formato cônico. auto macheante. Diâmetro
da porção rosqueado inicia em 5mm e termina em 6mm. Porção lisa de 6mm. Altura da rosca de 1mm.
Tamanhos aproximados: comprimento de 90 a 250mm, diâmetros de rosca de 5 a 6mm, comprimento da
rosca de 30 a 90mm e diâmetro do corpo de 6mm.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111082003 Pino de Schantz . Apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação. SUS
0702030805

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111082004 Pinos para uso em cirurgia de órtese e prótese. Pino de Schans de 5mm - rosca longa. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111082005 Pinos para uso em cirurgia de órtese e prótese. Pino de Schans de 6mm - rosca curta. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111082006 Pinos para uso em cirurgia de órtese e prótese. Pino de Schans de 6mm - rosca longa. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111082007 Pino rosqueado, para conexão e placa de grandes fragmentos com orifício combinado (na unidade de
bloqueio), com anel para passagem de cabo de aço.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111090001 Trilho do fixador externo mono lateral para reconstrução óssea de composição de  duralumínio, com
alocamento para inserção e deslizamento de cabeçais retos. Comprimento aproximado do trilho longo de
400mm - permite transportes de até 25,1cm trilho médio de aproximadamente 300mm - permite
transportes de até 15,1cm; e, trilho curto de aproximadamente 230mm - permite até 13,5cm de
alongamento. Também disponível o trilho extra curto de aproximadamente 120mm, normalmente
utilizados para pequenos alongamentos, ou com os cabeçais multiplanar e of-garches.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111112001 Anel tipo dyna-ring em composição de duralumínio e silicone. Com encaixe para perfeito assentamento no
trilho e travamento posterior. Utilizado para micro dinamização.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111112002 Semi anel de 2/3 em carbono, radiotransparente, duplo, com orifícios para inserção de peças modulares PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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ao redor do anel e com distância de 7,5º um do outro, ranhura na extremidade do anel na parte superior e
inferior para conexão com o passador de fio kirshner e espessura maior na porção anterior do anel para
resistência ao tensionamento dos fios de kirshner quando deixado aberto, sem anel de 1/3 para completar
a circunferência. Disponível nos tamanhos 100, 110, 125, 150 , 175, 190 e 220mm de diâmetro.

cirurgia (66)

111112003 Semi anel de 1/3 em carbono, radiotransparente, duplo, com orifícios para inserção de peças modulares
ao redor do anel e com distância de 7,5º um do outro, ranhura na extremidade do anel na parte superior e
inferior para conexão do passador de fio de kirshner. Disponível nos tamanhos 100, 110, 125  , 150, 175,
190 e 220mm de diâmetro.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111112004 Anel em u para fixação do pé em duralumínio, duplo, com orifícios para inserção de peças modulares ao
redor do anel    e com distância de 7,5cm entre ambos na sua porção circular  , com ranhura na
extremidade do anel na parte superior e inferior para conexão do passador de fio de Kirshner e espessura
maior na porção anterior do anel para resistência ao tencionamento dos fios de Kirshner.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111112005 Anel para uso em cirurgia de órtese e prótese. Semi anéis de 100 240mm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111112006 Anel para uso em cirurgia de órtese e prótese. Semi anéis de fêmur, 100, 120, 140mm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111120001 Dispositivo tipo ball-joint em composição de duralumínio, usado em conjunto com casquilho e excêntrico.
Utilizado para acoplamento de cabeçais modulares de outros sistemas.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111120002 Dispositivo intersomático de manutenção de espaço invertebral em peek (Tipo Cage cervical).
Apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação SUS 0702050156
**UTILIZAR 111333009**

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

111120003 Dispositivo intersomático de manutenção de espaço inververtebral tipo gaiola apresentação de registro no
MS. Embalagem contendo lote e data de fabricação. SUS 0702050156

***utilizar código 111333009***

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

111120004 Dispositivo intersomático de manutenção de espaço inververte bral em peek tipo "banana" para acesso
uniportal tlif. Apresentação de certificado de boas práticas de fabricação e registro no ms, embalagem
estéril contendo lote, método   de esterilização, data de fabricação e esterilização.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

111120005 Dispositivo intersomático de manutenção de espaço inververte brasl em peek para colocação
intersomática lombar   anterior tamanho mínimo 32x21 a máximo 42x28mm. Apresentação de certificado
de boas práticas de fabricação e registro no ms, embalagem estéril contendo lote, método   de
esterilização, data de fabricação e esterilização.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

111139001 Juntor de trilhos em composição de duralumínio para junção de trilhos. Utilizado em alongamentos de
partes moles para ganho de flexoextensão de joelho e/ou para aumentar  alcance dos trilhos.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111147001 Jogo de barras rosqueadas, arruelas e porcas em aço cirúrgico. Tamanhos 80, 120, 160, 200, 300 e
400mm.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111155001 Bandeira para uso em cirurgia de órtese e prótese. Bandeira macho 2, 3 e 4 furos. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111155002 Bandeira para uso em cirurgia de órtese e prótese. Bandeira fêmea 2, 3 e 4 furos. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111155003 Bandeira para uso em cirurgia de órtese e prótese. Bandeira macho de 1 furo curto. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111155004 Bandeira para uso em cirurgia de órtese e prótese. Bandeira macho de 1 furo longo. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111155005 Bandeira para uso em cirurgia de órtese e prótese. Bandeira fêmea de 1 furo curto. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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111155006 Bandeira para uso em cirurgia de órtese e prótese. Bandeira fêmea de 1 furo longa. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

111163001 Conector para uso em cirurgia de órtese e prótese. Conec. quadrado p/ fixação de pino de schans 5mm/1
a 4 furos.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111163002 Conector para uso em cirurgia de órtese e prótese. Conec. quadrado para fixação de pino Schans 6mm/1
a 4 furos.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111163003 Conector para uso em cirurgia de órtese e prótese. Conector articulado 6mm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111163004 Conector barra junção cervico toracica. Apresentação de cer- tificado de boas práticas de fabricação e
registro no ms, em balagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e
esterilização.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

111163005 Conector barra junção cérvico torácica lateral para conexão haste- parafuso pedicular. Apresentação de
registro no MS. SUS 0702050784.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111163006 Conector "tandem",  para "growing rod" pediátrico, para uso em procedimento cirúrgico ortopédico, não
estéril. Apresentação de registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111171002 Âncora absorvível de ácido polilático com 3,1 mm, para utilização em procedimentos artroscópicos de
pacientes jovens, pré-montada com fio de sutura trançado semi-absorvível, broca de 2,9 mm
aproximadamente, deverá possuir no mínimo de 04 guias instrumentais específicos para inserção óssea e
insertor de âncora longo com marca de profundidade. Embalagem individual, estéril, contendo lote e data
de fabricação. Registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111171003 Âncora rosqueada absorvível de ácido polilático com 5,0mm de diâmetro, pré-montada com 1 ou 2 fios.fio
de sutura de polietileno de ultra-alto peso molecular (UHMWPE), estéril. Embalagem individual, estéril,
contendo lote e data de fabricação. Registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111180001 Agrafes tipo Blount em aço inoxidável com várias opções de tamanho apresentação de registro no MS,
embalagem contendo lote e data de fabricação. SUS 0702030449

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111198001 Caixa de microfragmentos com parafusos de 2.7; 2.4 e 1.5 PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111210001 Passador de fio duplo em aço cirúrgico, com anel de silicone na ponta. Utilizado para inserção de fios
com oliva  lateral para utilização com um único fio, ou com dois fios em planos diferentes.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111210002 Passador de sutura descartável com guia longo canulado para quadril com opção de angulação 0 graus,
35 graus, 45 graus, com ponta em bisel com opção para reta, inclinada para esquerda e direita.
Embalagem individual, estéril, contendo lote e data de fabricação. Registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111228001 Fixa fio em duralumínio para travamento de fios de Kirshner tensionados. Utilizado em conjunto com
passador de fio duplo fixador de fio com desenho que permita a passagem de fios em até quatro planos
diferentes no anel, quando dois jogos do mesmo são utilizados em conjunção com o passador de fios
duplos.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111236001 Dinâmometro para uso em cirurgia de órtese e prótese. Dinamômetro em aço inox para tencionar fios. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111244001 Suporte para uso em cirurgia de órtese e prótese. Suporte para semi anel de fêmur - 50mm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111244002 Suporte para uso em cirurgia de órtese e prótese. Suporte para semi anel de fêmur - 100mm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111252001 Tensor para uso em cirurgia de órtese e prótese. Tensor tipo macaquinho. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111260001 Chave para uso em cirurgia de órtese e prótese. Chave de boca 14mm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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111279001 Porcas em aço inox 6mm. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

111287001 Bucha numerada. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111295001 Broca para uso em cirurgia de órtese e prótese. Broca 3,2 curta. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111295002 Broca para uso em cirurgia de órtese e prótese. Broca 3,2 longa. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111295003 Broca para uso em cirurgia de órtese e prótese. Broca 3,5 curta. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111295004 Broca para uso em cirurgia de órtese e prótese. Broca 3,5 longa. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111295005 Broca para uso em cirurgia de órtese e prótese. Broca 4,0 longa. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111295006 Broca para uso em cirurgia de órtese e prótese. Broca 4,0 curta. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111295007 Broca para uso em cirurgia de órtese e prótese. Broca 4,5 longa. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111295008 Broca para uso em cirurgia de órtese e prótese. Broca 4,5 curta. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111309001 Halo craniano. Apresentação de certificado de boas  práticas de fabricação e registro no ms, embalagem
estéril  contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterili zação.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

111317002 Kit de cimentação contendo recipiente para o cimento com bico para introdução no canal femoral, escova,
misturador tipo pá, pressurizador para acetábulo e fêmur.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111317005 Placas  para reconstrução de mandíbula 2,4 sistema bloqueado. Macro placas em titânio sistema 2,4mm,
bloqueadas, de formas e tamanhos variados, incluem placas anguladas para reconstrução de mandíbula
lado direito e esquerdo. numero do lote, data de fabricação e registro no MS. Deverá ser fornecido: Os
implantes devem ser acompanhados de instrumental próprio para sua implantação. O instrumental deve
ser específico para cada modelo de implante. (02 machos, templates para modelagem das placas, alicate
de corte, 01 alicate de moldagem de placa, medidor de profundidade e alicate de corte de fio de aço para
a realização do procedimento cirúrgico em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, incluindo 02 chaves
para transferência do parafuso da sua caixa de acondicionamento, diretamente  para a estrutura óssea,
sem a necessidade de instrumental extra, para essa manobra bem como para o rosqueamento, no
mínimo 03 brocas com rebaixo para micromotor odontológico nos diâmetros para parafusos 2,4mm.
transbucal para sistema de 2,4. as brocas deverão ser substituídas quando da perda do corte.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111317006 Parafusos bloqueado de titânio, diâmetro 2,4mm, nos tamanhos 08mm a 20mm. Número do lote, data de
fabricação e registro no MS. Deverá ser fornecido em comodato: Os implantes devem ser acompanhados
de instrumental próprio para sua implantação. o instrumental deve ser específico para cada modelo de
implante. (02 machos, templates para modelagem das placas, alicate de corte, 01 alicate de moldagem
de placa, medidor de profundidade e alicate de corte de fio de aço para realização do procedimento
cirúrgico em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. incluindo 02 chaves para transferência do parafuso
da sua caixa de acondicionamento, diretamente para a estrutura óssea, sem a necessidade de
instrumental extra, para essa manobra bem como o rosqueamento, no mínimo 03 brocas com rebaixo
para micromotor odontológico nos diâmetros para parafusos 2,4mm. transbucal para sistema de 2,4mm.
as brocas deverão ser substituídas quando da perda do corte.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111317007 Parafusos emergencial de titânio, diâmetro 2,4mm, nos tamanhos de 08mm a 20mm. Número do lote, PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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data de fabricação e registro no MS. Deverá ser fornecido em comodato: Os implantes devem ser
acompanhados de instrumental próprio para sua implantação. O instrumental deverá ser específico para
cada modelo de implante.(02 machos  templates para modelagem das placas, alicate de corte, 01 alicate
de moldagem de placas, medidor de profundidade e alicate de corte de fio de aço para a realização do
procedimento cirúrgico em cirúrgico em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, incluindo 02 chaves
para transferência do parafuso de sua caixa de acondicionamento, diretamente para a estrutura óssea,
sem  a necessidade de instrumental extra, para essa manobra bem como para o rosqueamento, no
mínimo 03 brocas com rebaixo pra micromotor odontológico nos diâmetros para parafusos 2,4mm.
Transbucal para sistema de 2,4. as brocas deverão ser substituídas quando da perda do corte.

cirurgia (66)

111317008 Microplacas em titânio, sistema 1,5 (1,4 a 1,6 mm) de formas e tamanhos variados e seus respectivos
parafusos, incluem placas para fixação das fraturas do terço médio da face. Kit completo de parafuso
cortical, titânio, diâmetro 1,5mm (1,4 a 1,6 mm), auto perfurante e auto rosqueante nos tamanhos de
04mm a 12mm . Completo de parafuso emergencial, titânio nos diversos kit completo de parafusos
emergencial (titânio nos tamanhos) 1,7 mm (04 a 12 mm), titânio nos tamanhos de 04mm a 12mm.
Número do lote,data de fabricação e registro no MS. Deverá ser fornecido em comodato: Os implantes
devem ser acompanhados de instrumental próprio para sua implantação em uma caixa esterilizável. O
instrumental deve ser especifico para cada modelo de implante incluindo 02 alicates de moldagem de
placas, medidor de profundidade. 02 chaves para transferência do parafuso da sua caixa de
acondicionamento, pinça para placa reta e angulada, alicate de corte, guia para broca e no mínimo 03
brocas com rebaixo para micro motor odontológico nos diâmetros para parafusos 1,5 mm (1,4 a 1,6 mm).
Brocas com limite de perfuração (stop) de 3 mm a 7 mm. As brocas deverão ser substituídas quando da
perda do corte. SUS 0702050482.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111317016 Miniplacas em titânio sistema 2,0mm perfil alto e baixo de formas e tamanhos variados e seus respectivos
parafusos incluem placas para fixação das diversas fraturas e osteoplastias mandibulares. Kit completo
de parafuso de titânio, diâmetro 2,0mm, cortical e auto perfurante nos tamanhos de 04mm a 20mm. Kit
completo de parafusos emergencial 2,3mm, titânio nos tamanhos de 04mm a 10mm. Inclui placas
pré-moldadas para mentoplastia. Numero do lote, data de fabricação e registro no MS. Deverá ser
fornecido em comodato: Os implantes devem ser acompanhados de instrumental próprio para sua
implantação em caixa esterilizável. O instrumental deve ser especifico para cada modelo de implante
incluindo 02 alicates de moldagem de placas, medidor de profundidade, 02 chaves para transferência do
parafuso da sua caixa de acondicionamento, pinça para placa reta e angulada, alicate de corte, sistema
completo de trocater percutâneo, medidor de profundidade, guia para broca e no mínimo 03 brocas com
rebaixo para micro motor odontológico nos diâmetros para parafusos 2,0mm. Brocas com limite de
perfuração (stop) de 3mm a 7mm. As brocas deverão ser substituídas quando da perda do corte. SUS
0702050482.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111317017 Placas para fratura e reconstrução de mandíbula sistema 2,4 mm universal macro placas em titânio
sistema 2,4mm sistema universal, de formas e tamanhos variados, incluem placas anguladas para
reconstrução de mandíbula lado direito e esquerdo. Kit completo de parafuso cortical , titânio, diâmetro
2,4mm nos tamanhos  08mm, a 20mm. Kit completo de parafusos de emergência de titânio, diâmetro2,7
nos tamanhos de 08mm a 20mm. Número do lote, data de fabricação e registro no MS. Deverá ser
fornecido em comodato: Os implantes devem ser acompanhados de instrumental próprio para sua
implantação.O instrumental deve ser especifico para cada modelo de implante. (02 machos, templates
para modelagem das placas, alicate de corte, 01 alicate de modelagem de placa, medidor de
profundidade e alicate de corte de fio de aço para a realização do procedimento cirúrgico em cirurgia e
traumatologia bucomaxilofacial, incluindo 02 (duas) chaves para transferência do parafuso da sua caixa
de acondicionamento, diretamente para a estrutura óssea, sem a necessidade de instrumental extra, para

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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essa manobra bem como para o rosqueamento, no mínimo 03 brocas com rebaixo pra micromotor
odontológico nos diâmetros para parafusos 2,4mm. transbucal para sistema de 2,4. as brocas deverão
ser substituídas quando da perda do corte. SUS 0702050474.

111317018 Kit de introdução contendo: fio de nitinol flexível 1,3mm diâmetro/comprimento 35,6cm, agulha canulada
com obturador. Comprimento 195mm; diâmetro externo 1.5mm e diâmetro interno 1,3mm. Embalagem
individual, estéril, contendo lote e data de fabricação. Registro no MS.

KIT 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111317019 Kit para mosaicoplastia PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111317020 Kit de introdução: fio de nitinol flexível 2,4mm diâmetro e comprimento 35,6cm; agulha canulada com
obturador comprimento 195mm; obturador 195mm; diâmetro externo 1,5mm e diâmetro interno 1,3mm.
Registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111325001 Sistema veptr para uso em cirurgia de órtese e prótese, sistema veptr costela/costela PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111325002 Sistema veptr para uso em cirurgia de órtese e prótese, sistema veptr ilíaco/costela PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111325003 Sistema veptr para uso em cirurgia de órtese e prótese, sistema veptr coluna/costela PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111333003 Sistema para fixação de parafusos as hastes de titânio. Apresentação de registro no MS. Cod. SUS
0702050210.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111333004 Parafuso de titânio associável a haste tipo corpo duplo. Apresentação de registro no MS, embalagem
contendo lote e data de fabricação. SUS 0702050385.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111333005 Parafuso de titânio associável a haste tipo cabeça alta e corpo duplo. Apresentação de registro no MS,
embalagem contendo lote e data de fabricação SUS 0702050385

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111333007 Parafuso de titânio associável a haste tipo pedicular mono-axial revestido com plasma porous
acompanhado de porca trava apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote e data de
fabricação SUS 0702050393

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111333008 Dispositivo intersomatico de manutenção de espaço intervertebral Cage toraco-lombar. Apresentação de
registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação SUS 0702050156

***utilizar código 111333009 ***

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

111333009 Dispositivo intersomatico de manutenção de espaço intervertebral Carreador de enxerto, tipo cesta fixa,
cunha e outros, em titânio.
Apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação SUS 0702050156

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111333010 Dispositivo intersomatico de manutenção de espaço intervertebral Cage em peek (Tipo Cage plif).
Apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação SUS 0702050156
**UTILIZAR 111333009**

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

111333011 Dispositivo intersomatico de manutenção de espaço intervertebral Cage em titânio tipo gaiola (Cage
cilíndrico) cervical, lombar e toráxico. Apresentação de registro no MS, embalagem contendo lote e data
de fabricação. SUS 0702050156
***utilizar código 111333009***

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

111333012 Parafuso de titânio associável a placa cervical posterior, com diferentes tipos de parafusos. Apresentação
de  registro no MS contendo lote e data de fabricação. SUS 0702050407

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111341001 Componente femoral cimentado em liga de titânio revestida de plasma porus. Opção de todos os
tamanhos. Apresentação registro no MS. Embalagem estéril,contendo lote método de esterilização, data
de fabricação e esterilização.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111341002 Componente acetabular (metal back) para insert de cerâmica ou polietileno, em titânio forjado revestido PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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com hidroxiapatita mais spray de titânio poroso para melhor osteointegração, com formato hemisférico, e
fixação por impactação e parafusos, além de estabilizadores laterais para evitar rotação. Opção nos
tamanhos 46,48,50,52,54,56,58, 60,62. Apresentação de registro no MS, embalagem estéril contendo
lote, método de esterilização, data de  fabricação e esterilização.

cirurgia (66)

111341003 Componente acetabular metálico para insert de polietileno, em NO, em titânio superfície externa em
plasma porous hemisférico, e fixação por impactação e parafusos, opção nos tamanhos 40 a 70.
Apresentação de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de
fabricação e esterilização. 0702030104.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111341004 Componente acetabular de polietileno (metal back) para esferas diâmetros 22 e 28 stander ou com
rebordo de 10º de inclinação. Apresentação de registro no MS, embalagem estéril, contendo lote, método
de esterilização, data de fabricação e esterilização. SUS 0702030597.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111341005 Componente metafisário em liga de titânio forjado alumínio e vanádium, revestida de plasma de titânio
poroso de rugosidade decrescente. Opções de tamanho em 28, 40, 60, 80, 100mm. Apresentação de
registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e
esterilização.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111341007 Componente acetabular de reconstrução com extensões ovais de +8, +14 e +20mm, com cavilhas agudas
para estabilidade em titânio com revestimento de hidroxiapatita. Opção de  tamanhos 54, 58, 62 por 8, 14
e 20 milímetros. Apresentação certificado de boas práticas de fabricação e registro no MS, embalagem
estéril, contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111341008 Componente acetabular constricto de polieitileno para cimentação. Apresentação certificado de boas
práticas de fabricação e registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data
de fabricação e esterilização.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111341012 Componente tibial fabricado em cromo-cobalto-molibdenio, revisão, aumento tibial proximal, prótese total
do joelho, engloba todas as medidas. Apresentar de registro no MS, embalagem estéril contendo lote,
método de esterilização, data fabricação e esterilização. SUS 0702030147

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111341016 Componente tibial metálico cimentado, fabricado em cromo-cobalto- molibdenio, artroplastia primária do
joelho engloba todas as medidas. Apresentar de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método
de esterilização, data fabricação e esterilização. SUS 0702030287

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111341017 Componente tibial primário polietileno, para componente femoral bloqueado e não bloqueado, engloba
todas as medidas. Apresentar de registro no MS,embalagem estéril contendo lote, método de
esterilização, data fabricação e esterilização. SUS 0702030279

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111341018 Componente femoral primario cimentado/fixação biológica com bloqueio, engloba todos os tamanhos.
Apresentar de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data fabricação
e esterilização. SUS 0702030228

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111341019 Componente tibial de revisão, de polietileno, engloba todas as medidas. Apresentar de registro no MS,
embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data fabricação e esterilização. SUS
0702030252

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111341020 Componente femoral fabricado em cromo-cobalto-molibdeno revisão cimentado ou fixação biológica,
engloba todas as medidas apresentar de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de
esterilização, data fabricação e esterilização. SUS 0702030180

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111341021 Componente femoral titânio revisão cimentado - engloba todas as medidas. Apresentar certificado de
boas práticas de fabricação e registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização,
data fabricação e esterilização.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111341022 Componente tibial titânio, revisão, aumento tibial proximal, prótese total do joelho. apresentar certificado
de boas práticas de fabricação e registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de
esterilização, data fabricação e esterilização.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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111341023 Componente femoral fabricado em cromo-cobalto-molibdenio, aumento femoral distal, engloba todas as

medidas. Apresentar de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data
fabricação e esterilização. SUS 0702030155

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111341024 Componente tibial metálico fabricado em cromo-cobalto-mmolibdenio, revisão, cimentado, artroplastia
total de revisão do joelho, engloba todas as medidas. Apresentar de registro no MS, embalagem estéril
contendo lote, método de esterilização, data fabricação e esterilização. SUS 0702030260

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111341025 Componente patelar de polietileno cimentado, engloba todas as medidas. Apresentar de registro no MS,
embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data fabricação e esterilização. SUS
0702030244

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111341061 Componente femoral primário cimentado/fixação biológica sem bloqueio engloba todos os tamanhos.
apresentar de registro no MS, embalagem estéril contendo lote,/ método de esterilização, data fabricação
e esterilização. SUS 0702030228

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111341062 Componente femoral não cimentado em liga de titânio forjado, alumínio e vanádium, revestida de plasma
de titânio poroso de rugosidade decrescente para melhor osteointegração na parte metafísica da haste e
uma segunda camada de hidroxiapatia macro estruturas horizontais na parte proximal e vertical na parte
distal para perfeita estabilidade primária, ângulo cervico-diafisários 135º, cone 12/14 (diâmetro de 12,5 e
ângulo de montagem de 5º a 40º) e cone elíptico. Opção de tamanhos em 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mm.
apresentação certificado de boas praticas de fabricação e registro no ms, embalagem estéril contendo
lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111341063 Capa plástica sanfonada para uso em artroscopia quadril. Embalagem individual, estéril, contendo lote e
data de fabricação. Registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111341064 Campo cirúrgico impermeável em TNT, de aproximadamente 3m x 2 m com coletor de líquidos, orifício
para exposição da área cirúrgica, área de fixação na pele com adesivo colante. O campo deve ter
segurança para não molhar o paciente causando choque elétrico, aquecimento do paciente. Embalagem
individual, estéril, contendo lote e data de fabricação. Registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111341065 Campo adesivo com iodopovidona. Embalagem individual, estéril, contendo lote e data de fabricação.
Registro no MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111341066 Equipo para bomba de infusão com sensor de controle de fluxo e pressão, com equipo de 2 vias. Pressão
máxima 150mm/hg e fluxo máximo 50l/min. Embalagem contendo lote e data de fabricação. Registro no
MS.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111341067 Protetor de espuma com orifício para o pino central da mesa de tração. Embalagem individual, estéril.
Registro no MS, embalagem contendo lote e data de fabricação.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111341068 Capa plástica sanfonada para uso em artroscopia de coluna. Embalagem individual estéril. Registro no
MS,embalagem contendo lote e data de fabricação.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111341069 Capa plástica sanfonadapara uso em artroscopia de joelho. Embalagem individual, estéril. Registro no
MS. Embalagem contendo lote e data de fabricação.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111341070 Capa plástica sanfonada para uso em artroscopia de mão. Embalagem individual, estéril. Registro no MS,
embalagem contendo lote e data de fabricação.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111341071 Capa plástica sanfonada para uso em artroscopia de ombro. Embalagem individual, estéril. Registro no
MS. Embalagem contendo lote e data de fabricação.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111341072 Metal back em metal trabeculado (tantalum) com liner em polietileno. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111341073 Irídio, platina e materiais de isolamento de polímeros e cerâmica. Embalagem individual, estéril.
Apresentação de certificado de boas práticas de fabricação e registro no MS, embalagem contendo lote e
data de fabricação.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111341074 Fio de sutura de polietileno de ultra-alto peso molecular (UHMWPE), estéril. Embalagem individual, PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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estéril, contendo lote e data de fabricação. Registro no MS. cirurgia (66)

111341075 Componente patelar de polietileno cimentado, engloba todas as medidas. Apresentar de registro no MS,
embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data fabricação e esterilização. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111341076 Componente acetabular metálico para insert de polietileno, em NO, em titânio superfície externa em
plasma porous hemisférico, e fixação por impactação e parafusos, opção nos tamanhos 40 a 70.
Apresentação de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de
fabricação e esterilização. 

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111341077 Componente de aumento femoral para revisão de prótese total de joelho. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111350001 Cabeça femoral modular fabricada em aço inox intercambiável com opção para tamanhos P / M / G e XG,
com diâmetro 22 e 28 mm. Apresentação de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de
esterilização, data de fabricação e esterilização. 0702030139

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111350003 Cabeça metálica intercambiável diâmetro de 38mm em aço inoxidável em 4 versões pequenas média e
longa e extra longa  com opção de cone em 12/14 e 10/12.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111350006 Cabeça femoral de cerâmica intercambiável em alumina, adaptável em cone 12/14, com opção para
tamanhos p/m/g, com diâmetro de 28, 32 e 36mm. Apresentação registro no MS. Embalagem estéril
contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111368001 Insert em cerâmica forte ou delta (liner) em alumina para encaixe no componente acetabular metal back.
Opções de tamanho 46, 48, 50 para cabeça 28mm; e 52, 54, 56, 58, 60, 62 para cabeça 32mm.
Apresentação de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de
fabricação e esterilização.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111368002 Insert de polietileno uhmwpe conforme norma internacional (isso 5834-2) com flange de 10 graus, com
presença ou não de anel retentor movem do mesmo material. Opção de tamanhos em 44.46.48.
50.52.54.56 60.62. Apresentação certificado de boas práticas de fabricação e registro no MS, embalagem
estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111368003 Insert de polietileno para acetábulo de reconstrução com extensão oval, nos tamanhos 44 a 62 por 28mm.
Apresentação certificado de boas práticas de fabricação e registro no MS, embalagem estéril contendo
lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111376001 Restritor de cimento ósseo fabricado em material  gelatinoso e biodegradável, sendo absorvido pelo corpo
em cerca de 6 meses após sua implantação. Opção de tamanhos em 08, 10, 12, 14. Apresentação de
registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e
esterilização.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111384001 Cimento ósseo acrílico de polimetilmetacrilato, de viscosidade baixa. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111384002 Cimento ósseo acrílico de polimetilmetacrilato, de viscosidade baixa, com antibiótico. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111384006 Cimento com antibiótico especificação: cimento cirúrgico radiopaco, monômero líquido composto de
metilmetacrilato de metil, paratoluidina e hidroquinona e componente pó metacrilato de metila, metacrilato
de polimetila e sulfato de bário e antibiótico. Estéril. 40g. Apresentar certificado de boas práticas de
fabricação e registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data fabricação e
esterilização.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111384009 Insert em polietileno (liner). Apresentação de registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de
esterilização, data de fabricação e esterilização.
*** UTILIZAR 111341085 ***

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo (bloqueado)

111392001 Cabo de liga de cobalto Cromium tungstênio e níquel (vanadium) de construção tipo 7x7 sendo 6 fios
enrolados em  volta de fio central. Cada fio constituído por 6 filamentos singulares de arame enrolado em

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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volta de um arame central. Extremidade em forma de esfera.apresentar registro do MS. Embalagem
estéril, contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.

111406001 Sistema para reparo de joelho unicompartimental constituída por componente femural e tibial,
confeccionada em cromo-co- balto com no mínimo 5 diferentes tamanhos e insert de polie- tileno nas
espessuras 9,5mm e 11,5mm aproximadamente. Apre- sentação certificado de boas prática de fabricação
e regis- tro no ms, embalagem estéril contendo lote, método de este- rilização, data fabricação e
esterilização.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

111406002 Sistema para reparo de joelho tipo patelo-femural constituí- do por componente troclear confeccionada em
crom-cobalto com tamanhos pequeno, médio e grande, opção de lado direito e es querdo, patela de
polietileno nos tamanhos pequeno, médio e grande nas versões cimentadas e sem cimento com
cobertura porosa. Apresentação certificado de boas prática de fabrica- ção e registro no ms, embalagem
estéril contendo lote, méto- do de esterilização, data fabricação e esterilização.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

111430001 Pincel para reflexo. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

111465001 Grampo ortopédico de aço inoxidável, engloba todas as medidas apresentação de registro no MS,
contendo lote, data de fabricação. 0702030449

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111473001 Malha flexível em titânio com furos compatíveis com parafusos sistema 1,5mm para reconstrução da
órbita e nariz. Número do lote, data de fabricação e registro no MS.                    

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111473002 Malha flexível em titânio com furos compatíveis com parafusos.  Sistema 2,0 mm para reconstrução da
órbita. Número do lote, data de fabricação e registro no MS.   

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111490001 Evacuador para uso médico/hospitalar. Evacuador de ellik. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

111511001  Cama box casal sommier(base) PECA 22 Mobiliário ativo
111538001 Aquecedor para termoplásticos - utilizado para aquecer lenta e uniformemente máscara facial,

termomoldável, para imobilização de pacientes, em tratamento de radioterapia.
2. características técnicas mínimas.
2.1. possuir válvula para drenagem;
2.2. capacidade de 10 litros;
2.3. possuir medição e controle de temperatura dentro da faixa de 20º a 80ºc;
2.4. indicação visual de alcance de temperatura desejada;
2.5. a cuba não deve apresenter reentrâncias e/ou cantos vivos;
2.6. cuba em aço inox;
2.7. diâmetro interno mínimo: 15x25x35 (axlxc)cm;
2.8. indicação visual de temperatura momentânea;
2.9. precisão de temperatura: 0,5ºc;
3. alimentação elétrica: 110/220v - 60hz.
          O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua
portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

111597001 Estabilizador ortostático. Aparelho c/ medidas, itens e acessórios conforme ficha própria p/ confecção de
estabilizador (fornecido pelo CCR p/cada paciente).

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111597002 Estabilizador ortostático em madeira c/regulagem da altura e mesa. Aparelho com medidas, itens e
acessórios de acordo com ficha própria para confecção de estabilizador (fornecido pelo CCR para cada
paciente).

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111597003 Estabilizador ortostático com regulagem gradual p/inclinação de 0 a 90°. Aparelho com medidas , itens e
acessórios de acordo com ficha própria para confecção de estabilizador (fornecido pelo CCR para cada

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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paciente).

111597004 Estabilizador ortostático em madeira c/regulagem da altura e mesa, tamanho médio
com mesa de atividade. Aparelho c/medidas, itens e acessórios de acordo c/ficha própria para confecção
de estabilizador (fornecido pelo CCR para cada paciente).

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111597005 Estabilizador ortostático com regulagem de altura e mesa para atividades, tamanho grande. Aparelho com
medidas, itens e acessórios de acordo com ficha própria para confecção de estabilizador (fornecido pelo
ccr para cada paciente).

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111597006 Estabilizador ortostáticos em aço com mesa atividades e regulagem na altura, tamanho P. Aparelho com
medidas, itens e acessórios de acordo com ficha própria para confecção de estabilizador (fornecido pelo
CCR para cada paciente).

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111597007 Estabilizador ortostático em aço com mesa atividades e regulagem na altura, tamanho M. Aparelho com
medidas, itens e acessórios de acordo com ficha própria para confecção de estabilizador (fornecido pelo
CCR para cada paciente).

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111597008 Estabilizador ortostático em aço com mesa atividades e regulagem na altura, tamanho G. Aparelho com
medidas, itens e acessórios de acordo com ficha própria para confecção de estabilizador (fornecido pelo
CCR para cada paciente).

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111597009 Estabilizador ortostático em alumínio, com fixação na parede, com mesa atividades, tamanho G. Aparelho
com medidas, itens e acessórios de acordo com ficha própria para confecção de estabilizador (fornecido
pelo CCR para cada paciente).

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

111600009 Equipamento para processamento por vácuo de kits de purificação de ácidos nucléicos com até 24
colunas de centrifugação com a finalidade de eliminar a necessidade de pipetagem, centrifugação e
transferência, simplificando a manipulação de amostras para a preparação de DNA Plasmidial, DNA de
fagos fita simples, RNA, DNA Genômico, ácidos nucléicos virais, purificação de DNA de PCR e outras
reações enzimáticas. O equipamento deve ser composto de uma bandeja pré-montada com filtro estéril,
medidor e regulador de vácuo, tubo conector à garrafa de descarte e ao aparato, bomba de vácuo com
capacidade acima de 30l/min e 7 MBAR de vácuo abs. Deve vir acompanhado de parafuso da tampa da
válvula, 24 válvulas adaptador da bomba e válvula principal do vácuo.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

111600010 Equipamento automatizado de extração e purificação de ácidos nucléicos composto por um sistema
integrado de centrífuga, homogeneizador/aquecedor, sistema de pipetagem e braço robótico, capaz de
executar todos os passos do procedimento de purificação (lise, ligação, lavagem e eluição). Capacidade
de processamento: até 12 amostras por corrida em aproximadamente 60 minutos sem a necessidade de
acompanhamento do usuário. o equipamento deve permitir a purificação de ácidos nucléicos e proteínas,
deverá ser pré-instalado com protocolos para purificação de DNA plasmidial, DNA genômico, RNA total,
ácidos nucléicos virais e proteínas, limpeza de DNA e RNA, purificação de bissulfito conversor de DNA,
de DNA bacteriano, e RNA total, celular e viral. Deve conter um sistema de tela digital integrado para
seleção de protocolos e mensagens expostas na tela para guiar o usuário durante o processamento de
carregamento.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

111600013 Sistema de cromatografia líquida de alta eficiência composto por:
Bomba de alta pressão, com:
* Mecanismo de duplo pistão serial de micro volume
* Faixa de fluxo: 0.001ml/min a 10,0ml/min
* Faixa de pressão de trabalho: 1.0 a 40 M Pa
* Damper de alta sensibilidade.
* Programação para variação de fluxo, pressão, evento, repetição de programa, concentração (para
gradiente), com armazenamento de no mínimo 10 programas.
* Função para validação GLP/GMP.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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* Purga automatica
* Alimentação: 220 volts/60Hz
Conjunto de lavagem automatica de pistão das bombas Válvula para gradiente quaternário para bombas
Câmara de mistura para alta e baixa pressão para as bombas
Kit de manutenção para bomba composto de:
(2) Selos,
(1) Pistão,
(1) O´ring para drain valve,
(4) Conexões em PEEK,
(4) Ferrules
(1) Filtro de sucção,
(2) Filtros de linha em PEEK,
Degaseificador de membrana (on-line)
Placa controladora
Software para controle de um sistema cromatográfico, com as seguintes
especificações:
* Ambiente WINDOWS XP ou Vista.
* Com funções de segurança e organização de acordo com regras GMP/GLP e FDA
21 CFR parte 11;
* Com controle e monitoramento em tempo real de todos os módulos do HPLC, como
parâmetros de fluxo, gradiente, temperatura de coluna, comprimento de onda, etc;
* Que realize a aquisição e o processamento do sinal dos detetores;
*Que permita a análise qualitativa e quantitativa com função "wizard" para facilitar a
execução de curvas de calibração;
* Que realize cálculos estatísticos para padrão e amostras como média, desvio
padrão, desvio padrão relativo.
* Com função de início de análise (startup) e desligamento(Shutdown) automático;
* Com teste automático do sistema e monitoramento do tempo de uso dos principais
itens de manutenção
do HPLC.
Detector ultra violeta visível com as seguintes especificações:
* Fonte de luz: lâmpada de deutério e lâmpada de tungstênio
* Faixa de comprimento de onda: 190nm a 900nm
* Largura da banda: 8nm
* Reprodutividade de comprimento de onda: 0,1nm
* Com célula de fluxo termostatizada com faixa de operação selecionável entre
T.ambiente + 5º até 50ºC
* Com uma lâmpada de mercúrio para calibração de comprimentos de onda na região
do UV.
* Ajuste de zero automático
* Célula: 10mm de caminho ótico.
* Medidas em 2 comprimentos de onda simultaneamente
* Resposta selecionável entre: 0.02, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 6.0, 8.0 ou 10.0
segundos
* Controle através dele próprio ou através do controlador do sistema
* Com funções de validação GLP/GMP.
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Detector de fluorescência, com as seguintes especificações:
* Lâmpada de Xenônio de 150W
* Sensibilidade RAMAN S/N : 1200 constante de tempo de 1,5s.
* Faixa de medição de 200nm a 650nm (opcional até 900nm).
* Varredura de comprimento de onda para emissão e excitação
* Programação de tempo
* Monitoramento simultâneo de 2 comprimentos de onda.
Forno de colunas
* Que permita operar na faixa de temperatura ambiente +10°C a 85°C com precisão de
+/- 0,1°C, podendo acomodar até 4 colunas de 30 cm de comprimento, bem como 2
injetores manuais, válvulas de seleção de fluxo e misturador gradiente.
* Com função de validação GLP/GMP, sensor para vazamento de solventes e fusível
térmico.
Amostrador automático com as seguintes especificações:
* Movimento: X, Y, Z
* Modo de injeção: volume variável de injeção de amostras
* Faixa de volume de amostra: 0,1 a 100 (0,1 a 100µl)
* Número de amostras processados: 105 (com vials de 1,5 mL);
* Tempo gasto para injeção de 10 µl de amostra: 10 seg.
* Carryover: menos que 0,005%
* Nº de injeções: até 30 por amostra
* Lavagem de linha de fluxo: antes e depois de cada injeção
* Função de validação GLP/GMP.
* Com um rack para 105 vials de 1,5 mL e um rack para controle, com capacidade
para 10 vials de 1,5
mL
Vials de 1,5 ml em vidro com tampa de polietileno para racks (100 unid).
Coluna de fase reversa (4,6mm x 25cm e diâmetro de partícula de 5um)
Proteção para coluna (4,0mm x 1cm)
Computador com as seguintes características mínimas:
* Core i3-2100, 3.1GHz, 3M, VT-x, 65W,
* Memoria de 4GB NON-ECC 1333 MHZ DDR3 1DIMM
* HD 500GB 3.0Gb/s and 8MB
* Som, video e rede on-board.
* DVD RW
* Monitor LCD 19"
* Windows 7 PRO 32 Bits ou XP PRO. Dependendo da compatibilidade do software do
equipamento vendido
* 5 portas USB
* Impressora jato de tinta (impressão colorida)

111600014 Medidor de bancada multiparâmetros digital para análise de água, duplo canal para medição de pelo
menos os seguintes parâmetros: ph, íon seletivo com sondas específicas, condutividade, salinidade, tds,
oxigênio dissolvido e dbo pelo método de luminescência. O medidor deve reconhecer automaticamente o
tipo de sonda que está conectada a ele. As sondas armazenam um número de série exclusivo, as
calibrações atuais, a identificação do usuário, da amostra e a data e hora de todas as leituras.
Informações do display em português sem a necessidade de atualização de software. Deve possibilitar a

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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transferência de dados no formato glp/isso para computador ou cartão de memória via usb, com as
informações de data, hora, usuário e amostra além do armazenamento ser realizado de acordo com a
necessidade do cliente: automático após cada leitura ou acionando um botão. O controle de supervisão
deve ser definido utilizando senhas de acesso. O medidor deve analisar a amostra sob intervalo definido,
em modo contínuo ou pressionar para ler (este congela o resultado apos estabilização de leitura).
Armazenamento de dados internos para até 500 resultados, correção automática de temperatura,
indicação do status da calibração do display em tempo integral, possibilidade de uso do equipamento com
pilhas alcalinas, possibilidade de inserção de alerta para calibração de 2 horas a 7 dias. Display em LCD
retro iluminado. Alimentação: baterias alcalinas AA para backup e fonte de alimentação bivolt. Correção
automática de pressão barométrica e temperatura para DBO. Condições de operação: 0 - 60°c; 90%
umidade relativa sem condensação. Garantia mínima de 2 anos. Manual em português. Treinamento dos
técnicos no LACEN/SC sem custo adicional.

112038002 Placa de captura tipo USB,sistema de sinal NTSC/PAL ;Formato de video SD/HD. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

112062001 Sistema de neutralização de gases com bomba para recirculação de água com regulagem de fluxo de ar
de 0 a 35 l/min. Constituído de:
Tanque e bomba para recirculação de água, construído em polipropileno/abs anticorrosivo e resistente a
ataques químicos. Com dreno para descarte de água, peso aproximado de 8kg e dimensões aproximadas
de 250 mm(l) x 400mm (a) x 370mm (p). Reservatórios para condensado e solução neutralizante,
estrutura em aço inox com pintura epóxi anticorrosiva, peso aproximado de 3,5kg e dimensões
aproximadas de 190mm(l) x 500mm(a) x 300mm(p). Devem ser compatível com o equipamento bloco
digestor de proteína da marca Velp modelos DK6 e DK20. 220 v, adaptado para o padrão brasileiro de
tomadas. Acompanhar manual de instruções em português e certificado de garantia. Apresentar
prospecto no dia da avaliação.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

112097003 Chapa a gás
Especificações técnicas
Construído em aço inoxidável AISI liga 18.8:
Chapa superior lisa para alta produção de grelhados em aço especial tratado com espessura ideal,
equipada com calha frontal e dreno para escoamento de gordura galeria de queimadores tubulares em
aço esmaltado:
Chaminé posterior plana em aço inoxidável para saída de gases de combustão (gás)
Sistema piloto e acendimento externo:
Zonas aquecidas por sistema de controle independente:
Estrutura interna de proteção de comando contra calor, gordura e água:
Botão liga/desliga com iluminação
Manípulos em baquelite com ajuste gradual de temperatura:
Bandeja coletora de resíduos em aço inoxidável:
Prateleira inferior gradeada em aço inoxidável:
Montantes estruturais em aço inoxidável com perfil especial e niveladores de altura em poliamida
6.0(nylon):
Dimensões aproximadas (mm) 1000 x 1000 x 900):
Área de trabalho aproximada: 80 dm2:
Zonas aquecidas: 02:

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

112178001 Aparelho elétrico (mata insetos) para pastilhas repelentes. PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
112224001 Tenda em Aço com estrutura em aço galvanizado, com  cobertura em nylon impermeável, medindo 3m x

4,5m
PECA 94 Estruturas e Edificações ativo
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112267001 Faixa refletiva PECA 132 Peças e acessórios para veículos

pesados - GVE
ativo

112356001 Criotubo com capacidade de 2 ml, com tampa rosca e cuja base permita sustentação individual em
superfície rígida (fundo chato, dispensando uso de estante), livre de DNASE e RNASE, resistente a
variação de temperatura de -196°C a +150°C, para es tocagem de amostra.

PACOTE 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

112372001 Tubo criogênico em polipropileno autoclavável 4,5ml SACO 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

112445001 Condutor de cobre com 10mm, para estufa ortopédica PECA 41 Fornos, Caldeiras e Equipamentos
para Secagem de Fornos

ativo

112577001 Kit para aquecedor de sangue e fluídos
Características mínimas: equipo/kit
1. Utilizado para aquecimento e infusão de sangue ou outro fluído;
2. Material de uso único, descartável;
3. Deve apresentar retentor de bolhas;
4. Deve apresentar ponto de injeção intravenosa;
5. Ser totalmente compatível com equipamento aquecedor de sangue e fluidos disponível na unidade.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

112615001 Detector de parede c/sensores de metal, madeira, fiação eletrônica, plástico e PVC PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
112674001 Kit para banheiro (aparelho hidráulico-sanitário) c/torneira, registro, porta-papel,

sabonet.,sup.p/toalhas(inox).
KIT 47 Equipamentos e aparelhos

hidráulico-Sanitários (46)
ativo

112682001  Rodapé cerâmico dimensões mínimas de 7,5x20cm, na cor branca METRO 46 Materiais para Construção Civil ativo
112739001 Imunoensaio automatizado por quimioluminescencia para a detecção simultânea de antígeno p24 do hiv e

anticorpos contra o vírus da imunodeficiência humana do tipo 1  (hiv-1 e hiv-1 subtipo o) e tipo 2 (hiv-2)
em soro ou plasma humano.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

112739002 Imunoensaio automatizado por quimioluminescencia para detecção de anticorpos contra o vírus da
hepatite c (anti-hcv) em soro ou plasma humano.

TESTE 60 Produtos e Componentes
Químicos e Biológicos

ativo

112801001 Dimmer controlador de intensidade de luz PECA 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

112828001 Caracteristicas técnicas da esteira ergométrica:
1.1 Motor com potência mínima de 4,0hp;
1.2 Controle eletrônico de velocidade e elevação;
1.3 Faixa mínima de velocidade: 2 a 32Km/h
1.4 Faixa mínima de inclinação: 0a 26%;
1.5 Capacidade de peso de até 215kg, no mínimo;
1.6 Deve apresentar dispositivo de segurança ou emergência;
1.7 Deve realizar a lubrificação automática da sinta da esteira;
1.8 Óleo para lubrificação;
1.9 Deve ser fornecidos todos os acessórios necessários para o pleno uso;
1.10 Alimentação elétrica: 220v/60hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

peca 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

112828002 Esteira ergométricos para cadeirantes
1.1 Características técnicas mínimas da esteira ergométrica:
1.2 Motor com potência mínima de 4,0 hp;
1.3 Controle eletrônico de velocidade e elevação;
1.4 Faxia mínima de velocidade: 2 a 24 km/h;
1.5 Faixa mínima de inclinação: 0 a 26%;

peca 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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1.6 Capacidade de peso de até 215 kg, no mínimo;
1.7 Deve apresentar dispositivo de segurança ou emergência;
1.8 Sistema de lubrificação automática da sinta da esteira;
1.9 Óleo para lubrificação;
1.10 Deve ser fornecidos todos os acessórios necessários para o pleno uso;
1.11 Alimentação elétrica: 220v/60hz;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

112941006 Capacete aba total - Touca árabe PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
112941007 Capacete em polietileno de alta densidade na cor branca com carneiras com 6 (seis) pontas de

sustentação, ajuste fino, tira anti-suor, Cor branco.
PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

112968001 Barra de pectus excavatum ortopédica para cirurgia de Nuss. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

112976001 Expansor de tecido duplo lúmen, 300ml. Produto com lúmen interno que contém a solução salina e
permite a expansão do tecido, e outro lúmen externo de gel desenvolvido para proporcionar um implante
de consistência mais macia. o domo/válvula para injeção remota simplifica os ajustes no volume e pode
ser facilmente removido quando a expansão for concluída.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

112976002 Produto com lúmen interno que contém a solução salina e permite a expansão do tecido, e outro lúmen
externo de gel desenvolvido para proporcionar um implante de consistência mais macia. O domo/válvula
para injeção remota simplifica os ajustes no volume e pode ser facilmente removido quando a expansão
for concluída.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

112976003 Expansor de tecido duplo lúmen, 500ml.
Produto com lúmen interno que contém a solução salina e permite a expansão do tecido, e outro lúmen
externo de gel desenvolvido para proporcionar um implante de consistência mais macia. O domo/válvula
para injeção remota simplifica os ajustes no volume e pode ser facilmente removido quando a expansão
for concluída.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

112976004 Expansor de tecido duplo lúmen, 600ml. Produto com lúmen interno que contém a solução salina e
permite a expansão do tecido, e outro lúmen externo de gel desenvolvido para proporcionar um implante
de consistência mais macia. O domo/válvula para injeção remota simplifica os ajustes no volume e pode
ser facilmente removido quando a expansão for concluída.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

112976005 Expansor de tecido duplo lúmen, 700ml.produto com lúmen interno que contém a solução salina e permite
a expansão do tecido, e outro lúmen externo de gel desenvolvido para proporcionar um implante de
consistência mais macia. O domo/válvula para injeção remota simplifica os ajustes no volume e pode ser
facilmente removido quando a expansão for concluída.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

112976006 Expansor de tecido duplo lúmen, 200ml.
Produto com lúmen interno que contém a solução salina e permite a expansão do tecido, e outro lúmen
externo de gel desenvolvido para proporcionar um implante de consistência mais macia. O domo/válvula
para injeção remota simplifica os ajustes no volume e pode ser facilmente removido quando a expansão
for concluída.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

112976007 Expansor de tecido duplo lúmen, 800ml.
Produto com lúmen interno que contém a solução salina e permite a expansão do tecido, e outro lúmen
externo de gel desenvolvido para proporcionar um implante de consistência mais macia. O domo/válvula
para injeção remota simplifica os ajustes no volume e pode ser facilmente removido quando a expansão
for concluída.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

113158002 Controladora para rede sem fio PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo
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113247001 Gancho para captura de serpentes PECA 111 veterinaria ativo
113247002 Gancho para serpentes pesadas PECA 111 veterinaria ativo
113344001 Alicate de uso veterinário, tipo formiga para contenção de animais, comprimento 30 cm, fabricado em

ferro ou aço.
PECA 111 veterinaria ativo

113352001 Pesca larvas para água limpa, confeccionado em tule com estrutura metálica em arame galvanizado n°10,
com as seguintes especificações, largura 8,5 cm x 11,5 cm de  comprimento e 7 cm de altura, e haste
com 30 cm de comprimento, com acabamento de fita impermeável de cor branca.

PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo

113352002 Pesca larvas para água suja, confeccionado em tule com estrutura metálica em arame galvanizado n°10,
com as seguintes especificações, largura 8,5 cm x 11,5 cm de comprimento e 7 cm de altura, e haste
com 30 cm de comprimento, com acabamento de fita impermeável de cor preta.

PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo

113360001 Suporte para refil embalador de guarda-chuva PECA 99 Artigos de uso doméstico ativo
113468001 Faixa elástica, compressiva tamanho pequeno PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

113468002 Faixa elástica, compressiva tamanho médio PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

113468003 Faixa elástica, compressiva tamanho grande PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

113476011 Vela de ignição - veículo pesado. PECA 132 Peças e acessórios para veículos
pesados - GVE

ativo

113484007 Jogo de reparo do carburador. PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

113492001 Marmita de isopor capacidade aproximada 1200ml com tampa nº9 embalagem com 100 unidades.

Sem movimentação o SCCD.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo (bloqueado)

113492002 Marmita ou marmitex para acondicionamento de alimentos, fabricada em poliestireno (isopor), com tampa
pata fechamento manual.

Sem movimenação no SCCD.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo (bloqueado)

113514001 Moldura para reposição tipo caixa PECA 22 Mobiliário ativo
113530001 Pasta térmica de silicone pote com 500 gramas PECA 44 Retentores, Adesivos e Materiais

para Vedação
ativo

113565001 Prótese peniana inflável PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

113573001  Encaixe de silicone para prótese c/cinto pélvico e encaixe c/revestimento silicone PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

113638001 Selete (cesto) de guincho para transferência de pessoas portadoras de deficiência. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

113719001 Prótese mioeletrica para amputação 1/3 médio distal do antebraço direito. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

113719002 Prótese mioeletrica para mao esquerda PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

113719003 Prótese mioeletrica, p/amputação 1/3 distal antebraço, esq. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

113719004 Prótese mioelétrica para amputação do antebraço direito. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

113719005 Prótese mioletrica para mão direita PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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cirurgia (66)

113727001 Troca de encaixe c/ mudança do sistema de suspensão p/ válvula de expulsão. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

113760002 Painel articulável c/ suporte p/ tv/computador/retroprojetor em madeira PECA 22 Mobiliário ativo
113824002 Mictório com sifão integrado. PECA 47 Equipamentos e aparelhos

hidráulico-Sanitários (46)
ativo

113905024 Colete infantil em EVA. PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

113905025 Colete adulto, em EVA. PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

113905026 Colar cervical longo (colete) em poliestireno revest. c/ fita PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

113905041 Caneleira em nylon, 1kg PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

113905042 Caneleira em nylon, 2kg PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

113913004 Família terapêutica. PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
113913009 Emocionômetro. PECA 92 Recreação, Desporto e Material

Artístico
ativo

113913012 Relógio educativo em madeira. PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

113913018 Baú pedagógico. PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

113913019 Gynastic Ball (estimulação essencial, reabilitação aquática e fisioterápica) PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
113913023 Bandinha rítmica completa (estimulação essencial, reabilitação aquática e fisioterápica) PECA 128 Acondicionadores e embalagens ativo
113913032 Encaixe Urso. PECA 92 Recreação, Desporto e Material

Artístico
ativo

113913033 Encaixe Palhaço. PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

113913034 Caixas de encaixe. PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

113948001 Bola tipo feijão em borracha tipo siliconeel. PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

113948012 Faixa elástica tipo "thera band" para fisioterapia. características técnicas mínimas: cor: azul forte
comprimento mínimo de 150cm largura mínima de 14c

PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

114022001 Limitador de altura em nylon 11mm PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
114057001 E pino distal PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

114057002 Prótese exoesqueletica transtibial, com Shuttle Lock e pé Sach e liner de silicone. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

114057003 Prótese exoesquelética transtibial, KBM, liner silicone, pé sach PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

114057004 Prótese exoesqueletica, para amputação transmetatarsiana, dir., com liner de silicone para os pés. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

114057005 Prótese exoesqueletica para amputação transmetatarsiana, esquerda, com liner de silicone para os pés. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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114065001 Pallet em polipropileno PECA 22 Mobiliário ativo
114170001 Pistola de água. Lavadora a jato d'água com 8 tubos para alta pressão, com alça e gancho de suspensão

e demais acessórios. Conexão de lavagem para garrafas. Conexão para cateteres. Conexão para tubos
de drenagem. Conexão para recipientes (ducha). Conexão para pipetas comuns e graduadas. Conexão
para pipetas finas. Conexão para lavagem reta. Conexão curta para lavagem. Porca com vedação a
conexão.
Chicote de no mínimo 2 metros.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

114170002 Pistola de ar comprimido para secagem dos instrumentais cirúrgicos, com mangueira de extensão para
até 10 metros.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

114197001 Termoseladora. Requisitos técnicos mínimos: deve ser fabricada em aço inoxidável. apresentar pressão
de soldagem automática adaptando-se aos diferentes tipos e espessuras de embalagens, permitindo
soldagem rápida e segura. módulo de impressão para registro de dados tais como: data da embalagem;
data de validade; número de lote; nome do operador; tipo de material. velocidade mínima de selagem: 10
metros/minuto. temperatura regulável entre 50º e 200ºc. controle de temperatura mediante
microprocessador. Largura de selagem superior a 10mm. Acessórios e periféricos: bancada de rolos de
deslizamento rápido para facilitar o processo de selagem de embalagens, constituída em material
inoxidável. Garantia mínima de 12 meses para todos os itens, in loco, contados a partir da data de
instalação. Toda instalação e garantia será por conta da empresa fornecedora do produto. Treinamento
para usuários deverá acompanhar o equipamento, documentação técnica: manual de operação e
manutenção, ambos em português.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

114197002 Carro porta papel para esterilização. deverá ser construído totalmente em aço inox 304 ou superior; deve
permitir estocagem das folhas de papel utilizadas no acondicionamento; movimentação do carro mediante
4 (quatro) rodas anti-estática de aproximadamente 150mm, das quais 2 (duas) giratórias e com travas;
permitir estocagem de papel, tanto por formato quanto por tipo; deve ser dotada de puxador e prateleira
aramada na parte inferior; possuir todos os ângulos internos e externos, que poderão estar em contato
com pessoas, arredondados; possuir 4 (quatro) perfis tubulares verticalmente em pente; dimensões
mínimas (lxhxp) 600x900x1200mm. Garantia mínima de 12 meses.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

114197003 Estante grelhada com rodas. Construída inteiramente em aço inox aisi 304 ou material superior, fabricada
conforme as especificações a seguir: colunas verticais feitas em tubo 30x30x1,50mm de espessura, em
aço aisi inox 304 escovado ou material superior. Os planos, em um total de 05 peças (01 fixo inferior e 01
fixo superior), grelhados e com acabamento superficial através do processo de eletropolimento para o
alojamento do material. Os planos devem ser constituídos de uma moldura de perfil dobrado em chapa 2
mm ou superior, com o centro feito em estilo aramado, com malha de espaçamento de 20mm com fio de
4mm e reforços longitudinais e transversais de 6,00mm. Deverá ter 03 níveis intermediários móveis, de
fácil remoção e encaixe, este acoplamento deve ser realizado através de "oblongos/recortes" feitos nas
molduras dos perfis e fixação dos pinos centralizadores nas colunas de modo a facilitar a movimentação
dos níveis. As colunas verticais devem conter 07 pinos, que por sua vez definem a altura dos níveis
intermediários, que tem uma regulagem eqüidistantes, podendo o operador personalizar a configuração.
Pés com regulagem de altura para adaptação a diferentes tipos de superfícies de modo à estante terem
um nivelamento correto. A estante deverá conter 4 rodas das quais 2 giratórias para facilitar a
movimentação de materiais. Dimensões mínimas: (lxhxp) 1000x1800x600mm.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

114197004 Estante grelhada construída inteiramente em aço inox aisi 304, fabricada conforme as especificações a
seguir: colunas verticais feitas em tubos com espessura mínima de 1,50mm, em aço inox 304 escovado.
Os planos, em um total de 05 peças (01 fixo inferior e 01 fixo superior), grelhados e com acabamento
superficial através do processo de eletropolimento para o alojamento do material.  Deverá ter 03 níveis
intermediários móveis, de fácil remoção e encaixe, este acoplamento deve ser realizado através de

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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"oblongos/recortes" feitos nas molduras dos perfis e fixação dos pinos centralizadores nas colunas de
modo a facilitar a movimentação dos níveis. Dimensões mínimas: (lxhxp) 1000x1700x600mm. Garantia
mínima de 12 meses.

114197005 Porta de inspeção. Porta de inspeção para o acesso a autoclave devendo ser construída em aço inox aisi
304 com acabamento escovado e composta de estrutura, dobradiças, abertura de 180º e chave de
fechamento universal. Todos os ângulos, internos e externos, deverão ser arredondados evitando a
presença de chapa não dobrada nas bordas em todas as zonas atingíveis. Dimensões aproximadas de
600 mm de largura, por 1850 mm altura, por 30 mm de profundidade. Garantia mínima de 12 meses.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

114197006 Bancada com armário. Deverá ser fabricado em aço inoxidável aisi 304 ou material superior. Plano de
trabalho com no mínimo 2 mm de espessura. Armários com porta na parte inferior para depósito de
materiais com plano de apoio. Bordas para evitar o escoamento de água. Todos os ângulos, internos e
externos, que possivelmente estarão em contato com as pessoas, mesmo nas operações de limpeza,
serão arredondados e será evitada a presença de chapa não dobrada nas bordas em todas as zonas
atingíveis. Dimensões de aproximadamente de 2000 mm comprimento, 800 mm de altura e 700 de
profundidade. Garantia mínima de 12 meses.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

114243001 Cassete para digitalizador de imagem com placa de imagem no tamanho de 35 x 43 cm compatível com a
marca Konika Minolta, modelo Regius 190.

Usar código: 122831001

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

114243002 Cassete para digitalizador de imagem com placa de imagem no tamanho de 35x35cm compatível com a
marca Konika Minolta, modelo Regius 190.

Usar código 122831002.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

114243003 Cassete para digitalizador de imagem com placa de imagem no tamanho de 24x30 cm compatível com a
marca Konika Minolta,modelo Regius 190.

Usar código 122831003.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

114243004 Cassete para digitalizador de imagem com placa de imagem no tamanho de 18x24 cm compatível com a
marca Konika Minolta,modelo Regius 190.

Usar código 122831004.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

114243005 Cassete para digitalizador de imagem com placa de imagem no tamanho de 25 x 30cm compatível com a
marca konika minolta, modelo regius 190

Usar código 122831005.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

114243006 Cassete para digitalizador de imagem com placa de imagem no tamanho de 20 x 25cm compatível com a
marca konika minolta.

Usar código 122831006.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

114243007 Cassete para radiologia digital, dimensões 18x24cm, PQ. compatível com sistema Kodak Directview.

Usar código 122831007.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

114243008 Cassete para radiologia digital, dimensões 24x30cm, PQ. Compatível com sistema Kodak Directview.

Usar código 122831008.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

114243009 Cassete para radiologia digital, dimensões 35x35cm, pq. Compatível com sistema Kodak Directview. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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Usar código 122831009.
Materiais de Uso Médico (67)

114243010 Cassete para radiologia digital, dimensões 35x43cm, pq. Compatível com sistema Kodak Directview.

Usar o código 122831010.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

114243011 Cassete IP cassete 24 x 30 cm para mamografia compatível com sistema de digitalização de imagens
Fujifilm modelo Cápsula XL II.

Usar código: 122831011.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

114243012 Cassete IP cassete 18 x 40 cm para mamografia compatível com sistema de digitalização de imagens
Fujifilm modelo Cápsula XL II.

Usar código: 122831012.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

114243013 Cassete com placa de imagem, tamanho 35 x 43 cm compatível com sistema de digitalização de imagens
Fujifilm modelo Cápsula XL II.

Usar código 122831013.

peca 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

114243014 Cassete com placa de imagem, tamanho 35 x 35 cm compatível com sistema de digitalização de imagens
Fujifilm modelo Cápsula XL II.

Usar código 122831014.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

114243015 Cassete com placa de imagem, tamanho 24 x 30 cm compatível com sistema de digitalização de imagens
Fujifilm modelo Cápsula XL II.

Usar código 122831015.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

114286004 Tv 60" - LED, Full HD com Smart TV, entrada HDMI e USB, conversor digital e conversor 2D-3D - 120hz. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

114316004 Televisor plasma 50" com conversor digital PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

114316006 Televisor a cores, com controle remoto, tela LCD 32". PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

114332001 Televisor LED 24 polegadas. PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

114332002 Televisor LED com 42 polegadas. PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

114332006 Televisor LED 55 polegadas PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

114332011 Televisor led 32", full hd, com controle remoto. PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e
fonografia

ativo

114391001 Escorredor de vidrarias em pvc rígido industrial revestido por pintura especial a base de epóxi, possuindo
laterais, travessas e coletor com bico de descarte, com no mínimo, 16 pinos.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

114405001 Base para mesa em granito. Placas polidas duplas, com rejuntamento e argamassa especial, com
espessura de 40 a 50mm e bordas duplas retas. Padrão cinza Corumbá. Instalado no local conforme
projeto.

PECA 22 Mobiliário ativo

114405002 Base para mesa em laminado melamínico. Montantes e sob-tampo em chapa de madeira compensada
naval, revestida com laminado melamínico de alta resistência, liso na cor branca, com espessura de 30 a

METRO 22 Mobiliário ativo
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40 mm, bordas da mesma espessura, com perfil de pvc para proteção de choques, na cor branca. Deve
possuir coeficiente de absorção de água de no máximo 2% e alto coeficiente de resistência a impactos.
Instalado no local conforme projeto.

114405003 Base para mesa em aço inox. Montantes e travessas em chapa de aço inox aisi 316 # 18 msg, com
50mm de espessura cada peça. Acabamento escovado. O suporte deverá dar embasamento para todo o
tampo e permitir o uso pela parte frontal do móvel, ou, conforme o projeto. Deverão haver travessas em
todo o perímetro do tampo e montantes, nas laterais na parte de baixo, e no fundo, na parte de baixo
como travamentos. Instalado no local conforme projeto.

METRO 22 Mobiliário ativo

114413001 Mão francesa em aço inox 30x20cm (lxh). Fabricadas em aço inox de alta resistência com capacidade de
suporte de 300kg/m².

PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

114413002 Mão francesa em aço inox 30x30cm (lxh). Fabricadas em aço inox de alta resistência com capacidade de
suporte de 300kg/m².

PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

114413003 Mão francesa em aço inox 70x30cm (lxh). Fabricadas em aço inox de alta resistência com capacidade de
suporte de 300kg/m².

PECA 48 Dispositivos de Fixação, Telas e
Arames

ativo

114421001 Sistema para fixação no teto para administração de um braço tri-articulados com montagem simples para
suprir, com gases médicos e energia, com desenho seguro e compacto. O sistema de braços deve ter no
mínimo 03 articulações cuja capacidade de carga bruta deve ser de pelo menos 115 kg (de acordo com
norma IEC 60601-1), em equipamentos médicos, acessórios, implementos e elementos considerados
adequados de acordo com a necessidade do paciente e do usuário. O alcance de um dos braços deve ser
de 0,9m e do outro braço deve ser de 0,6m, totalizando assim 1,5m (medidos desde o eixo da ancoragem
até o eixo central do módulo de distribuição), para máxima segurança, os braços deverão ser testados
com fator de segurança 4 (x 4 sua capacidade máxima de carga) as superfícies devem ser lisas para uma
fácil higiene, além de serem robustas e resistentes a desinfetantes. A tampa de teto do conjunto deverá
possuir formato curvo e ser resistente a solventes e a corrosão. Todo o sistema deve ser apto para
receber saídas multimídias pré-cabeadas direta mente no corpo da coluna. A estativa deve consistir em:
suporte de sistema de braços, braços, módulo de distribuição (capacidade de carga de 200kg e
componentes de fixação do sistema de ancoragem, o projeto deve ser configurável à necessidade e
comodidade do usuário deve ser reconfigurável segundo as necessidades de atendimento aos pacientes
com situações mais complexas e suporte aos         equipamentos médicos, as colunas devem ser
sustentadas pelo teto, com sistema articulado para favorecer sua mobilidade, a fim de permitir o
acomodamento de outros equipamentos ao           paciente, tanto seja necessária sua eventual
necessidade,as conexões de gases medicinais, energia elétrica e outros, de vem estar nas colunas, de
forma que cabos e mangueiras devem    estar instalados na parte interna das colunas e de seus braços,
já de fabrica. O raio de giro deve ser pelo menos 330º (sem colapsos ou distorções em cabos internos e
mangueiras) em todos os eixos de  giro do sistema. Sistema de frenagem (fim de curso) suave. As
colunas deverão oferecer a possibilidade de aceitar grande /quantidade de acessórios para ampliar  sua
capacidade de suporte de infusores e demais equipamentos de cuidados ao paciente.      Composição
mínima:
01 x braço duplo cujo alcance de um dos seus braços deve ser de 0,9m e o do outro braço deve ser de
0,6m totalizando assim 1,5m, (distância entre eixos), 01 x módulo de distribuição (com capacidade de
carga bruta de 200 kg) de gases de 80 cm.
Acessórios
08 tomadas elétricas
06 tomadas de gases (02 de 02,02 de ar e 01 de vácuo, 01den20)
01 saída lógica dupla
03 reservas de comunicação

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)
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01 prateleira de 50 x 50 cm com capacidade de suportar até 80 kg de carga, deve possuir trilho lateral em
ambos  seus lados para colocar acessórios.
01 prateleira de 50 x 50 cm com capacidade de suportar até 80 kg de carga deve possuir trilho lateral em
ambos seus lados para colocar acessórios e pegador na porta frontal.
Deverá ser possível instalar no futuro sistema de freio pneumático no pegador da prateleira.
Informações gerais do projeto:
O fornecedor dos equipamentos deve ter pessoal certificado fabrica para o projeto, instalação,
capacitação e manutenção dos equipamentos e deve possuir sistema de qualidade ISO       9000.
O fornecedor deverá entregar:
Projeto 3D da sala, que simule a real mobilidade de todos os componentes ali instalados;
Projeto de instalação e compatibilização detalhado em formato CAD.

114421002 Objeto: sistema de braços articulados - estátivas
1. Generalidades: estátivas de teto, para acomodação de
Equipamentos de monitoramento em centro cirúrgico.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Braço articulado com distância mínima do eixo central de 0,6 m;
2.2. Braço com giro de pelo menos 300°, sem colapso s e torções nos cabos e mangueiras internos;
2.3. Braço com capacidade de carga de no mínimo 200 kg;
2.4. Modulo de distribuição de 80 cm;
2.5. Sistema de ancoragem fixado no teto, a ser calculado e
Entregues pelo fornecedor;
2.6. Sistema de freio pneumático para travamento do braço articulado;
3. Acessórios
3.1. Bandejas, deverão ser de no mínimo 2 (duas) unidades,
Com altura ajustável;
3.1.1. Bandeja com no mínimo 50x60 cm e suporte a 50 kg;
3.1.2. Bandeja com no mínimo 80x80 cm e suporte a 115 kg, para aparelho de anestesia;
3.1.3. O corpo de cada bandeja deve ser constituído de aço inox;
3.1.4. Sistema de trilhos na lateral para a instalação de acessórios e pegador na parte frontal da bandeja;
3.2. 12 (doze) tomadas padrão ABNT 220v/60hz; bandeja;
3.3. 2 (duas) tomadas de oxigênio;
3.4. 2 (duas) tomadas de ar comprimido;
3.5. 2 (duas) tomadas de vácuo;
3.6. 2 (duas) tomadas de N²O;
3.7. 2 (duas) tomadas lógicas (rj45);
3.8. 1 (um) cesto para acomodação de acessórios, a ser instalado na lateral da bandeja;
3.9. 1 (um) suporte de soro duplo e bombas de infusão, com capacidade de no mínimo 35 kg, em material
aço inox;
3.10. Válvulas de secção e disjuntores para manutenção sem interrupção do funcionamento das demais
unidades em uso.
4. Instalação funcionamento das demais unidades em uso.
4.1. A empresa vencedora é responsável pela instalação do equipamento, contemplando todos os
acessórios necessários a correta instalação, no local a ser definido pela unidade solicitante;
4.2. A empresa deverá fornecer o sistema de ancoragem previamente, a instalação das estátivas;
5. Projeto
5.1. O fornecedor deverá entregar projeto de instalação do equipamento, no formato digital (cad) e

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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impresso, contendo no mínimo três vistas da instalação do equipamento;
5.2. O fornecedor deverá entregar projeto 3d da sala, que simule a real movimentação do sistema de
estativas;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e de
serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos
usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.

114421003 Sistema de braços articulados - estativas para UTI
1. Estativas de teto, para acomodação de equipamentos de monitoramento em UTI.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 Braço articulado com distancia mínima do eixo central de 0,6m;
2.2 Braço com giro de pelo menos 300 graus, sem colapsos e torções nos cabos e mangueiras internos;
2.3 Braço com capacidade de carga de no mínimo 200kg;
2.4 Modulo de distribuição de 140 cm;
2.5 Sistema de ancoragem fixado de teto, a ser calculado e entregue pelo fornecedor;
2.6 Sistema de freio pneumático para travamento do braço articulado;
3. Acessórios
3.1 Bandejas, deverão ser de no mínimo 2 (duas) unidade, com altura ajustável;
3.1.1 Bandeja com no mínimo 50 x 60 cm e suporte a 80kg;
3.1.2 O corpo de cada bandeja deve ser constituído de aço inox;
3.1.3 Sistema de trilhos na lateral para a instalação de acessórios e pegador na parte frontal da bandeja;
3.1.4 Gaveta para medicamentos, com trilho telescópico a ser instalado abaixo da ultima bandeja;
3.2 doze (12) tomadas padrão ABNT 220v/60hz;
3.3 duas (02) tomadas de oxigênio;
3.4 duas (02) tomadas de ar comprimido;
3.5 duas (02) tomadas de vácuo;
3.6 duas (02) tomadas lógicas (rj45);
3.7 um (01) cesto para acomodação de acessórios, a ser instalado na lateral da bandeja;
3.8 um (01) suporte de soro duplo e bombas de infusão, com capacidade de no mínimo 35kg, em material
aço inox;
3.9 Válvulas de secção e disjuntores para manutenção sem interrupção do funcionamento das demais
unidades em uso;
4. Instalação
4.1 A empresa vencedora e responsável pela instalação do equipamento, contemplando todos os
acessórios necessários a correta instalação, no local a ser definido pela unidade solicitante;
4.2 a empresa devera fornecer o sistema de ancoragem previamente, a instalação das estativas;
5. Projeto
5.1 O fornecedor devera entregar projeto de instalação do equipamento, no formato digital (cad) e
impresso, contendo no mínimo três vistas da instalação do equipamento;
5.2 o fornecedor devera entregar projeto 3d da sala, que simule a real movimentação do sistema de
estativas;
o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e de
serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos
usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.
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114421005 Sistema de braços articulados-estativas para rpa do cc
1. Estativas de teto, para acomodação de equipamentos de monitoramento em rpa-cc.
2. Características técnicas mínimas:
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2.1 Modulo de distribuição, com coluna central fixa e devendo a mesma girar na vertical. O modulo devera
atender a dois leitos;
2.2 Sistema de ancoragem fixado no teto, a ser calculado e entregue pelo fornecedor;
2.3 Modulo devera suportar no mínimo 200kg;
3. Acessórios
3.1 Bandejas, deverão ser de no mínimo 4 (quatro) unidades, com altura ajustável, duas para cada leito;
3.1.1 Bandeja com no mínimo 50 x 60cm e suporte a 40kg;
3.1.2 O corpo de cada bandeja deve ser constituído de aço inox;
3.1.3 Sistema de trilhos na lateral para a instalação de acessórios e pegador na parte frontal da bandeja;
3.1.4 Gaveta para medicamentos, com trilho telescópico a ser instalado abaixo da ultima bandeja;
3.2 um (01) suporte para monitor multiparametros, por leito;
3.3 oito (08) tomadas padrão ABNT 220v/60hz, para cada leito
3.4 duas (02) tomadas de oxigênio, para cada leito;
3.5 duas (02) tomadas de ar comprimido, para cada leito;
3.6 duas (02) tomadas de vácuo, para cada leito;
3.7 duas (02) tomadas lógicas (rj45);
3.8 um (01) cesto para acomodação de acessórios, a ser instalado na lateral da bandeja de cada leito;
3.9 um (01) suporte de soro e bombas de infusão, com capacidade de no mínimo 35 kg em material aço
inox para cada leito;
3.10 Válvulas de secção e disjuntores para manutenção sem interrupção do funcionamento das demais
unidades em uso;
4. Instalação
4.1 A empresa vencedora e responsável pela instalação do equipamento, contemplando todos os
acessórios necessários a correta instalação, no local a ser definido pela unidade solicitante;
4.2 A empresa devera fornecer o sistema de ancoragem previamente, a instalação das estativas;
5. Projeto
5.1 O fornecedor devera entregar projeto de instalação do equipamento, no formato digital (cad) e
impresso, contendo no mínimo três vistas da instalação do equipamento;
5.2 o fornecedor devera entregar projeto 3d da sala, que simule a real movimentação do sistema de
estativas; o equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua
portuguesa e de serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento
operacional adequado aos usuários e de serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração.

114421006 Objeto: estativa para aparelho de anestesia
1.generalidades: sistema para fixação no teto para administração de um braço articulado com montagem
simples para suprir,com gases medicinais e energia,para fixação/sustentação de aparelhos de anestesia
com monitorização.
2. projeto
2.1 devera ser apresentado pre-projeto em 3d(formato CAD) da sala para simulação da
mobilidade/compatibilidade da estativa,para configuração segundo as necessidades do corpo clinico;
2.2 o pre-projeto devera contemplar também o sistema de ancoragem da estativa.
3 características técnicas mínimas:
3.1 o sistema de braços deve ter no mínimo 02 articulações,cuja capacidade de carga bruta deve ser de
pelo menos 200kg, em equipamentos médico-hospitalares(aparelho de anestesia,monitor
multiparametros,bombas de infusão),acessórios e insumos;
3.2 o alcance de um dos braços deve ser de 0,6m e o do outro braço deve ser de 0,6m, totalizando assim
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1,2m(medidos desde o eixo da ancoragem ate o eixo central do modulo de distribuição).
3.3.as superfícies dos braços devem ser lisas sem arestas,constituídas em material resistente a solventes
e corrosão;
3.4 para máxima segurança,os braços deverão ser testados com fator de segurança 4(x4 sua capacidade
máxima de carga);
3.5 a tampa de teto do conjunto devera possuir formato curvo e ser constituída em material resistente a
solventes e corrosão;
3.6 o raio de giro deve ser pelo menos 330º(sem colapsos ou distorções em cabos internos e mangueiras)
em todos os eixos de giro do sistema.
3.7 deve possuir sistema de frenagem pneumática com fim de curso suave;
3.8 todo o sistema deve ser apto para receber saídas multimídias pré-cabeadas diretamente na estativa;
3.9 a estativa deve ser sustentada pelo teto, com sistema articulado para favorecer sua mobilidade,a fim
de permitir o acomodamento de outros equipamentos medico-hospitalares;
3.10as conexões de gases medicinais,energia elétrica e outros,devem estar no modulo de distribuição,de
forma que cabos e mangueiras devem estar instalados na parte interna da estativa;
3.11 a estativa deve possuir as seguintes características
3.11.1 modulo de distribuição com capacidade mínima de carga de 200kg, com 01(uma)bandeja para
acomodação do monitor multiparametro; 01(um) sistema de fixação e elevação para aparelho de
anestesia; 01(um) braço para fixação de bombas de infusão; 01 enrolador de cabos; 01(um) braço para
sustentação do circuito ventilatorio do aparelho de anestesia;
 3.11.2 a bandeja utilizada para acomodação do monitor multiparametro,com dimensões de 50x40cm(lxp)
com capacidade de suportar no mínimo 25kg de carga;
 3.11.2 a bandeja utilizada para acomodação do monitor multiparametro deve possuir sistema de
fixação/travamento para os 9 monitores multiparametro(marcas/modelos a serem definidos
posteriormente),sem que seja necessária a utilização de ferramentas;
3.11.3 a bandeja utilizada para acomodação do monitor multiparametro deve possuir ajuste de altura, para
que seja possível situá-la entre 1,55m e 1,80m do solo;
3.11.4 a bandeja utilizada para acomodação do monitor multiparametro deve possuir trilhos laterais para
colocar cestos para acessórios;
3.11.5 a coluna principal da estativa devera possuir furações e/ou sistemas de encaixe,que permitam
posicionar a bandeja utilizada para a acomodação do monitor multiparametro nas partes frontais e laterais
da coluna principal da estativa;
3.11.6 deve possuir manopla para movimentação da estativa e controle do freio, que deve estar localizada
em posição ergonômica correta;
3.11.7 o sistema de fixação e elevação para aparelho de anestesia devera possuir todos os
acessórios,suportes, sensores,engates e/ou quaisquer pecas necessárias para a correta fixação e
elevação dos 09 aparelhos de anestesia(marcas/modelos a serem definidos posteriormente) sem que
seja
necessária a utilização de ferramentas;
3.11.8 o sistema de fixação e elevação do aparelho de anestesia deve suportar no mínimo 150kg de
carga;
3.11.9 o sistema de fixação e elevação do aparelho de anestesia deve ser pneumatico e/ou elétrico,e
permitir elevar o aparelho de anestesia em no mínimo 15cm em relação ao solo;
 3.11.10 as superfícies do modulo de distribuição, bem como de todas as partes que compõem a estativa
devem ser lisas,sem arestas, constituídas em material resistente a solventes e corrosão;
 3.11.11 deve possuir suporte para fixação de bombas de infusão, com comprimento mínimo de 1,5m;
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 3.11.12 deve possuir 01 braço para sustentação de circuito Ventilatório do aparelho de anestesia;
 3.11.13 deve possuir 08 tomadas elétricas 220v/60hz,padrão ABNT;
 3.11.14 deve possuir 07 tomadas de gases medicinais(02 de o2,02 de ar,01 de n2o,02 de vácuo)
 3.11.15 as tomadas dos gases medicinais o2,ar comprimido e n2o deverão possuir padrão de conexão
engate rápido, devendo ser fornecidas também todas as válvulas e adaptadores para conexão das
mangueiras de gases medicinais de 09(nove). aparelhos de anestesia(marcas/modelos a serem definidos
posteriormente) a rede de gases da estativa;
 3.11.16 as 02 tomadas de vácuo devem estar posicionadas abaixo das demais tomadas de gases
medicinais;
 3.11.17 todas as tomadas de gases medicinais deverão possuir um distanciamento mínimo, uma da
outras, que permita a correta fixação das válvulas reguladoras de pressão e/ou fluxômetros;
3.11.18 deve possuir 02 saídas lógicas(rj45);
3.11.19 deve possuir 01 saída hdmi;
3.11.20 deve possuir 03 saídas de comunicação reserva;4 sistema de ancoragem:
4.1 todo sistema de ancoragem devera ser fornecido pela empresa vencedora;
5 acessórios:
5.1 dois (02) cestos com tamanho mínimo 20x15cm(lxp),para acomodação de insumos,que deverão
possuir sistema de fixação compatível com os trilhos da bandeja para acomodação do
monitor multiparametro.
    O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e
serviço em língua portuguesa ou inglesa. o licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos
usuários e de serviço à equipe técnica,sem ônus para a administração.

114421007    Objeto: estativa para sistema de vídeo cirurgia
          1. Generalidades:
          sistema para fixação no teto para administração de um braço articulado com montagem simples
para suprir,com gases medicinais e energia,para fixação/sustentação de sistemas de vídeo cirurgia.
          2. Projeto
          2.1 devera ser apresentado pre-projeto em 3d(formato CAD)da sala para simulação da
mobilidade/compatibilidade da estativa,para configuração segundo as necessidades do corpo clinico;
          2.2 o pre-projeto devera contemplar também o sistema de ancoragem da estativa.
          3. Características técnicas mínimas:
          3.1 o sistema de braços deve ter no mínimo 02 articulações cuja capacidade de carga bruta deve
ser de pelo menos 230kg em equipamentos médico-hospitalares(sistema de vídeo cirurgia),acessórios e
insumos;
          3.2 o alcance de um dos braços deve ser de 0,9m e o do outro braço deve ser de 0,6m,totalizando
assim 1,5m(medidos desde o eixo da ancoragem ate o eixo central do modulo de distribuição). As
superfícies devem ser lisas para uma fácil higienização e resistentes a desinfetantes;
          3.3 para máxima segurança, os braços deverão ser testado com fator de segurança 4(4x sua
capacidade máxima de carga);
          3.4 a tampa de teto do conjunto devera possuir formato curvo e ser constituída em material
resistente a solventes e corrosão;
          3.5 o raio de giro deve ser pelo menos 330º(sem colapsos ou distorções em cabos internos e
mangueiras)em todos os eixos de giro do sistema;
          3.6 deve possuir sistema de frenagem pneumática com fim de curso suave.
          3.7 todo o sistema deve ser apto para receber saídas multimídias pre-cabeadas diretamente na
estativa;
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          3.8 a estativa deve ser sustentada pelo teto,com sistema articulado para favorecer sua mobilidade,
a fim de permitir o acomodamento de outros equipamentos medico-hospitalares;
          3.9 as conexoes de gases medicinais,energia eletrica e outros,devem estar instalados na parte
interna da estativa;
          3.10 a estativa deve possuir as seguintes características:
          3.10.1 modulo de distribuição com capacidade minima de carga de 230kg,com 04(quatro) bandejas
para acomodação dos equipamentos médico-hospitalares,01 gaveta para acessórios, 01 suporte para
cilindro de co2, 02 braços para fixação de monitores, 01 enrolador de cabos;
          3.10.2 o modulo de distribuição devera ter no mínimo 150cm e possuir trilho que permita diferentes
regulagens de distancia entre as quatro bandejas. A regulagem das distancias entre as bandejas devera
ser realizada sem a necessidade de utilização de ferramentas;
          3.10.3 as superfícies do modulo de distribuição,das 04(quatro) bandejas, do suporte para cilindro,
dos 02(dois) braços para fixação de monitores e da gaveta de acessórios devem ser lisas,sem
arestas,constituídas em material resistente a solventes e corrosão;
          3.10.4 cada uma das quatro bandejas utilizadas para acomodação dos equipamentos que
compõem o sistema de vídeo cirurgia deve ter dimensões de 60x50cm(lxp) com capacidade de suportar
ate 50kg de carga;           3.10.5 as quatro bandejas devem possuir trilho lateral em ambos seus lados
para colocar acessórios;
          3.10.6 a manopla de movimentação da estativa e controle do freio deve estar localizada na parte
frontal da estativa,  junto a segunda bandeja;
          3.10.7 um(01)gaveteiro com dimensões de 60x50x09cm(lxpxh)com capacidade de suportar ate
10kg;
          3.10.8 um suporte para fixação de cilindro de co2 com capacidade de suportar ate 10kg;
          3.10.9 02 braços para fixação monitores com pelo menos 30cm de comprimento e com adaptador
com dimensões ajustáveis para fixação de monitores de 15 a 32 polegadas,permitindo a realização  de
movimentos: vertical,horizontal e tilt;
          3.10.10 possuir suporte para fixação de bombas de infusão ,com comprimento mínimo de 1,0m;
          3.10.11 deve possuir 12 tomadas elétricas 220v/60hz,padrão ABNT;
          3.10.12 deve possuir 05 tomadas de gases medicinais(01 deO2,01 de ar,02 de co2,01 de vácuo)
          3.10.13 a tomada de vácuo deve estar posicionada abaixo das demais tomadas de gases
medicinais;
          3.10.14 todas as tomadas de gases medicinais deverão possuir um distanciamento mínimo,uma
das outras, que permita a correta fixação das válvulas reguladoras de pressão;
          3.10.15 deve possuir 06 saídas lógicas(rj45);
          3.10.16 deve possuir 03 saídas hdmi;
          3.10.17 deve possuir 03 saídas de comunicação reserva;  4 sistema de ancoragem:
          4.1 todo sistema de ancoragem devera ser fornecido pela empresa vencedora;
          5 acessórios
          5.1 dois(02) cestos com tamanho mínimo 20x15cm(lxp),para  acomodação de insumos,que
deverão possuir sistema de fixação compatível com os trilhos da primeira bandeja;
          O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos  de operação em língua
portuguesa e serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional
adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.

114421008 Estativa para equipamentos medico-hospitalares de uso na UTI
1. generalidades: sistema para fixação no teto para administração de um braço articulado com montagem
simples para suprir,com gases medicinais e energia,para fixação/sustentação de equipamentos
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medico-hospitalares de uso na UTI.
2.projeto
2.1 devera ser apresentado pré-projeto em 3 d(formato CAD) da sala para simulação da
mobilidade/compatibilidade da estativa,para configuração segundo as necessidades do corpo
clinico;
2.2 o pre-projeto devera contemplar também o sistema de ancoragem da estativa;
3. características técnicas mínimas:
3.1 o sistema de braços deve ter no mínimo 02 articulações cuja capacidade de carga bruta deve ser de
pelo menos 220kg, em equipamentos medico-hospitalares,acessórios e insumos;
3.2 o alcance de um dos braços deve ser de 0,6m e o do outro braço deve ser de 0,6m,totalizando assim
1,2m(medidos desde o eixo da ancoragem ate o eixo central do modulo de distribuição).as superfícies
devem ser lisas para uma fácil higienização e resistentes a desinfetantes;
3.3 para máxima segurança, os braços deverão ser testados com fator de segurança 4(x4 sua capacidade
máxima de carga);
3.4 a tampa de teto do conjunto devera possuir formato curvo e ser constituída em material resistente a
solventes e corrosão;
 3.5 o raio de giro deve ser pelo menos 330º(sem colapsos ou distorções em cabos internos e
mangueiras) em todos os eixos de giro do sistema.
 3.6 deve possuir sistema de frenagem pneumática com fim de curso suave.
 3.7 todo o sistema deve ser apto para receber saídas multimídias pre-cabeadas diretamente na estativa;
 3.8 a estativa deve ser sustentada pelo teto,com sistema articulado para favorecer sua mobilidade,a fim
de permitir o acomodamento de outros equipamentos medico-hospitalares;
3.9as conexões de gases medicinais,energia elétrica e outros,devem estar no modulo de distribuição,de
forma que cabos e mangueiras devem estar instalados na parte interna da estativa;
3.10 a estativa deve possuir as seguintes características:
3.10.1 modulo de distribuição com capacidade mínima de carga de 220 kg; com: 01(uma) bandeja para
acomodação do monitor multiparametro; 01(um) sistema de fixação e elevação para carro de transporte
para ventilador pulmonar; 01(um) braço para fixação de bombas de infusão; 01(um) enrolador de cabos;
3.10.2 a bandeja utilizada para acomodação do monitor multiparametros deve possuir dimensões de
50x40cm(lxp) e capacidade de suportar no mínimo 25kg de carga;
3.10.2 a bandeja utilizada para acomodação do monitor multiparametro deve possuir sistema de
fixação/travamento para os 20(vinte) monitores multiparametros(marcas/modelos a
serem definidos posteriormente), sem que seja necessária a utilização de ferramentas;
3.10.3 a bandeja utilizada para acomodação do monitor multiparametro deve possuir ajuste de altura,para
que seja possível situá-la entre 1,33m e 1,80m do solo;
3.10.4 a bandeja para acomodação do monitor multiparametro deve possuir trilhos laterais para colocar
cestos para acessórios;
3.10.5 a coluna principal da estativa deve possuir furações e/ou sistemas que encaixe, que permitam
posicionar a bandeja utilizada para a acomodação do monitor multiparametro nas partes frontais e laterais
da coluna principal da estativa;
3.10.6 deve possuir manopla para movimentação da estativa e controle do freio, que deve estar localizada
em posição ergonômica correta;
3.10.7 o sistema de fixação e elevação para carro de transporte para ventilador pulmonar devera possuir
todos os acessórios, suportes, sensores, engates e/ou quaisquer pecas necessárias para a correta
fixação e elevação do carro de transporte para ventilador pulmonar,sem que seja
necessária a utilização de ferramentas;
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3.10.8 o sistema de fixação e elevação para carro de transporte para ventilador pulmonar deve suportar
no mínimo 100kg de carga;
3.10.9 o sistema de fixação e elevação para carro de transporte para ventilador pulmonar deve ser
pneumático e/ou elétrico, e permitir elevar o carro de transporte do ventilador pulmonar em no mínimo
15cm em relação ao solo;
3.10.10 as superfícies do modulo de distribuição, bem como de todas as partes que compõem a estativa
devem ser lisas sem arestas, constituídas em material resistente a solventes e corrosão;
 3.10.11 deve possuir 02(dois) suportes para fixação de bombas de infusão, com comprimento mínimo de
1,5m/cada;
 3.10.12 deve possuir no mínimo 14 tomadas eletricas220v/60hz
 padrão ABNT;
 3.10.13 deve possuir 06 tomadas de gases medicinais (02 de o2, 02 de ar, 02 de vácuo);
 3.10.14 as tomadas dos gases medicinais o2 e ar comprimido deverão possuir padrão de conexão
engate rápido,devendo ser fornecidos também todas as válvulas e adaptadores para conexão das
mangueiras de gases medicinais de 24(vinte e quatro) ventiladores pulmonares(marcas/modelos a serem
definidos posteriormente) a rede de gases da estativa;
 3.10.15 as tomadas de vácuo devem estar posicionadas abaixo das demais tomadas de gases
medicinais;
 3.10.16 todas as tomadas de gases medicinais deverão possuir um distanciamento mínimo, uma das
outras,que permita a correta fixação das válvulas reguladoras de pressão e/ou fluxometros;
 3.10.17 deve possuir 04 saídas lógicas(rj45);
 3.10.18 deve possuir 03 saídas hdmi;
 3.10.19 deve possuir 03 saídas de comunicação reserva;
 4. sistema de ancoragem:
4.1 todo sistema de ancoragem devera ser fornecido pela
 empresa vencedora;
 5. acessórios:
 5.1 dois(02) cestos com tamanho mínimo 20x15cm(lxp) para acomodação de insumos, que deverão
possuir sistema de fixação
 compatível com os trilhos da bandeja para acomodação do monitor  multiparametros;
 5.2 para as 20 unidades ''estativa para equipamentos medico- hospitalares de uso na UTI'' deverão ser
fornecidos 24(vintee quatro) carros de transporte para ventilador pulmonar com as seguintes
características:
 5.2.1 deve possuir 01(um) braço para sustentação do circuito Respiratório  do ventilador pulmonar em
ambas as laterais do carro de transporte;
 5.2.3 deve possuir 03(três) suportes para fixação de umidificadores de ventiladores
pulmonares(marcas/modelos a serem definidos posteriormente), posicionados nas partes frontais
 e laterais do carro de transporte;
 5.2.4 deve possuir estrutura e todos os acessórios/suportes para fixação e elevação através da estativa;
 5.2.5 deve possuir manopla para movimentação, que deve estar localizada em posição ergonômica
correta;
 5.2.6 deve possuir rodízios com no mínimo 8 polegadas,com sistema de freios em diagonal;
bem como de todas as partes que compõem o carro de transporte para ventilador pulmonar devem ser
lisas,sem arestas,constituídas em material resistente a solventes e corrosão;
5.2.8 deve possuir bandeja para ventilador pulmonar com regulagem de altura com variação de no mínimo
70cm em relação as colunas do carro de transporte;
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5.2.8.1 a bandeja para ventilador pulmonar devera suportar ate 100kg de carga e possuir sistema de
fixação/travamento para os 24(vinte e quatro) ventiladores pulmonares(marcas/modelos a serem definidos
posteriormente), sem que seja necessária a utilização de ferramentas;
5.2.8.2 deve possuir todos os acessórios e/ou suportes necessários para fixar os ventiladores
pulmonares(marcas/modelos a serem definidos posteriormente), as bandejas;
   O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressosde operação em língua portuguesa e
serviço em língua portuguesa ou inglesa. o licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos
usuários e de serviço a equipe técnica sem ônus para a administração.

114421009 1. estativas de teto, para cirurgia e anestesia. As estativas deverão ser instaladas em ancoragens
separadas.
2. Caracteristicas tecnica minimas Estativa cirurgião:
2.1 braço tri-articulado com distancia minima do eixo central de 180cm;
2.2 braço com giro de pelo menos 300º, sem colapsos e torções nos cabos e mangueiras internas;
2.3 braço com capacidade de carga de no minimo 150Kg;
2.4 módulo de distribuição de 120cm mínima;
2.5 sistema de ancoragem fixado no teto, a ser calculado e entregues pelo fornecedor(licitante)
2.6 sistema de freio pneumático ou eletromecânico independente dos tres eixos com botões integrados na
prateleira;
2.7 (01) um braço duplo, os dois devem possuir alcance de 90cm no minimo.
3. Acessórios:
3.1 bandejas: deverão ser no mínimo três(03) bandejas, com altura ajustável com no mínimo 50X50 cm e
suporte a 60Kg;
3.1.2 bandeja com gaveta de no minimo 50x50cm e suporte a 50kg;
3.1.3 o corpo de cada bandeja deve ser estrutura metálica com tratamento anticorrosivo;
3.1.4 sistema de trilhos na lateral para a instalação de acessórios e pegador na parte frontal da bandeja;
3.2 (12) doze tomadas padrão 220v/60Hz(sendo 10 tomadas 10A e 2 tomadas 20A);
3.3 (02) duas tomadas de oxigênio;
3.4 (02) duas tomadas de ar comprimido;
3.5 (02) duas tomadas de vácuo;
3.6 (01) uma tomada de Co²;
3.7 (02) duas tomadas lógicas (RJ45);
3.8 (01) cesto para acomodação de acessórios, a ser instalado na lateral da bandeja;
3.9 (01) um suporte de soro para bombas de infusão, com capacidade de, no mínimo, 20 Kg, em material
de aço inox;
4. (03) três enroladores de cabos com cobertura de borracha;
4.1 o espaçamento entre as conexões de saída dos gases no módulo de distribuição deverá ser de no
mínimo 150mm para evitar colisão de acessórios tais como(valvulas redutoras, fluxômetros, vacuômetros
e nebulizadores).
5. Caracteristicas técnicas mínimas estativa anestesia:
5.1 Braço bi-articulado com distancia minima do eixo de 60cm.
5.2 braço com giro de pelo menos 300º sem colapsos e torções nos cabos e mangueiras internas;
5.3 módulo de distribuição de 120cm;
5.4 sistema de ancoragem fixado no teto, a ser calculado e entregues pelo fornecedor(licitante)
5.4.1 sistema de ancoragem deve ser calculado prevendo a atualização do sistema para instalação de
estativa motorizada;
5.5 o braço deve possuir alcance de 60cm no mínimo;
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5.6 braço com capacidade de carga de no minimo 200Kg.
6. Acessórios:
6.1 (12) doze tomadas padrão 220v/60Hz(sendo 10 tomadas 10A e 2 tomadas 20A)
6.2 (02) duas tomadas de oxigênio;
6.3 (02) duas tomadas de ar comprimido;
6.4 (02) duas tomadas de vácuo;
6.5 (02) duas tomadas de óxido nitroso;
6.6 (01) uma tomada lógica (RJ45);
6.7 o espaçamento entre as conexões de saída dos gases no módulo de distribuição deverá ser de no
minimo 150mm para evitar colisão de acessórios tais como(válvulas redutoras,fluxômetros, vacuometros
e nebulizadores).
7. Instalação e funcionamento das demais unidades de uso;
7.1 a empresa vencedora é responsável pela instalação do equipamento, contemplando todos os
acessórios necessários à correta instalação, no local a ser definido pela unidade solicitante;
7.2 a empresa deverá fornecer o sistema de ancoragem previamente a instalação das estativas;
8. projeto:
8.1 o fornecedor deverá entregar projeto de instalação do equipamento, no formato digital(cad) e
impresso, contendo, no minimo, (03) tres vistas da instalação do equipamento;
8.2 o fornecedor devera entregar projeto 3D da sala, que simule a real movimentação do sistema das
estativas. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua
portuguesa(brasil). O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração.

114421010 1. Estativa de teto para acomodação de equipamentos de monitoramento em UTI, composto por estativa
lado seco e lado umido, deverão ser instaladas em uma ancoragem
2. caracteristicas técnicas mínimas estativa lado seco:
2.1 braço triarticulado com distancia minima do eixo central de 120cm;
2.2 braço com giro de pelo menos 300º, sem colapsos e torções nos cabos e mangueiras internas;
2.3 braço com capacidade de carga de no minimo 150Kg;
2.4 módulo de distribuição de 80cm;
2.5 sistema de ancoragem fixado de teto, a ser calculado e entregue pelo fornecedor(licitante);
2.6 (01) um braço duplo, os dois devem possuir alcance de 60cm no mínimo;
3. acessórios:
3.1 bandejas: deverão ser no minimo duas(02) bandejas, com altura ajustável com no minimo 50x50cm e
suporte a 60Kg;
3.1.2 bandeja com gaveta de no minimo 50x50cm e suporte a 50Kg;
3.1.3 o corpo de cada bandeja deve ser estrutura metálica com tratamento anticorrosivo;
3.1.4 sistema de trilhos na lateral para a instalação de acessorios e pegador na parte frontal da bandeja;
3.2 (12) doze tomadas padrão 220V/60Hz(sendo 10 tomadas 10A e 2 tomadas 20A)
3.3(02) tomadas de oxigênio;
3.4 (02) tomadas de ar comprimido;
3.5 (02) tomadas de vacuo
3.6 (02) tomadas lógicas (RJ45);
3.7 o espaçamento entre as conexões de saída dos gases no modulo de distribuição deverá ser de no
minimo 150mm para evitar colisão de acessórios tais como(valvulas redutoras, fluxômetros, vacuômetros
e nebulizadores
4. caracteristicas técnicas mínimas estativa lado úmido:
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4.1 braço triarticulado com distancia minima do eixo central de 120cm;
4.2 braço com giro de pelo menos 300º, sem colapsos e torções nos cabos e mangueiras internas;
4.3 braço com capacidade de carga de no minimo 150Kg;
4.4 módulo de distribuição de 160 +/- 5cm;
4.5 sistema de ancoragem fixado de teto, a ser calculado e entregue pelo fornecedor(licitante);
4.6 (01) um braço duplo, os dois devem possuir alcance de 60cm no mínimo;
4.7 o braço deve possuir um espaçador de no minimo 200mm para evitar colisões entre o braço úmido e
seco.
5. Acessórios:
5.1 (02) suportes de soro com 4 ganchos para bombas de infusão, com capacidade de, no minimo, 20Kg,
em material de aço inox;
5.2 (12) doze tomadas padrão 220V/60Hz(sendo 10 tomadas 10A e 2 tomadas 20A)
5.3 (02) tomadas lógicas (RJ45);
5.4 o espaçamento entre as conexões de saída dos gases no modulo de distribuição deverá ser de no
minimo 150mm para evitar colisão de acessórios tais como(valvulas redutoras, fluxômetros, vacuômetros
e nebulizadores).
6. Instalação :
6.1 a empresa vencedora é responsável pela instalação do equipamento, contemplando todos os
acessórios necessários à correta instalação, no local a ser definido pela unidade solicitante;
6.2 a empresa deverá fornecer o sistema de ancoragem previamente a instalação das estativas;
7. projeto:
7.1 o fornecedor deverá entregar projeto de instalação do equipamento, no formato digital(cad) e
impresso, contendo, no minimo, (03) tres vistas da instalação do equipamento;
7.2 o fornecedor devera entregar projeto 3D da sala, que simule a real movimentação do sistema das
estativas. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua
portuguesa(brasil). O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a
administração.

114421011 Objeto: Estativa para aparelho de anestesia
1.Generalidades: sistema para fixação no teto para administração de um braço bi articulado equipado
com módulo de distribuição com montagem simples para suprir com gases medicinais e energia, os
aparelhos de anestesia com monitorização.
2 Características técnicas mínimas:
2.1 o sistema de braços deve ter no mínimo 02 articulações, cuja capacidade de carga bruta deve ser de
pelo menos 200kg.
2.2 O alcance do braço deve ser de 0,85m, no mínimo;
2.3 Módulo de distribuição de 120 cm, no mínimo.
2.4 As superfícies do braço devem ser lisas, sem arestas, constituída em material resistente a solventes e
corrosão;
2.5 Para máxima segurança, o braço deverá ser testados com Fator de segurança 4(x4 sua capacidade
máxima de carga);
2.6 A tampa de teto do conjunto devera ser constituída em material resistente a solventes e corrosão;
2.7 O raio de giro deve ser pelo menos 330º (sem colapsos ou distorções em cabos internos e
mangueiras) em todos os eixos de giro do sistema.
2.8 Todo o sistema deve ser apto para receber saídas multimídias pré-cabeadas diretamente na estativa;
2.9 A estativa deve ser sustentada pelo teto, com sistema articulado para favorecer sua mobilidade, a fim
de permitir o acomodamento de outros equipamentos médico-hospitalares;

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 2051 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
2.10 As conexões de gases medicinais, energia elétrica e outros, devem estar no módulo de distribuição,
de forma que cabos e mangueiras devem estar instalados na parte interna da estativa;
2.11 A estativa deve possuir as seguintes características:
2.11.1 Modulo de distribuição com capacidade mínima de carga de 30 Kg e deve possuir movimento
vertical de no mínimo 30 cm.
2.11.2 As superfícies do módulo de distribuição, bem como de todas as partes que compõem a Estativa
devem ser lisas, sem arestas, constituídas em material resistente a solventes e corrosão;
2.11.3 Deve possuir 12 tomadas elétricas 10A 220V/60hz, padrão ABNT;
2.11.4 Deve possuir 08 tomadas de gases medicinais (02 de o2, 02 de ar, 02 de n2o, 02 de vácuo).
2.11.5 As tomadas dos gases medicinais O2, Ar comprimido e N2O deverão possuir padrão NBR 11906;
2.11.6 As 02 tomadas de vácuo devem estar posicionadas abaixo das demais tomadas de gases
medicinais;
2.11.7 Todas as tomadas de gases medicinais deverão possuir um distanciamento mínimo, uma das
outras, que permita a correta fixação das válvulas reguladoras de pressão e/ou fluxômetros;
2.11.8 Deve possuir 04 saídas lógicas (rj45);
2.11.9 Deve possuir 02 saídas DVI;
2.11.10 Deve possuir 02 saídas de comunicação reserva;
3 sistema de ancoragem:
3.1 Todo sistema de ancoragem devera ser fornecido pela empresa vencedora;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e
serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos
usuários e de serviço à equipe Técnica, sem ônus para a administração.

114421012 Estativa para sistema de vídeo cirurgia
1. Generalidades:
sistema para fixação no teto para administração de um braço tri articulado com montagem simples para
suprir, com gases medicinais e energia, para fixação/sustentação de sistemas de vídeo cirurgia.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 o sistema de braços deve ter no mínimo 03 articulações cuja capacidade de carga bruta deve ser de
pelo menos 200kg em equipamentos médico-hospitalares(sistema de vídeo cirurgia),acessórios e
insumos;
2.2 o alcance de um dos braços deve ser de no mínimo 0,85m e o do outro braço deve ser de no mínimo
0,6m, totalizando assim no mínimo 1,45m (medidos desde o eixo da ancoragem ate o eixo central do
modulo de distribuição). As superfícies devem ser lisas para uma fácil higienização e resistentes a
desinfetantes;
2.3 para máxima segurança, os braços deverão ser testado com fator de segurança 4(4x sua capacidade
máxima de carga);
2.4 a tampa de teto do conjunto devera ser constituída em material resistente a solventes e corrosão;
2.5 o raio de giro deve ser pelo menos 330º(sem colapsos ou distorções em cabos internos e
mangueiras)em todos os eixos de giro do sistema;
2.6 deve possuir sistema de frenagem pneumática com fim de curso suave;
2.7 todo o sistema deve ser apto para receber saídas multimídias pré-cabeadas diretamente na estativa;
2.8 a estativa deve ser sustentada pelo teto, com sistema articulado para favorecer sua mobilidade, a fim
de permitir o acomodamento de outros equipamentos medico-hospitalares;
2.9 as conexões de gases medicinais, energia elétrica e outros, devem estar instalados na parte interna
da estativa;
2.10 a estativa deve possuir as seguintes características:
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2.10.1 modulo de distribuição com capacidade mínima de carga de 130kg,com 03(três) bandejas para
acomodação dos equipamentos médico-hospitalares, 01 bandeja com gaveta para acomodação dos
equipamentos médico-hospitalares e acessórios, 01 suporte para cilindro de co2, 01 braço para fixação de
monitores, 01 enrolador de cabos;
2.10.2 o modulo de distribuição devera ter no mínimo 120cm e possuir trilho que permita diferentes
regulagens de distancia entre as quatro bandejas;
2.10.3 as superfícies do modulo de distribuição, das 04(quatro) bandejas, do suporte para cilindro, dos
02(dois) braços para fixação de monitores e da gaveta de acessórios devem ser lisas, sem arestas,
constituídas em material resistente a solventes e corrosão;
2.10.4 cada uma das três bandejas utilizadas para acomodação dos equipamentos que compõem o
sistema de vídeo cirurgia deve ter dimensões de 50x48cm(lxp) com capacidade de suportar até 80kg de
carga;
2.10.5 as quatro bandejas devem possuir trilho lateral em ambos seus lados para colocar acessórios;
2.10.6 a manopla de movimentação da estativa e controle do freio deve estar localizada na parte frontal
da estativa, junto a segunda bandeja;
2.10.7 um (01)gaveteiro com bandeja com dimensões mínimas de 50x48x09cm(lxpxh)com capacidade de
suportar ate 10kg na gaveta e 50kg na bandeja;
2.10.8 um suporte para fixação de cilindro de co2 com capacidade de suportar até 10kg;
2.10.9 01 braço para fixação de monitor com pelo menos 30cm de comprimento e com adaptador com
dimensões ajustáveis para fixação de monitores de 15 a 32 polegadas padrão VESA, permitindo a
realização de movimentos: vertical, horizontal e tilt;
2.10.11 deve possuir 12 tomadas elétricas de 10 A 220v/60hz,padrão ABNT;
2.10.12 deve possuir 07 tomadas de gases medicinais(02 de O2, 02 de ar,01 de co2, 02 de vácuo)
2.10.13 a tomada de vácuo deve estar posicionada abaixo das demais tomadas de gases medicinais;
2.10.14 todas as tomadas de gases medicinais deverão possuir um distanciamento mínimo, uma das
outras, que permita a correta fixação das válvulas reguladoras de pressão;
2.10.15 deve possuir 04 saídas lógicas(rj45);
2.10.16 deve possuir 02 saídas DVI;
2.10.17 deve possuir 02 saídas de comunicação reserva;
3 sistema de ancoragem:
3.1 todo sistema de ancoragem devera ser fornecido pela empresa vencedora;
4 acessórios
4.1 dois(02) cestos com tamanho mínimo 20x15cm(lxp),para acomodação de insumos, que deverão
possuir sistema de fixação compatível com os trilhos da primeira bandeja;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e
serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos
usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.

114421013 Estativa para sistema de vídeo cirurgia para sala híbrida
1. Generalidades:
sistema para fixação no teto para administração de um braço tri articulado com montagem simples para
suprir, com gases medicinais e energia, para fixação/sustentação de sistemas de vídeo cirurgia.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 o sistema de braços deve ter no mínimo 03 articulações cuja capacidade de carga bruta deve ser de
pelo menos 200kg em equipamentos médico-hospitalares(sistema de vídeo cirurgia),acessórios e
insumos;
2.2 o alcance de um dos braços deve ser de no mínimo 1,1m e o do outro braço deve ser de no mínimo

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 2053 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
0,85m, totalizando assim no mínimo 1,95m(medidos desde o eixo da ancoragem ate o eixo central do
modulo de distribuição). As superfícies devem ser lisas para uma fácil higienização e resistentes a
desinfetantes;
2.3 para máxima segurança, os braços deverão ser testado com fator de segurança 4(4x sua capacidade
máxima de carga);
2.4 a tampa de teto do conjunto devera ser constituída em material resistente a solventes e corrosão;
2.5 o raio de giro deve ser pelo menos 330º(sem colapsos ou distorções em cabos internos e
mangueiras)em todos os eixos de giro do sistema;
2.6 deve possuir sistema de frenagem pneumática com fim de curso suave;
2.7 todo o sistema deve ser apto para receber saídas multimídias pré-cabeadas diretamente na estativa;
2.8 a estativa deve ser sustentada pelo teto, com sistema articulado para favorecer sua mobilidade, a fim
de permitir o acomodamento de outros equipamentos médico- hospitalares;
2.9 as conexões de gases medicinais, energia elétrica e outros, devem estar instalados na parte interna
da estativa;
2.10 a estativa deve possuir as seguintes características:
2.10.1 modulo de distribuição com capacidade mínima de carga de 130kg,com 03(três) bandejas para
acomodação dos equipamentos médico-hospitalares, 01 bandeja com gaveta para acomodação dos
equipamentos médico-hospitalares e acessórios, 01 suporte para cilindro de co2, 02 braços para fixação
de monitores, 01 enrolador de cabos;
2.10.2 o modulo de distribuição devera ter no mínimo 120cm e possuir trilho que permita diferentes
regulagens de distancia entre as quatro bandejas;
2.10.3 as superfícies do modulo de distribuição, das 04(quatro) bandejas, do suporte para cilindro, dos
02(dois) braços para fixação de monitores e da gaveta de acessórios devem ser lisas, sem arestas,
constituídas em material resistente a solventes e corrosão;
2.10.4 cada uma das três bandejas utilizadas para acomodação dos equipamentos que compõem o
sistema de vídeo cirurgia deve ter dimensões de 50x48cm(lxp) com capacidade de suportar até 80kg de
carga;
2.10.5 as quatro bandejas devem possuir trilho lateral em ambos seus lados para colocar acessórios;
2.10.6 a manopla de movimentação da estativa e controle do freio deve estar localizada na parte frontal
da estativa, junto a segunda bandeja;
2.10.7 um (01) gaveteiro com bandeja com dimensões mínimas de 50 x 48 x 09 cm (lxpxh) com
capacidade de suportar ate 10kg na gaveta e 50kg na bandeja;
2.10.8 um suporte para fixação de cilindro de co2 com capacidade de suportar até 10kg;
2.10.9 02 braços para fixação monitores com pelo menos 30cm de comprimento e com adaptador com
dimensões ajustáveis para fixação de monitores de 15 a 32 polegadas padrão VESA, permitindo a
realização de movimentos: vertical, horizontal e tilt;
2.10.10 deve possuir 12 tomadas elétricas de 10 A 220v/60hz,padrão ABNT;
2.10.11 deve possuir 07 tomadas de gases medicinais(02 de O2, 02 de ar,01 de co2, 02 de vácuo)
2.10.12 a tomada de vácuo deve estar posicionada abaixo das demais tomadas de gases medicinais;
2.10.13 todas as tomadas de gases medicinais deverão possuir um distanciamento mínimo, uma das
outras, que permita a correta fixação das válvulas reguladoras de pressão;
2.10.14 deve possuir 04 saídas lógicas(rj45);
2.10.15 deve possuir 02 saídas DVI;
2.10.16 deve possuir 02 saídas de comunicação reserva;
3 sistema de ancoragem:
3.1 todo sistema de ancoragem devera ser fornecido pela empresa vencedora;
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4 acessórios
4.1 dois(02) cestos com tamanho mínimo 20x15cm(lxp),para acomodação de insumos, que deverão
possuir sistema de fixação compatível com os trilhos da primeira bandeja;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa e
serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos
usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.

114790001 Lavatório em granito PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

114790002 Lavatório em granito branco, medindo 130x50x85 PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

114790003 Lavatório em granito, medindo 150x60x85 PECA 47 Equipamentos e aparelhos
hidráulico-Sanitários (46)

ativo

114812001 Chapa bifeteira com 04 queimadores. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
114839004 Sistema imunoanalisador multiparamétrico automatizado

Especificação técnica aparelho automático compacto de detecção microbiana por meio de reação
imunoenzimática elisa com inal fluorescente sem dependência prévia de isolados mcrobiano
1- Espaço para produção de 12 testes simples de reagentes com eitura mínima de 6 unidades amostrais
2- Um sistema óptico flurimétrico.
3- Sistema que permita a realização de multianalises e/ou análises simultâneas de multi amostras.
4- Sistema de incubação interno destinado a manter todos os componentes à temperatura desejada.
5- Placa aquecedora que permita o aquecimento homogênio das amostras
6- Processadora central que controla o sistema na sua totalidade a permitir o registro de dados amostrais
para controle e rastreabilidade dos reagente e resultados das amostras no console do sistema com
impressão dos resultados.
7- Sessões de trabalho independentes.
8- Leitor de código de barras que permite a leitura das informações codificadas das etiquetas das barretes
de reagentes e dos cartões.
Características elétricas
Tensão de alimentação:100-240 vac(3-1,2a);consumo: 100-240vac
Tensão de alimentação:100-240 vac(3-1,2a);consumo:100-240vac  (1,5-08a);
frequência:50 - 60hz.
potência:150watts;libertação de calor aproximada: 512btu/hr150w.
Garantia e assistência técnica
Fornecimento de todo sistema com garantia no local de 01  (um)  ano  a partir da finalização do processo
de instalação pelo contratante,sem limite de visitas,e já incluídas as despesas de viagem,peças e
mão-de-obra,além dos consumíveis
utilizados nos reparos.deve incluir durante 1 ano  de serviços de qualificação e manutenção preventiva
(qualificação e manutenção preventiva durante o ano) além de qualificação durante a instalação.o
fornecedor será responsável pela instalação do equipamento, sua calibração/qualificação durante o
período de garantia contratual e pelo treinamento da equipe de servidores.o fornecedor deve fornecer os
relatórios dos protocolos de qualificação de instalação(iq), certificado de qualificação de operação(oq)e
certificado de qualificação de performance (eficiência) (pq) realizados no local de instalação (iq),
certificados de qualificação de operação (oq)e certificado de qualificação de performance (eficiência) (pq)
realizados no local de instalação. O fornecedor deve dispor de equipe técnica treinada para suporte
pós-venda e assistência técnica treinada para suporte pós-venda e assistência técnica no Brasil.
Treinamento: deve incluir treinamento de no total 72horas

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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72horas com instrutor qualificado após a finalização da qualificação do sistema, distribuídos conforme
segue:
a)familiarização e operação básica do instrumento e do software: carga horária:16horas.
b) treinamento,operação avançada e manutenção básica: carga horária: 16 horas
c) treinamento em metodologia(a definir):carga horária:40hs
Manuais :de instalação, operação e manutenção,detalhados em versão em português e/ou inglês.
Aplicações técnicas
Realização de testes imunoenziáticos para detecção de patôgenos alimentares e toxinas microbianas
dentre eles: salmonella spp, campylobacter spp, listeria spp e listeria monocytogenes, escherichia
colio.157, enterotoxinas estafilocócicas a e b emtre outras.
Performace
1- Ter metodologias de detecção validadas na aoac,
2- Realizar leitura multi-teste e/ou simultâneas de multi-amostras mínima 6 amostras;
3- Detecção microbiana independente do isolamento microbiano em até 2 horas por amostra;
4- Sensibilidade para detecção de até 20ufc/25g ou 20ufc/25ml na proposta o fabricante deve incluir os
seguintes consumíveis (kits):
Listeria spp+listeria monocytogenes 48horas vidas lduo:
Contendo (4 caixas com kit 60 testes,40 caixas com 6 frascos de 225ml de listeria xpress broth frascos e
12 caixas com 20 tubos de 10ml de listeria xpress broth tubos);
Campylobacter spp e jejuni - vidas camplobacter+campy jejuni contendo 4 caixas com kit 30 testes,12
caixas com 10 sachets de genbox anaer,12 caixas com 10 sachets de genbox microaer, 12 caixas com 10
sachets de genbox co2, 04 caixas com 3 un.
kit 3x10 de combibag,12 caixas com 10 minibagsx225ml de campy food broth.
Salmonella easy slm:contendo 7 caixas de vidas salmonela com 60 kit testes,21 caixas com 20 tubos de
10ml de sx2 broth) e.coli 0157-vidas up e.coli 0157:h7(fago)contendo 2 caixas com 30 kit teste;
Toxina estafilococica - vidas enterotoxina staph (set2) contendo 4 caixas com kit 30 testes.
Os consumíveis (kit mais insumos) deverão se entregues de acordo com a demanda do laboratório.
Entrega programada, que será acordado com o laboratório de micorbiologia de alimentos do LACEN/SC.

114839005 Sistema automatizado de preparo de amostra e de padrões
Especificação técnica:
Sistema automatizado de preparação de amostras independente que trabalha como um equipamento
complementar para as preparações de amostras mais comuns para as técnicas de gc,lc,gc-ms e
lc-ms,inclui duas torres do injetor/amostrador automático e estação de trabalho,que deverá
obrigatoriamente atender aos seguintes requisitos mínimos(que deverão ser comprovados através de
boletins de especificações técnicas publicadas pelo fabricante,como por exemplo,folhas de especificação
disponíveis para"download" a partir da página do fabricante na internet - em caso de discrepâncias entre
as especificações disponíveis a partir de documentos disponíveis para "download" a partir da pagina do
fabricante e informações providas pela subsidiária e/ou representante do fabricante no Brasil,prevalecerão
como válidas as informações disponíveis nos documentos disponibilizados pelo fabricante) detalhamento:
Alimentação: 100120v/60hz ou 220v/60hz,consumo máximo de 800va ou 800w;
Duas torres de amostragem para líquidos;
Três bandejas de 50 frascos cada, total capacidade para 150 frascos;
Uma posição para aquecimento de um frasco;
Misturador do tipo agitador vortex;
Bandeja para resfriamento (controle peltier)para 50 frascos;
Software dedicado para controle e peração do sistema. Características principais do sistema de

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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preparação de
Amostras: métodos totalmente programados com informações e funcionalidades como:
Posicionamentos dos frascos na bandeja, informando condição no método de reagente, solvente, frasco
vazio ou qualquer outra condição(layout do sistema). Fácil elaboração do método e configuração das
torres, seringas,racks e frascos da bandeja.elaboração do sistema de preparação incluindo
diluições,derivatizações,adição de padrão interno,misturas de soluções,transferências de soluções para
frascos vazios, agitação dos frascos,aquecimento dos frascos e ainda temporizador para efetuar etapas
em tempos programados.
 Parâmetros de controle:
Profundidade de amostragem variável de-1 a 30 mm acima do padrão .processo de lavagem pré e pós de
0 a 15 lavagens para cada solvente a e b
Pré-limpeza da amostra de 0 a 15 lavagens
Economia de solvente ajustável de 10,20,30,40,80% do volume da seringa dois tamanhos da
seringa............volume máximo com sistema padrão(1,2,5,10,25,50 e 100ul)e volume máximo com
sistema opcional(250 e 500ul) utilização de frascos de 2 ou 1,5ml para todos os preparos de soluções, e
frascos de 4-6ml para uso como frascos de lavagem.possibilidade de mínimo 6 posições para solvente de
limpeza a e 4 frascos para solvente limpeza b.duas torres de amostragem para líquidos cada uma com
dois suportes para seringas de 1 a 100 ul e de 250 a 500ul.possibilitando a troca do tipo de seringas.
Capacidade do sistema de preparação de amostras
Torre de preparção de amostras pode acomodar até 3 frascos de 2ml a cada usoimecanismo de coleta do
frasco através de sistema de agarramento do frasco pela torre de condução. Sensor de controle que
detecta o perfeito agarramento do frasco
Sensor para detectar presença de torre opcional p/seringas de 250 e 500 ul.
Iluminação no compartimento da seringa para perfeita visualização da tomada de amostra.
Alinhamento automático da torre de condução dos frascos e bandeja.
Sistema suporta frascos de 2 ml,micro frascos, ou inserts nos frascos de 2 ml.
As bandejas são compatíveis com sistemas de pipetas tipo multi-tip. A torre utiliza sistema de 10 frascos
de 4ml para lavagem e 4 para descarte.
Suporta uso de seringas para líquido ou tipo gas-tight
O sistema de aquecimento padrão tem controle de temperatura de 35 a 80ºc.a agitação tipo voltex
permite agitação bidirecional até 4000 rpm.tanto aquecimento e agitação são totalmente programáveis
para cada frasco individualmente.
Sistema ininterrupto de energia "no braak"
Sistema "no break" com capacidade em kva suficiente para todo o sistema,com banco de baterias
seladas internas para autonomia mínima de 15 minutos.tensão de entrada:220 volts.tensão de saída
compatível com a requerida pelo sistema e com onda senoidal de saída.frequência de
60hertz.computador compatível com o sistema ofertado para o controle e operação do equipamento, uma
estação de trabalho deve ser fornecida, e possuir as seguintes características mínimas:
Hardware (mínimo recomendado):
Computador tipo pc, compatível com ibm/at,com processador
Intel core 2 duo de 3ghz;2gb de memória ram;250gb de capacidade de hard disk;drive de dvd-rw/cd-rw
combinado;placa de rede 10/100/1000(gigabit);sistema operacional Windows 7 Professional (service pack
2;monitor de tela plana de cristal líquido de 19"; mouse ps/2 e teclado;impressora a laser impressão de
pelo menos 35 páginas por minuto(papel carta) e a capacidade de impressão em frente e verso
automaticamente.
Software
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Incluso.total controle e operação do preparador de amostras,armazenando métodos,sequências e layout
dos frascos nas bandejas.operação totalmente programável para fazer todas as operações de método e
sequência de preparos de amostras sem a intervenção do operador.indicação de erros e recomendações
de ações para correta programação.
Garantia:
Fornecimento de todo sistema com garantia no local de partir da finalização do processo de instalação, o
que ocorrer primeiro,pelo contratante sem limite de visitas,e já incluídas as despesas de viagem,peças e
mão-de-obra,além dos consumíveis utilizados nos reparos.deve incluir durante 3 anos serviços de
qualificação e manutenção preventiva(1 qualificação e manutenção preventiva por ano),além de uma
qualificação durante a instalação.
O fornecedor será responsável pela instalação do equipamento, sua calibração/qualificação durante o
período de garantia contratual e pelo treinamento da equipe de servidores.
O fornecedor deve fornecer os certificados de qualificação de instalação(iq), certificados de operação
(oq)e certificado de qualificação de performance (eficiência)(pq).
O fornecedor deve dispor de equipe técnica treinada para suporte pós-venda e assistência técnica no
brasil.
Treinamento:
Deve incluir treinamento total de 240 horas com instrutor qualificado após a finalização da qualificação do
sistema, distribuídos conforme segue:
Familiarização o operação básica do instrumento e do
Software: carga horária: 40horas
Treinamento, operação avançada e manutenção básica: carga horária 40 horas;
Implantação e desenvolvimento de métodos de analise de resíduos de agrotóxicos e drogas veterinárias
por cromatografia liquida. Validação dos métodos em no mínimo 2 matrizes de alimentos: carga horária
160 horas.
Manual: o fornecedor do equipamento devera disponibilizar manuais de instalação, operação e
manutenção, detalhados em versão em português e/ou inglês.
Aplicação técnica: preparador de padrões e amostras para analises quantitativas e qualitativas de
resíduos de drogas veterinárias, micotoxinas e resíduos de agrotóxicos em matrizes complexas: alimento,
água, bebidas e material biológico.

114839006 1. Generalidades: Concentrador de amostras de pequenos volumes, por aquecimento e injeção de gás
2. Características técnicas mínimas:
2.1 Temperatura 25ºC a 100°C no ínimo (Presão ± 1°C );
2.2 Temporzador: Digital – Programável até 30 minutos, no mínimo;
2.2.1 Desligamento automático do aquecimento ao término do tempo programado;
2.3 Bloco:
2.3.1 No mínimo 28 alojamento por bloco;
2.4 Compatível com tubos de vários tamanhos;
2.5 Dimensões: L = 250 ± 50 (mm), P = 300 ± 50 (mm), A = 165 ±  60 (mm)
2.6  Peso: Até 10 Kg
3. Acessórios:
- 01 (uma) Alça para remoção de Bloco, se necessário;
- 02 (dois) Blocos de alumínio intercambiável de tamanhos diferentes;
- 01 (um) Módulo de agulhas em aço inox;

O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operações em língua portuguesa

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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e de serviço em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional
adequado aos usuários e de serviço à equipe técnica, sem ônus para a administração.

114847002 Sistema power automático computadorizado para debridamento, abrasão, sinvectomia, incisão e limpeza
intra-ocular, assim como para cortes sagitais e perfurações ósseas com unidades de controle nas
seguintes características com configuração mínima exigível, sistema automático para detecta o tipo de
lamina a ser utilizado e ajustado na operação adequada, controles e visor intuitivo no painel frontal que
permitem controle e compreensão imediato do desempenho do sistema, gravação das configurações
usadas pela família de laminas, ajuste automático de velocidade nos modos verso e reverso e oscilante,
controle para alternar velocidades definidas pelo   / usuário e velocidades alta e baixa pré-definidas, pedal
com o sistema low-profile, dando um período de tempo prolongado, sistema de bloqueio da janela da
lamina no controle do pedal ou manual da peça de mão determinando posição parada das lamina interna
em relação à abertura externa alavanca com controle automático e manual do fluxo com posições
totalmente / aberta ou fechada, também para quadril com ponteiras flexíveis ou de melhor qualidade -
ANVISA

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

114847003 Conjunto artroscópio básico para quadril com configuração mínima exigível PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

114847004 Conjunto básico de instrumentos para artroscopia de ombro com configuração mínima exigível PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

114847005 Conjunto básico de instrumentos para ligamentoplastia com configuração mínima exigível. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

114847006 Mesa posicionadora: unidade do suporte e posicionador para ombro, mesa de braço e capa ajustável tcart
- carrinho para transporte, adaptador para mesa cirúrgica e capa de intubação, composta dos seguintes
acessórios: suporte com extensão lateral, presilhas de suporte para rosto, coxim para joelho, suporte para
cabeça, suporte para campo cirúrgico e manopla para suporte lateral/parafuso lateral ou de melhor
qualidade.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

114847007 Broca em linha adequado para uso com âncoras rinsa e bioraptor 2,9 ou de melhor qualidade PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

114847008 Guia de broca em linha com ponta cravada ou de melhor qualidade PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

114847009 Guia de broca em linha com ponta de peixe ou de melhor qualidade PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

114847010 Guia de broca em linha com ponta de coroa ou de melhor qualidade PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

114847011 Guia de broca em linha com ponta fora para conjunto boca de peixe ou de melhor qualidade PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

114847012 Obturador em linha com ponta blunt ou de melhor qualidade PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

114847013 Cadeira para mesa posicionadora aranha, suporte dorsal piggy back (2 unidades incluídas) necessário
para aranha e barra de conexão ou de melhor qualidade

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

114847014 Posicionador de decúbito lateral: posicionador aranha, suporte dorsal piggy back (2 unid. incluídas).
Necessário para aranha, barra de posicionamento lateral e acessório de tração ou de melhor qualidade

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

114847015 Acessórios: barra de conexão para cotovelo, kit estabilização descartável (caixa c/ 12) kit de estabilização
para cotovelo (caixa c/ 12), conector 90 graus, suporte posicionador de cotovelo, suporte para fratura,
suporte tfs e presilha para estabilização ou de melhor qualidade.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

114847016 Acessórios mão e punho: suporte para mão, grande 24" x 32", suporte para mão pequeno 14" x 27", capa PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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grande 3", capa pequena 3", capa pequena 2", suporte para perna, capa grande 2", suporte para
artroscopia de pulso e suporte para tração de pulso ou de melhor qualidade.

Materiais de Uso Médico (67)

114847017 Obturador em linha com ponta trocar ou de melhor qualidade PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

114871002 Duto flexível em poliéster com reforço em arame de aço METRO 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
114871003 Duto em chapa de aço galvanizado, bitola 26. KG 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
114871004 Duto em chapa de aço galvanizado, bitola 24. KG 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
114898001 Teleconversor 2x asférica, compatível com teleobjetiva 70-200 mm PECA 30 Fotografia, Cinematografia  e

fonografia
ativo

114952001 Troca de encaixe em prótese endoesqueletica transfemoral direita com liner medicinal. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

114952002 Troca encaixe prótese transfemural, em surlin flexível PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

114952003 Troca de encaixe para amputação transtibial e novo liner. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

114952004 Troca de encaixe em prótese endoesquelética, esquerda, transtibial com válvula de expulsão e liner de
silicone.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

114952005 TROCA DE ENCAIXE EM PROTESE ENDOESQUELETICA, DIREITA, TRANSTIBIAL C/VALVULA DE
EXPULSAO E LINER DE SILICONE.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

114952006 Troca de encaixe em prótese transfemural esq. quadrilatero, membro inferior, contenção isquiática,
válvula expulsão e liner silicone.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

114952007 Troca de encaixe transfemoral para encaixe flexível PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

114952008 Troca de encaixe em prótese com liner silicone, para prótese transfemoral direita. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

114952009 Troca de encaixe em prótese transtibial esquerda, com liner de silicone e sistema Shuttle Lock. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

114952010 Troca de encaixe em prótese transtibial direita, com liner de silicone e sistema Shuttle Lock. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

114952011 Troca de encaixe em prótese exoesqueletica transtibial direita, com liner de silicone, KBM. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

114960001 Caixa de exaustão completa para cabine de segurança biológica compatível com a marca veco, série fl
90139.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

115002002 Conjunto de bichos de pelúcia CONJUNTO 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

115100002 Homogeneizador de tubos com rotação vertical, rotação recíproca e vibração. Capacidade aproximada de
26 tubos com volume de 1,5 ml até 15 ml. Velocidade de 1 a 100 rpm, timer de 1 min a 24h. Voltagem
220 volts.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

115142002 Monofone IP Bluetooth wireless para aparelhos IP PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

115193001 Oxibutinina, cloridrato 5mg COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

115215002 Analisador de tromboelastometria
1. Generalidades: equipamento para execução de rotinas de tromboelastometria trans e pós - operatória,
para utilização em cirurgias cardíacas, composto por 01 analisador de tromboelastometria,01 pipeta
eletrônica, 01 monitor touch-screen teclado, 01 rack de reagentes e amostras.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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2. Características técnicas mínimas:
2.1 Características técnicas mínimas do analisador;
2.1.1 Quatro canais de teste para diagnósticos diferenciados
2.1.2 Sistema de sustentação por esferas de alta precisão e um sistema de detecção ótico-mecânico com
sensores CCD;
2.1.3 Insensibilidade a choques mecânicos e vibrações
2.2 Características técnicas mínimas da pipeta eletrônica;
2.2.1 Deve ser independente, com ajuste para hipotermia e hipertemia;
2.2.2 Sensores de controle de temperatura;
2.2.3 A pipeta eletrônica deve ser conectada ao analisador.
2.3 Características técnicas do hardware do analisador;
2.3.1 Deve possuir software servidor e programa de controle de configurações dos instrumentos;
2.3.2 Armazenamento de dados: 20000 resultados, no mínimo;
2.3.3 Conexão a rede local para exportação de dados;
2.3.4 Acompanha impressora para acoplar ao analisador.
3. Alimentação:
3.1 Alimentação elétrica 220v/60hz;
4. Acessórios:
4.1 Devem ser fornecidos todos os consumíveis necessários para a realização de 50 procedimentos. O
equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação língua portuguesa e serviço em língua
inglesa ou portuguesa o licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários sem ônus para a
administração. O equipamento deverá apresentar garantia de no mínimo 02dois anos.

115258001 Prancha para resgate em madeira, com cintos PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo
115282001 Sistema de inalação radioaerosol.

          1. Generalidades: sistema de ventilação radioaerosol para realização de estudos e diagnósticos de
inalação para pacientes adultos e pediátricos.
          2. Características técnicas mínimas:
          2.1. Deve ser leve e portátil;
          2.2. Possuir caixa blindada de chumbo com centro oco;
          2.3. Possuir conjunto de ventilação descartável composto por no mínimo:
          2.3.1. Gerador para o aerosol;
          2.3.2. Traquéia;
          2.3.3. Conector de ar;
          2.3.4. Sistema de circulação de ar;
          2.3.5. Coletor de raioaerosol com filtro;
          2.3.6. Prendedor de nariz;
          2.4. Com conectores para utilização em rede de gases e cilindros de oxigênio;
          2.5. Acessórios:
          2.5.1. Dez (10) kits descartáveis para ventilação.
          O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa
ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.
O equipamento deverá apresentar garantia de, no mínimo, 02 (dois) anos.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

115282002 1     Generalidades: equipamento portátil para monitoração de área de radiação e contaminação para
raios-x, beta e gama.
2     Características técnicas mínimas:
2.1      Equipamento deve possuir no mínimo para monitoração de campo de incidência e uma sonda para

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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contaminação com as seguintes características:
2.1.1     Sonda de campo tipo Geiger Muller;
2.1.2     Sonda de contaminação interna;
2.2    Deve apresentar as leituras em Display digital de 4 dígitos com indicadores da modo de operação.
2.3    Deve apresentar as leituras em display de LQD;
2.4    Deve realizar a seleção automática de escala e unidade de leitura, com correção de tempo morto;
2.5    Operação de alcance entre 0,01 – 1.100 µSv/hr, 0,001 – 110 mR/hr e 0 – 350.000.
2.6    Compensação automática do dead time do tubo Geiger Muller;
2.7    Alarme proporcional ao nível da radiação ajustada pelo usuário;
2.8    Alarme de nível selecionado de radiação ultrapassado a 500 µSv/hr, 50 mR/hr, 160.000 CPM;
2.9    Precisão: ±10%.predominante e ±15% máxima;
2.10  Case para acondicionamento;
3.     Alimentação:
3.1      Alimentação a bateria 9 v ;
4.     Acessórios:
4.1     Baterias para alimentação do equipamento;
4.2    Software e cabo para conectar ao computador;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação em língua portuguesa e inglesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

115290001 Ar condicionado completo PECA 113 Peças e acessórios para
veículos-GVE

ativo

115304001 Aparelho tutor longo esquerdo, sem apoio isquiático, joelho esquerdo com trava policêntrica impedindo o
retrocurvato, acoplado em órtese suropodálica articulado em 80 graus.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

115320001 DIVÃ MOTORIZADO, 220 VOLTS PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

115460001 Papel grau cirúrgico. O papel consiste de polpa de madeira descorada e em uma quantidade de pastas
químicas. O papel deve estar livre de sujeiras, de substancias tóxicas e de odores. Não liberar nenhuma
felpa ou fibras durante o uso normal características físicas gramatura 70 g/m2 (+/- 5%) porosidade 9 -30
s/100ml filme plástico verde bopet/pp, 12/40 microns - multi - x filme transparente, não tóxico e deve selar
ao calor com papel grau cirúrgico.é esterilizável na extrema condição de esterilização de 140¢c (284 f) por
10 minutos e em todos os métodos de esterilização. Características físicas gramatura 52g/m2 +/- 10%
espessura 50 microns +/- 10% resistência ao calor 140¢ c (284 f) papel grau cirúrgico 7,5cm rolo com 200
metros a empresa vencedora deverá firmar contrato particular de comodato de suporte e cortador de
bobinas de todos os tamanhos de rolos de papel, e seladora industrial automática para papel grau
cirúrgico. Para cada unidade hospitalar consumidora.

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

115460002 Papel grau cirúrgico. O papel consiste de polpa de madeira descorada e em uma quantidade de pastas
químicas. O papel deve estar livre de sujeiras, de substâncias tóxicas e de odores. Não liberar nenhuma
felpa ou fibras durante o uso normal características físicas gramatura 70g/m2 (+/- 5%) porosidade 9-30
s/100ml filme plástico verde bopet/pp, 12/40 microns - multi- x filme transparente, não tóxico e deve selar
ao calor com papel grau cirúrgico. É esterilizável na extrema condição de esterilização de 140¢c (284 f)
por 10 minutos e em todos os métodos de esterilização. Características físicas gramatura 52g/m2 +/- 10%
espessura 50 microns +/- 10% resistência ao calor 140¢ c (284 f) papel grau cirúrgico 15 cm rolo com 200
metros a empresa vencedora deverá firmar contrato particular de comodato de suporte e cortador de
bobinas de todos os tamanhos de rolos de papel, e seladora industrial automática para papel grau
cirúrgico. Para cada unidade hospitalar consumidora

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

115460003 Papel grau cirúrgico. O papel consiste de polpa de madeira descorada e em uma quantidade de pastas ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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químicas. O papel deve estar livre de sujeiras, de substâncias tóxicas e de odores. Não liberar nenhuma
felpa ou fibras durante o uso normal características físicas gramatura 70g/m2 (+/- 5%) porosidade 9 - 30
s/100ml filme plástico verde bopet/pp, 12/40 microns - multi - x filme transparente, não tóxico e deve selar
ao calor com papel grau cirúrgico. É esterilizável na extrema condição de esterilização de 140¢c (284 f)
por 10 minutos e em todos os métodos de esterilização. Características físicas gramatura 52g/m2 +/-10%
espessura 50 microns +/- 10% resistência ao calor 140¢ c (284 f) papel grau cirúrgico 25cm rolo com 200
metros a empresa vencedora deverá firmar contrato particular de comodato de suporte e cortador de
bobinas de todos os tamanhos de rolos de papel, e seladora industrial automática para papel grau
cirúrgico, para cada unidade hospitalar consumidora

cirurgia (66)

115460004 Papel grau cirúrgico. O papel consiste de polpa de madeira descorada e em uma quantidade de pastas
químicas. O papel deve estar livre de sujeiras, de substâncias tóxicas e de odores. Não liberar nenhuma
felpa ou fibras durante o uso normal características físicas gramatura 70g/m2 (+/- 5%) porosidade 9 - 30 s
/100ml filme plástico verde bopet/pp, 12/40 microns - multi - x filme transparente, não tóxico e deve selar
ao calor com papel grau cirurgico.é esterilizavel na extrema condição de esterilização de 140¢c (284 f) por
10 minutos e em todos os métodos de esterilização. Características físicas gramatura 52g/m2 + / - 10%
espessura 50 microns +/_ 10% resistência ao calor 140¢ c (284 f) papel grau cirúrgico 40cm rolo com 200
metros a empresa vencedora deverá firmar contrato particular de comodato de suporte e cortador de
bobinas de todos os tamanhos de rolos de papel, e seladora industrial automática para papel grau
cirúrgico, para cada unidade hospitalar consumidora            

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

115460005 Papel grau cirúrgico. O papel consiste de polpa de madeira descorada e em uma quantidade de pastas
químicas. O papel deve estar livre de sujeiras, de substâncias tóxicas e de odores. Não liberar nenhuma
felpa ou fibras durante o uso normal características físicas gramatura 70g/m2 (+/- 5%) porosidade 9 - 30 s
/100ml filme plástico verde bopet/pp, 12/40 microns - multi - x filme transparente, não tóxico e deve selar
ao calor com papel grau cirurgico.é esterilizavel na extrema condição de esterilização de 140¢c (284 f) por
10 minutos e em todos os métodos de esterilização. Características físicas gramatura 52g/m2 + / - 10%
espessura 50 microns +/_ 10% resistência ao calor 140¢ c (284 f) papel grau cirúrgico 50cm rolo com 100
metros a empresa vencedora deverá firmar contrato particular de comodato de suporte e cortador de
bobinas de todos os tamanhos de rolos de papel, e seladora industrial automática para papel grau
cirúrgico, para cada unidade hospitalar consumidora            

ROLO 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

115525001 Step para fisioterapia profissional. PECA 123 Equipamentos, instrumentos e
materiais odontológicos (68)

ativo

115851055 Teste psicológico Colúmbia, teste completo, Kit KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

115851056 Teste psicológico DSM-V, teste completo, kit KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

115851057 Teste psicológico WAIS-III, teste completo, kit kit 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

115851058 Teste psicológico WISC IV, teste completo, kit KIT 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

115851059 Formulário de folhas de avaliação do teste Bender PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

115851066 WAIS III - Escala de inteligência Wechsler para adulto - Protocolo, folha folha 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

115851067 COLÚMBIA - Escala de maturidade mental - CMMC - Bloco de Respostas, folha folha 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

115959002 Kit montagem gabinete large KIT 21 Equipamentos, Programas e ativo
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Suprimentos de Informática

115991001 Apoio para braço em aço inox. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

116025001 Máquina para etiquetar recebida por doação PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

116181001 Monossialogangliosideo 100mg, 5ml FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

116327001 Forração ortopédica piramidal com suporte e apoio p/pés PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

116343001 Manta cerâmica espessura de 50mm METRO 2 46 Materiais para Construção Civil ativo
116351001 Isolamento para tubo fg 2" METRO 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
116351002 Isolamento para tubo fg 1.1/4", 13mm METRO 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
116351003 Isolamento para tubo fg 3/4", 13mm METRO 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
116351004 Isolamento para tubo fg 1", 13mm METRO 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
116351005 Isolamento para tubo para duto, em manta de lã de vidro aluminizada. METRO 2 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
116360001 Maca fixa para pacientes adultos

1. Características técnicas mínimas:
1.1 Pés em borracha
1.2 Cabeceira reclinável
1.3 Fabricada em aço inox
1.4 Leito estofado com revestimento de fácil limpeza
1.5 Dispositivo de regulagem da cabeceira
1.6 Suporte de soro em aço inox
2.1 Comprimento: 1,90 + ou - 10cm
2.2 Largura: 60cm + ou - 05cm
2.3 Altura: 90cm + ou - 10cm

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

116378001 Bloqueador para boca de lobo ecológico inteligente, com grade, med. 0,34x0,34cm PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
116378002 Bloqueador para boca de lobo ecológico inteligente, com grade, med. 0,35x0,35cm PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
116378003 Bloqueador para boca de lobo ecológico inteligente, com grade, med. 0,375x0,365c PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
116378004 Bloqueador para boca de lobo ecológico inteligente, com grade, med. 0,37x0,38cm PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
116378005 Bloqueador para boca de lobo ecológico inteligente, com grade, med. 0,365x0,33cm PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
116416001 Modulador de encaixe universal PECA 96 Tubos, mangueiras e conexões ativo
116475001 Fantasia infantil PECA 105 Vestuários, Calçados e

Complementos
ativo

116483001 Central de controle de gases medicinais PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

116491001 Bola medicine ball de 1 kg PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

116491002 Bola medicine ball de 2 kg. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

116491003 Bola medicine ball de 3 kg PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

116602001 Porta automática em vidro PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
116670001 Ascorbato de sódio, P.A. GRAMA 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

116700001 Nobreak potência mínima de 2 kva. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e ativo
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1.generalidades
1.1 equipamento para correção de distúrbios da rede elétrica para uso em equipamento médico
2. Características técnicas médicas:
2.1 tipo: no-break dupla conversão (true on line) com saída senoidal pura;
2.2 potência mínima de 2 kva;
2.3 banco de baterias tipo estacionários do tipo vrla (valve regulated lead acid batteries);
2.4 baterias com autonomia de 10 minutos no mínimo;
2.5 deve conter transformador isolador;
2.6 deve corrigir os seguintes problemas de rede;
2.6.1. Ruídos de linha;
2.6.2. Sub e sobretensão;
2.6.3. Curto-circuito;
2.6.4. Variações de frequência;
2.6.5. Sobrecarga
2.7 tensão de entrada: 220v;
2.8 variação admissível na tensão de entrada: 25%;
2.9 tensão de saída: 110 e 220v + ou - 2%
2.10 frequência de saída 60hz;
2.11 distorção harmônica de saída inferior a 3%
2.12 rendimento de >- 85%
2.13 deve ser compatível com operação com gerador a diesel;
2.14 nível de ruído deve ser <- 45db;
2.15 deve ter partida sem a presença da rede;
2.16 indicadores visuais;
2.16.1 tensão e frequência de entrada
2.16.2 tensão de bateria
2.16.3 tensão e frequência de saída;
2.16.4 carga percentual de saída em watts e v.a;
2.17 alarmes sonoros ou visuais para;
2.17.1 sub e sobretensão;
2.17.2 sobrecarga;
2.17.3 substituição de bateria;
2.17.4 by- pass;
2.17.5 no-break funcionando através das baterias;
2.18 alarmes sonoros e visuais para:
2.18.1 operação em rede e bateria;
2.19 chave inibidora de alarme;
2.20 chave liga/desliga no-break;
2.21 não deve introduzir distorção harmônica prejudicando a imagem do exame;
2.22 o equipamento deve ser construído(montado) em gabinete único, com rodízios;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa ou
inglesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

Materiais de Uso Médico (67)

116815001 Modelo de boca mostrando cárie. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

116815002 Modelo de boca mostrando doenças periodontais. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo
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116815003 Modelo de boca para orientação da higiene bucal. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

116858011 Pisseta graduada capacidade 500ml PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

116955001 Cápsula de gelatina, de uso oral, contendo iodeto de sódio livre de carregador. 110mci. CAPSULA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

116963001 Cloreto de (201 tl) Tálio, solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio e isotônica. 7mci. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

116963002 Cloreto de (201 tl) tálio, solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio e isotônica. 8mci. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

116963003 Cloreto de (201 tl) tálio, solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio e isotônica. 9mci. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

116963004 Cloreto de (201 tl) tálio, solução injetável, límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio e isotônica. 26mci. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

116971001 Gerador para uso em medicina nuclear.
O gerador contém uma coluna com alumina, com passagem de molibdênio (99mo), que por decaimento
radioativo, é transformado em tecnécio 99m, obtido sob forma de pertecnetato de sódio, estéril e
apirogênio, por eluição da coluna. 250mci.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

116980001 Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 6mci. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

116980002 Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 7MCI. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

116980003 Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 8MCI. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

116980004 Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 9MCI. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

116980005 Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 15MCI. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

116980006 Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 20MCI. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

116980007 Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 25MCI. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

116980008 Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 30MCI. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

116980009 Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 35MCI. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

116980010 Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 40MCI. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

116980011 Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 45MCI. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

116980012 Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 60MCI. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

116980013 Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 70MCI. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

116980014 Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 80MCI. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo
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116980015 Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 90MCI. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e

Instrumentação (61)
ativo

116980016 Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 110MCI. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

116980017 Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 120MCI. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

116980018 Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 130MCI. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

116980019 Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 140MCI. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

116980020 Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 160MCI. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

116980021 Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 170MCI. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

116980022 Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 180MCI. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

116980023 Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 190MCI. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

116980024 Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 200MCI. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

116980025 Citrato de [67 ga] gálio. Solução injetável límpida, incolor, estéril, livre de pirogênio e isotônica. 18MCI. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

116980026 Solução injetável, estéril, livre de pirogênio 2MCI MIBG marcado com I-131 PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

116998001 Solução oral de na [123 i] em naoh 0,002n, livre de carregador, não estéril e não isotônica. 5mci. PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

117153001 Caixa de mola 3,5cm para confecção de aparelho ortopédico PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

117170001 Sistema Baraka. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

117188001 Treinador inspiratório Threshold.
Treinador inspiratório (Threshold).
Características Técnicas Mínimas:
Deve possuir válvula do tipo spring-loaded, ajustável de 7 a 41cm h2o, no mínimo, para resistência a
inspiração;
Dimensões:
comprimento: 0,5m +- 0,1m;
largura: 0,15m +- 0,05m;
altura: 0,22m +- 0,5cm;
O equipamento deve ser acompanhado pelo manual impresso de operação em língua portuguesa (Brasil).

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

117188002 Treinador expiratório (Threshold)
Características Técnicas Mínimas:
Deve possuir válvula do tipo spring-loaded, ajustável de 4 a 20cm h2o, no mínimo, para resistência
expiratória
Constante independente da velocidade da expiração.
Dimensões:

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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Comprimento: 0,10m +- 0,05m;
Largura: 0,04m +- 0,01m;
Altura: 0,04m +- 0,01m;
O equipamento deve ser acompanhado pelo manual impresso de operação em língua portuguesa (Brasil).

117196001 Espaçador para aerosolterapia em pacientes com prótese ventilatória. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

117226001 Cunha pequena em formato triângular para fisioterapia. Tamanho: pequeno; peso máximo suportado:
135kg; dimensões aproximadas do produto: 53 x 49 x 20 cm (c x l x a); peso aproximado do produto:
1,035kg; composição: estrutura triângular em madeira eucalipto ou material equivalente, revestida com
densidade mínima de 28, toda coberta em courvin náutico sintético de alta resistência.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

117226002 Cunha grande em formato triangular para fisioterapia. Tamanho: grande; dimensões aproximadas do
produto: 58 x 49 x 30 cm (c x l x a); peso aproximado do produto: 1,335kg; peso máximo suportado:
145kg; composição do produto: estrutura triangular em madeira eucalipto ou de material equivalente,
revestida com espuma de densidade mínima de 28, toda coberta em courvin náutico sintético de alta
resistência.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

117234001 Rolo sólido de espuma para fisioterapia. Tamanho: médio; dimensões aproximadas do produto: 87 x 27 x
27 cm (c x l x a); peso aproximado do produto: 4,544kg; peso máximo suportado: 145kg; composição:
estrutura em madeira eucalipto ou material equivalente em formato cilíndrico, totalmente revestida com
espuma de densidade mínima de 28, toda coberta em courvin náutico sintético de alta resistência.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

117463001 Bandeja de uso hospitalar em plástico flexivel,tamanho aproximado de 9x40x60cm PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

117480001 Colchonete vinílico tamanho pediátrico, reusável, para uso em conjunto com o sistema de hiper e
hipotermia compatível com marca Gaymar, modelo MTA.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

117480002 Colchonete vinílico tamanho pediátrico, reusável, para uso em conjunto com o sistema de hipertermia
compatível com marca Gaymar, modelo TP.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

117480003 Colchonete vinílico tamanho adulto, reusável, para uso em conjunto com o sistema de hiper e hipotermia
compatível com a marca Gaymar, modelo MTA.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

117480004 Colchão térmico tamanho adulto, reusável, compatível com marca Cincinnati Sub-Zero, compatível com
equipamento do modelo Blanketrol 2.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

117480005 Colchão térmico, pediátrico, Cincinnati sub-zero, Blanketrol 2. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

117510002 Disco esportivo de equilibrio, inflável. PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

117544001 Isolamento térmico em espuma elastomurica flexível, diâmetro interno 01. METRO 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

117544002 Isolamento térmico em espuma elastomurica flexível, diâmetro interno 1.1/2. METRO 56 Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos

ativo

117552001 Derivação em cobre tipo Y. METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

117552002 Derivação em cobre tipo T. METRO 86 Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica

ativo

117560001 Aparelho para densitometria óssea.

Densitometria Óssea
1. Generalidades
1.1. Sistema de densitometria óssea para detecção do grau de osteoporose.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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2. Características técnicas mínimas:
2.1. Sistema de raios-x DEXA (Dual Energy X-rayAbsorptiometry);
2.2. Feixe de movimento em duas direções para corpo total (X e Y realizado por
motorização para corpo total);
2.3. Gerador pulsado de Raio-x;
2.4. Tensão no gerador: 75 e 140KV;
2.5. Imagem Digital de alta resolução com uso de baixa dose, menor que 10uSv;
2.6. Software para exames de coluna AP e LAT, colo do fêmur, trocanter, antebraço e análise de coluna
escoliótica na composiçãostandard;)
2.7. Parâmetros de medida BMD, BMC, BHI, Área, T-score e Z-score na composição standard;
2.8. Software para exames de corpo total, BMDt, BMDl, Area, Composição Corporal, composição de
corpo total, composição por região;
2.9. Seleção automática ou manual da região de interesse (ROI);
2.10. Calibração automática com phantoms de coluna, quadril e antebraço;
2.11. Controle de qualidade automático;
2.12. Base de dados do paciente, o que permite comparação entre exames;
2.13. Atualização de software e de banco de dados sem ônus ao cliente;
2.14. Detector amorfo plano 2D de 20x20cm;
2.15. Tempo de exame 1,5s para coluna e fêmur;
2.16. Tempo de exame 3 minutos para corpo total;
2.17. Tempo de exame 15 segundos para lateral;
2.18. Deve possuir capacidade de armazenamento e exportação de exames compatível com o padrão
DICOM 3.0. Caso seja utilizada qualquer variação do padrão DICOM no formato dos arquivos de exames,
deve acompanhar documentação descrevendo tal abordagem de forma que seja possível o
desenvolvimento de rotina computacional para leitura dos exames.
4. Composição do equipamento
4.1. Densitômetro;
4.2. Software para exames de coluna AP e LAT, colo do fêmur, trocanter, antebraço;
4.3. Software paraanálise de coluna escoliótica;
4.4. Software para medidas de BMD, BMC, BMI, Área, T-score e Z-score;
4.5. Software de pós-processamento;
4.6. Software para uso em Pediatria;
4.7. Interface para comunicação com computadores PC padrão IBM;
4.8. Phantons de calibração;
4.9. Acessórios para posicionamento de paciente;
4.10. Colchão de exame;
4.11. Console/estação do tipo PC-compatível ou Workstation Unix composta de:
4.11.1. Pelo menos 512Mbytes de memória RAM;
4.11.2. HD de pelo menos 120 GB;
4.11.3. Gravador de CD-RW;
4.11.4. Placa de rede ethernet pelo menos 10/100;
4.11.5. Controladora de vídeo com pelo menos 64Mbytes de memória; No caso de um computador
PC-compatível esta controladora deverá ser off-board;
4.11.6. 3.5 disquete drive;
4.11.7. Monitor SVGA digital de alta resolução de pelo menos 17;
4.11.8. Teclado alfanumérico, mouse óptico;
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4.11.9. ; Sistema Operacional MS-Windows, Linux ou Unix. Para computador fornecido com sistema
operacional tipo Unix deverão ser fornecidos o CD de instalação e de recuperação e os manuais de
instalação originais do sistema operacional;
4.11.10. Documento contendo as senhas de superusuário/administração do sistema operacional;
4.11.11. Impressora laser colorida;
5. Alimentação:
5.1. Elétrica: 220V/60Hz

O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

117579023 Tesoura iris curva 12cm(C) PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

117595001 Prótese estética para membro superior direito, encaixe com liner em silicone e Shuttle Lock. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

117625002 Curetas cureta recamier ginecologica, numero 05 PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

117625003 Curetas recamier n° 03 30cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

117650001 Swab em tubo plástico contendo reagente em haste plástica para captura de contaminantes com reagente
especial de luciferase/luciferina para leitura de luminescência através de monitor atp. Validade de 12
meses. Embalagem: envelope metálico contendo 25 unidades.

CAIXA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

117650002 Esponja para coleta de sujidade de lumens e cânulas. Esponja descartável, acoplada a uma haste
plástica flexível, para coleta interna de sujidade e/ou carga orgânica de lumens e cânulas de artigos
cirúrgicos, bem como endoscópios em geral. Deve preencher integralmente o canal interno dos artigos
e/ou equipamentos, sem danificar os mesmos.

Sem movimentação no SCCD.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

117668001 Estação de musculação, para uso em fisioterapia, com anilhas e regulagem de altura do assento. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

117692001 Fixador de portas em inox para parede. PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
117765001 Fibra de carbono de 8mm ROLO 107 Tecidos ativo
117889001 Theratog, sistema formado para roupa especial, confeccionado com tecido velcro sensível, utilizado em

tratamento fisioterápico.
PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

118419002 Eletrodo digital combinado para determinação de fluoreto com sensor de temperatura integrado deve
possuir histórico da calibração armazenamento na memória da sonda, sistema de medição digital, cabo
de 1 metro. sensor em estado sólido. faixa de medição: 0,01 mg/l a 19.000 mg/l de fluoreto. tempo de
resposta: < 60 segundos. temperatura de operação: 0 - 50°c. tipo de referência: ag/agcl. junção: anela r.
corpo: epóxi. garantia mínima de um ano. Compatível com Medidor Multiparâmetro de Bancada Digital /
Duplo Canal: HQ440d HACH.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

118427001 1. Generalidades: sistema de ablação cardíaca para realização de ablação cardíaca por cateter de
radiofrequência.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. gerador de radiofrequência indicado para a ablação de tecido cardíaco durante cirurgias cardíacas;
2.2. deve permitir ao usuário controlar e monitorar a aplicação de ultrassom focalizado em tecido mole;
2.3. deve monitorar a impedância do transdutor, a temperatura e a pressão de irrigação do fluido salino;
2.4. para utilização com dispositivo de ablação de tecidos estéril e de uso único, específico para cirurgias

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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cardíacas, com sistema de irrigação de soro fisiológico;
2.5. principais indicações: interrupção da via acessória átrio-ventricular associada a taquicardia,para
tratamento de taquicardia por reentrada nodal átrio-ventricular e para criação de bloqueio completo
átrio-ventricular em pacientes com uma resposta ventricular rápida para uma arritmia atrial tipicamente
crônica ou fibrilação atrial refratária a droga;
2.6. ajustes: valor predeterminado de potência (w), limite de potência (w), valor predeterminado de
temperatura (ºc), limite de temperatura (ºc), impedância (ohm) máxima e mínima
3. Alimentação:
3.1. alimentação elétrica 220v/60hz;
4. Acessórios:
4.1. todos os acessórios necessários para o correto funcionamento do equipamento;
4.2. (10) dispositivos (cateter) de ablação, estéril, uso único;

118486001 Eletrodo de 04 (quatro) pólos para uso com neuroestimulador implantável programável; acompanhado de
cabo extensor para interligar o gpi ao eletrodo. Código SUS: 070201010-3

peca 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

118486002 Eletrodo de 08 (oito) pólos para uso com neuroestimulador implantável programável; Compatível com as
marcas Medtronic e/ou St Jude medical, a critério do médico.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

118486003 Eletrodo de 16 (dezesseis) pólos para uso com neuroestimulador implantável programável. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

118672004 Banco fixo PECA 22 Mobiliário ativo
118680001 Balcão térmico frio com gelo X

Especificações técnicas:
Em aço inox com 06 GNS 1/2, com tampa, suspenso por colunas tubulares e revestidas por pintura Epoxi
cor cromo com rodízios medindo aproximadamente 1360 por 62 por 1170mm, acompanhado de gelo
rígido para cuba.

PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo

118907001 Tocha ergonômica para soldador PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
119296001 Biombo de proteção curvo de 2mm, construído em chapa de aço tratado e pintado, com visor de vidro

plumbífero, tamanho 10x15cm, montado sobre rodízios. Dimensões: largura: 80cm / altura 210cm.
PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

119296002 Biombo de proteção curvo de 1mm, construído em chapa de aço tratado e pintado, com visor de vidro
plumbífero, tamanho 10x15 cm, montado sobre rodízios. Dimensões:largura de 80cm e altura de 210cm.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

119296003 Biombo de leito revestido com blindagem de chumbo de espessura mínima de 1 mm para proteção do
operador. Área de proteção de 50 ± 5 cm X 70 ± 5 cm sem visor. Montado sobre estrutura em alumínio
com rodízios e possuir altura regulável. 

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

119318001 Escada linear para marcha reta sem rampa e corrimão duplos. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

119318002 Escada Digital em Madeira para Reabilitação, tamanho: 150x7x5cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

119318003 Escada Digital em Madeira para Reabilitação, tamanho: 138x9x3cm. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

119318004 Escada em L - Com 4 degraus de canto, com rampa e corrimão, para adulto e infantil, estrutura em
madeira de lei envernizada (eucalipto), piso em borracha anti-derrapante. Medidas: Escada 236 x 135 x
163cm ( comp. x alt x Larg.). 

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

119369001 Garra jacaré pequena wd 025, vermelha, 25mm. PECA 34 Ferramentas ativo
119490001 Voice panel 50 portas PECA 42 Telecomunicações ativo
119547001 Aquecedor elétrico para confecção de órteses. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

119563001 Silo para armazenamento de gesso, utilizado na oficina ortopédica. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e ativo
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cirurgia (66)

119601021 Peças e componentes para equipamentos de laboratório PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

119652001 Agente redutor liquido de nox Arla LITRO 37 Combustíveis e Lubrificantes ativo
119687001 Poltrona para transporte de criança c/deficiência, tipo concha, para automóveis. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

119695001 Banheira para crianças com deficiência, tipo concha. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

119725001 Selo para cinta de alumínio. KG 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
119733001 Calha de hidrossilicato espessura de 25mm para tubo de 42mm. METRO 46 Materiais para Construção Civil ativo
119733002 Calha de hidrossilicato espessura de 25mm para tubo de 28mm. METRO 46 Materiais para Construção Civil ativo
119741001 Painel de acionamento de bombas, resistências de aquecimento e comando. PECA 31 Condicionamento e Refrigeração ativo
119784001 Cadeira de rodas para banho em concha infantil - cadeira de rodas para banho infantil em concha em

polietileno com abertura e mangueira para saída de água, com suporte em alumínio, pintura epóxi, rodas
giratórias e com trava, com ou sem apoio de cabeça. As dimensões da cadeira serão fornecidas por meio
de descrição por profissional de saúde habilitado. Código SUS 0701010231

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

119784002 Cadeira de rodas para banho com encosto reclinável - cadeira de rodas para banho com assento
sanitário, com apoio de cabeça ajustável, cinto removível, cinto para pernas (faixa para panturrilhas) e
tronco removíveis, encosto reclinável revestido com tela de poliéster; base com rodas com trava. As
dimensões da cadeira serão fornecidas por meio de descrição por profissional de saúde habilitado.
Código SUS 0701010240

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

119784003 Cadeira de rodas para banho com aro de propulsão - cadeira de rodas para banho com assento sanitário,
confeccionada em alumínio, pintura epóxi, desmontável, com estrutura a permitir o encaixe sobre vaso
sanitário convencional. Braços escamoteáveis ou removíveis. Encosto padrão, rodas traseiras de 20" ou
24” com aro de propulsão, pneus infláveis ou maciços, e rodas dianteiras maciças de 6". Apoio para pés
removíveis ou rebatíveis. As dimensões da cadeira serão fornecidas por meio de descrição por
profissional de saúde habilitado. Código SUS 0701010258

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

119792001 Adaptação assento para deformidades quadril. Almofada confecionada sob medida em espuma
poliuretano acrescida de camada espuma densidade variável, podendo ou não apresentar cavalo abdutor,
podendo ou não ser confeccionada sobre base. A parte anterior pode ser mais alta que a parte posterior
com o objetivo de reduzir tônus extensor, com melhor posicionamento do quadril. Forrada com tecido
automotivo. Deve ser removível, para permitir o fechamento da cadeira. Favorece posicionamento correto
e melhor distribuição de pressão, devendo prevenir deformidades e ulceras de pressão ou acomodar,
através de compensações, as deformidades já existentes. Medidas, itens e acessórios de acordo com
ficha de paciente fornecida pelo CCR. Código SUS 0701010266

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

119792002 Adaptação de encosto para deformidades de tronco almofada confeccionada sob medida em espuma de
poliuretano acrescida de espuma diferentes densidades, podendo ou não ser confeccionada sobre base
rígida. Utilizada para prevenção e/ou acomodação de deformidades. Medidas, itens e acessórios de
acordo com ficha de paciente fornecida pelo CCR. Código SUS 0701010274)

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

119792003 Adaptação do apoio de pés cadeira de rodas) confeccionada sob medida em madeira, propileno ou metal,
regulável em altura podendo ser em folha única ou dupla, fixo ou removível rebatível, elevável (articulado);
revestido ou não de tecido automotivo, acolchoado ou não, pode ter ainda faixa confeccionada sob
medida em material antialérgico de alta resistência não elástico,com fechamento velcro, largura 5a7cm
que presa aos apoios de pés, estabiliza membros inferiores indicado para  pacientes que não tem suas
necessidades atendidas para modelo de apoio de pés original da cadeira de rodas. Medidas, itens e
acessórios de acordo com ficha de paciente fornecida pelo CCR.  Código SUS 0701010282

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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119792004 Apoios laterais tronco em 3 ou 4 pontos. Fixado ao encosto cadeira rodas atrav. peças com regulagem

altura/largura, revestimento espuma poliuretano ou de diferentes densididades e forrado tecido automot
acessórios individuais conforme tamanho paciente e tipo de deformidade apresentada. Utilizada para
prevenir e/ou acomodar deformidades de tronco. Devem ser removíveis para facilitar transferência de
paciente. Pode possuir ainda cinto com 2 alças passando ombros e 2 presas assento cadeira ,
confeccionada em material sintético de alta resistência com fechamento velcro, mosquetão, botão,
pressão ou fivela aviação. Podendo ser acolchoado ou não, para posicinamento adequado paciente
sedestaçao, podendo ser do tipo camiseta, 4 pontos ou torácico indicado quando ha deficit  equilíbrio de
tronco ou postura cifotica indicado para segurança do paciente e posicionamento tronco. Medidas, itens e
acessórios de acordo com ficha de paciente fornecida pelo CCR. Código SUS 0701010290

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

119792005 Apoio para estabilização da cabeça na cadeira de rodas Apoio de cabeça abas laterais em alumínio
revestido de espuma de poliuretano, forrada de tecido automotivo, fixado no encosto da cadeira de rodas
por meio de aste com 3 tipos de regulagem: profundidade, altura e inclinação. Também pode ser apenas
de espuma de poliuretano fixado ao encosto com velcro. Indicado para pacientes com deficit de controle
cervical. Medidas, itens e acessórios de acordo com a ficha de paciente fornecida pelo CCR. Código SUS
0701010312.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

119792006 Apoios laterais quadril para cadeira rodas. Revestido espuma poliuretano ou de diferentes densididades.
Forrado em tecido automotivo. Posiciona membros inferiores posiçao neutra, inibin do abduçao excessiva
e rotação ext. pode ser fixado ao assento cadeira de rodas atrav. peças com regulagem
largura/profundidade ,ou removível .Para facilitar transferência do paciente. Pode possuir ainda cinto
pélvico ou y,c/ apoio região quadril, confeccionado em material sintético alta resistência com fechamento
em  velcro,  mosquetão, botão pressão ou fivela de aviação, podendo ser acolchoado ou não, fixado no
encontro entre assento/ enc. angulo 45graus, para posicionamento adequado do paciente em sedestaçao.
Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha de paciente fornecida pelo CCR. Código SUS
0701010304).  

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

119792007 Adaptação do apoio de braços da cadeira de rodas. Confeccionada sob medida em madeira, termo
moldável de alta temperatura ou metal, podendo ser fixo, escamoteável, rebatível ou removível, revestido
ou não de tecido auto motivo, acolchoado ou não. Contempla calhas de posicionamento do membro
superior em cadeira de rodas. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha do paciente fornecida pelo
CCR. Código SUS 0701010320

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

119792008 Adaptação abdutor tipo cavalo para cadeira de rodas. Sob medida confeccionada em espuma de alta
densidade, ou quando necessitar de reforço, confeccionada de madeira e revestida de espuma, forrado
por tecido automotivo para posicionar membros inferiores (inibir aduçao e rotação interna). Pode ser
removível ou fixado no assento da cadeira de rodas. Medidas, itens e acessórios de acordo com ficha de
paciente fornecida pelo CCR - Código SUS 0701010339

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

120111001 Distribuidor interno óptico. PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

120260001 Grade de piso tipo grelha PECA 46 Materiais para Construção Civil ativo
120367001 Chocalho musical. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

120367002 Piano da fazenda. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

120367003 Lançador de bolinhas de sabão. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

120367004 Bichinhos velozes. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo
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120367005 Máquina fotográfica. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

120367006 Jogo de jantar,32 peças. JOGO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

120367007 Cesta de frutas e vegetais, 28 peças PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

120367008 Pianinho do bebê, colorido com desenhos PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

120367009 Casa das chaves. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

120367010 Caixa-encaixa. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

120367012 Jogo: Cara a cara. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

120367013 Carrinho que vibra. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

120367014 Animais de apertar. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

120367015 Cubo de espuma. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

120367016 Puzzle for baby de madeira. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

120367017 Baby van passa formas PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

120367018 Livro de banho. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

120367019 Copinhos de empilhar. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

120367020 Pirâmide de argolas. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

120367021 Trem. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

120367022 Encaixa bichinhos. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

120367023 Quebra-cabeça das cores. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

120367024 Quebra-cabeça de filhotes. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

120367025 Jogo de encaixe mamãe e filhotes PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

120367026 Quebra-cabeças de animais PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

120367027 Quebra-cabeças de formas PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

120367028 Quebra-cabeça dos opostos. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo
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120367029 Pote com animais da fazenda. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e

de Treinamento (10)
ativo

120367030 Casinha com móveis. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

120367031 Bola giratória. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

120367032 Bola de E.V.A. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

120367033 Jogo: Lince. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

120367034 Pião sonoro. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

120367035 Toca infantil. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

120367036 Jogo Perfil 4. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

120367040 Teste da linguagem infantil que abrange as áreas de fonologia,vocabulário,fluência e pragmática,
contendo um manual de aplicação, um cd room e um fichário de cartelas. Contem um livro do teste de
linguagem infantil;18 blocos para avaliação de linguagem, nas áreas de fonologia, vocabulário, fluência e
pragmática; um CD com os arquivos para impressão dos 18 blocos; uma foto colorida e plastificada para
avaliação de fluência.

PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

120367042 Centopéia em bagunzito, lavável e revestido com mola espiral. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

120367043 Mesa infantil retangular com 4 pernas, 4 cadeiras. CONJUNTO 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

120367044 Jogo eletrônico com níveis de dificuldade. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

120367045 Boneca falante. PECA 18 Materiais de Escritórios, Escolar e
de Treinamento (10)

ativo

120375001 Infravermelho.
Objeto: aparelho de infra-vermelho.
1. Generalidades: aparelho de infra-vermelho com pedestal para aquecimento de pacientes.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. deve ser regulável com altura mínima de 1,50m e máxima de 1,90m;
2.2. deve possuir pés com rodízios giratórios e trava;
2.3. deve possuir haste flexível para direcionamento do foco de luz;
2.4. refletor deve ser de alumínio anodizado;
2.5. deve possuir interruptor de liga/desliga;
2.6. deve possuir lâmpada com potência de 150 watts;
3. Alimentação:
3.1. 200v/60hz;
3.2. acessórios:
3.3. uma (01) lâmpada sobressalente;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

120405001 Conjunto de filtro compatível com espectrofotômetro uv-vis, marca Varian modelo Cary 50. Pn: PECA 93 Laboratório, Equipamentos e ativo
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110628190. Instrumentação (61)

120413001 Válvula para cuba de laboratório, com nuca alta giratória, bico arejador ou bico para mangueira e registro
tipo agulha com acento em teflon, confeccionada em latão cromado volante verde com anel azul para
água fria, conforme norma DIN 12920. Niple para conexão e fixação de 1/2 bsp por 80 mm de
comprimento. Fixação feita através de contra porca com anel o-ring para evitar infiltração de água no
mobiliário. 

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

120413002 Válvula para cuba de laboratório, com nuca alta giratória, medindo 470 x 270cm, bico arejador ou bico
para mangueira e registro independente com rosca de 1/2 bsp para conexão em destilador ou outro
equipamento. Vedação tipo agulha com acento em teflon, para melhor controle do fluxo. Confeccionada
em latão polido e cromado. Niple para fixação e conexão de 1/2 bsp x 80 mm padrão. Volante verde com
anel azul, conforme norma DIN 12920.

PECA 93 Laboratório, Equipamentos e
Instrumentação (61)

ativo

120510001 Sistema de cirurgia guiada por imagem (neuronavegador)
1. Generalidades: sistema de neuronavegação para cirurgia guiada por imagem com possibilidade de
integração de microscópio, fluoroscópios, endoscópios
2. Características técnicas mínimas gerais da estação de transferência e planejamento:
2.1 CPU de multiprocessadores, memória RAM, placa de vídeo, disco rígido, capacidade e desempenho
compatíveis com a necessidade do sistema;
2.2 gravador de CD-RW
2.7 teclado e mouse;
2.8 microsoft windows registrado;
2.9 monitor de alta resolução de no mínimo 17".
3. Características técnicas mínimas da estação de navegação:
3.1 câmeras para rastreamento de marcadores sem cabos;
3.2 touchscreen para operação pelo cirurgião no campo estéril;
3.3 cpu de multiprocessadores, capacidade compatível com sistema;
3.4 design de sistema que anule a necessidade de mouse e teclado;
3.5 integração dos componentes em estrutura ergonômica;
3.6 flexibilidade no posicionamento em sala cirúrgica através de braços articulados nas câmeras e
monitor;
3.7 NO-BREAK;
3.8 braços dobráveis para transporte e armazenamento;
3.9 sistema de armazenamento para importar imagens de diagnósticos e permitir a verificação da
transferência de dados antes da cirurgia.
4. características técnicas mínimas gerais:
4.1 transferência de dados de tomografia computadorizada;
4.2 transferência de dados de ressonância magnética;
4.3 seleção pelo nome do paciente a ser transferido;
4.4 conversão e organização de dados automática;
5. características técnicas mínimas do software de aplicação cranial:
5.1 software de composição híbrida de imagens combinando detalhes anatômicos relevantes dos vários
conjuntos disponíveis;
5.2 incorporar informação de tecidos de TC ou RM;
5.3 incorporar estruturas vasculares de ANGIO-TC ou ANGIO-RM;
5.4 incorporar informação óssea de TC;
5.5 incorporar informação funcional de SPEC/pet;
5.6 apresentação de dados em reconstruções diversas em 2d, requer software de navegação

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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cranial,software de fusão interativa ou automática de imagens e software de transferência para os
conjuntos de imagens desejados;
5.7 todo os software necessários para planejamento, navegação, aplicações para trauma, integrações
2d/3d, software de planejamento em estereotaxia e cirurgia guia por imagem para aplicação em coluna.
6. Características técnicas mínimas do software de aplicação em coluna:
6.1 software de cirurgia guiada por imagens de aplicação em coluna vertebral usando imagens de tc e
fluoroscopia alternadas ou ao mesmo tempo;
6.2 interface para uso intraoperatório com monitor tátil controlado pelo cirurgião;
6.3 rastreamento em tempo real e visualização 2d/3d de 1 pointer e 4 instrumentos simultaneamente em
várias imagens;
6.4 visualização rápida e fácil de imagens;
6.5 extensão virtual dos instrumentos para simulação de cirurgia;
6.6 planejamento interativo da posição e ângulo do implante;
6.7 simulação interativa da posição e ângulo do parafuso relativa à anatomia do paciente usando o
pointer;
6.8 armazenamento de uma ou mais posições e ângulos virtuais do parafuso baseado na posição do
pointer;
6.9 otimização rápida do diâmetro e comprimento do parafuso;
6.10 imagem de realidade virtual para alinhamento da perfuração e da colocação de parafuso durante a
cirurgia;
6.11 imagens de realidade virtual da coluna em 3d simulando uma câmera na ponta do instrumento para
orientação;
6.12 imagens de raios-x digitalmente reconstruídas;
6.13 aquisição de imagens fluoroscópicas de um arco-c;
6.14 correção automática de imagens de fluoroscopia baseada na matriz de marcadores;
6.15 autoremoção das sombras dos marcadores nas imagens;
6.16 visualização da precisão do registro para maior segurança.
6.16 todo os software necessários para planejamento,navegação,aplicações para trauma,integrações
2d/3d e cirurgia guia por imagem para aplicação em coluna. s 2d/3d e cirurgia guia
7. características técnicas mínimas do laser pointer:
7.1 pointer laser à bateria sem cabos para registro de pacientes;
7.2 raio laser para seleção e facilidade de aquisição de características anatômicas da face do paciente;
7.3 software de registro de pacientes sem marcadores;
7.4 aquisição seletiva de coordenadas 3d projetadas diretamente na face do paciente;
7.5 fusão automática de pontos adquiridos com anatomia;
7.6 suporte superfície 3d gerada de dados de tc e rm;
7.7 permita registro em imagens de diagnósticos pré-existentes e não necessite aquisição de novas
imagens de tc ou rm. 8. software de aplicação em cirurgia ortopédica:
8. Acessórios:
8.1 fantoma cranial para treinamento;
8.2 fantoma de coluna lombar;
8.3 garra de referência para mayfield;
8.4 garra de referência para coluna;
8.5 acessório de referência minimamente invasivo (3mm diâmetro);
8.6 pointer para registro e localização;
8.7 pointer para uso intraoperatório;
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8.8 quatro acessórios de rastreamento de instrumentos de tamanhos diferentes;
8.9 quatro garras de adaptação para integração sem cabos de instrumentos;
8.10 caixa para esterilização (autoclavável) e armazenamento dos acessórios
8.11 todos os demais acessórios necessários para o pleno funcionamento e operacionalização do
sistema;
09. alimentação elétrica: 110/220v / 60hz descrição da especificação
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. o
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

120740001 Palheta de Eucatex com tamanho: comprimento de 12cm, largura de 2,5cm e espessura de 3mm. PECA 92 Recreação, Desporto e Material
Artístico

ativo

120766001 Avental de segurança confeccionado em trevira reforçada, composto de peça única, modelo frontal, com
ilhoses metálicos. Na cor laranja.

PECA 57 Segurança, Busca e Salvamento ativo

120855002 Dockstation para dispositivos moveis PECA 21 Equipamentos, Programas e
Suprimentos de Informática

ativo

120871001 Folha de EVA, para confecção de calcados, espessura 10 mm, cor preta PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

120871002 Folha de EVA, para confecção de calcados, espessura 6 mm, cor branca. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

120952001 Garrafa de gás para uso em solda PECA 90 Oficinas de manutenção ativo
120960001 Pasta plástica para confecção de próteses PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

120979001 Massa de modelar para confecção de prótese PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

121002006 Balde de Graxa KG 90 Oficinas de manutenção ativo
121487001 Criostato-para cortes de congelação em histopatologia de

Rotina;
1. Especificações técnicas mínimas:
1.1 temperatura da câmara ajustável até -30graus centígrados
1.2 descongelamento da câmara: manual para acionamento instantâneo e programável, para ocorrência
em modo automático a cada 24 horas;
1.3 sistemas de refrigeração e isolamento da câmara em material livre de CFC 1.4 câmara de trabalho em
aço inoxidável para facilitar a limpeza e desinfecção;
1.5 plataforma de congelamento rápido com suporte para platinas;
1.6 tampa especial para isolamento térmico da câmara;
1.7 micrótomo encapsulado para facilitar limpeza e desinfecção, com espessura de corte;
1.8 ajustável de 0 a 20 mícron, com divisão de 2 em 2 mícrom;
1.9 deslocamento vertical de 46 mm e horizontal de 15 mm;
1.10 mecanismo manual de avanço e retrocesso macrométrico do porta-amostras, localizado na parte
externa da câmara;
1.11 trava de segurança do volante;
1.12 suporte para navalhas descartáveis com deslocamento lateral, permitindo uso total de fio da navalha,
equipado com guia anti-roll de vidro temperado;
1.13 coletor de detritos: (02) duas platinas metálicas (porta-objeto) de 20 mm de diâmetro;
1.14 caixa de navalhas descartáveis, fio alto (50/cx);
1.15 frasco de meio de inclusão de espécimes (125 ml);
1.16 frasco de óleo lubrificante para baixa temperatura (50 ml);

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
1.17 manual de instruções;
2. Alimentação:
2.1 alimentação elétrica, 220 v, monofásico/60hz, com cabo de alimentação padrão ABNT (2p+t).

121517001 Aquecedora de fluídos - Contraste para exames de diagnóstico de imagem. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

121665001 Módulo de saída de vídeo para monitor marca Drager, modelo Delta XL PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

121673001 Cabo de conexão VGA de 3m compatível com interface plate infinity  da marca Drager. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

121673002 Cabo de conexão VGA de 23 m compativel com interface plate infinity  da marca Drager. PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

121681001 Pás de desfibrilação interna tamanho 65 mm adulto autoclavável para uso em cardioversores da marca
Nihon Kohden modelo TEC-5521
** UTILIZAR 055999007 MATERIAL DE CONSUMO**

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo (bloqueado)

121690001 Haste de alumínio para fixar rede neblina de 3metros de altura (desmontável), formada de 03 peças de
1m cada, sistema de encaixe tipo macho e fêmea, diâmetro 7/8”. Peso: 1.210g

PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo

121690002 Estaca de ferro 3/8 ou cantoneira Ø7/8", para manter e fixar a haste de alumínio. PECA 102 Agropecuária, Apicultura e Pesca ativo
121711001 Apirador manual intra-uterino (AMIU) para utilização em procedimentos de esvaziamento iuterino

pós-aborto e na biópisia de endométrio.
PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e

Materiais de Uso Médico (67)
ativo

121720001 Braçadeira de uso médico/hospitalar de injeção.
1. Generalidades
Suporte de injeção com haste regulável.
2. Características técnicas mínimas:
2.1 base em material metálico esmaltado ou cromado ou inox;
2.2 haste regulável em aço inoxidável;
2.3 pés em borracha;
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O
licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

121720002 Suporte de braço para mesa cirúrgica com fixador PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

121738001 Suplemento nutricional líquido para uso oral, hipercalórico (aproximadamente 1,5 cal/ml) proteínas entre
10 a 17%, carboidratos entre 45 a 65% e lipídeos entre 20 e 40%, diversos sabores, embalagem com no
máximo 300ml. - NUTRIDRINK

FRASCO 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

121738002 Alimento para suplementação de nutrição enteral ou oral-SOUVENAID FRASCO 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121738003 Suplemento nutricional hipercalorico e normoproteico-Fresubin Energy FRASCO 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121738004 Goma xantana grama 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121738005 Substituto de refeições, envelope 78g -  MYOPLEX ORIGINAL ENVELOPE 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121738006 Suplemento alimentar sem lactose, lata 300 g - SUPRA SOY LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121738007 Suplemento nutricional hipercalórico e hiperproteico 380 g - Prosure. LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121738008 Suplemento nutricional, lata 400 g - ENSURE LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121738010 Módulo de lipídios para nutrição oral e enteral, contendo mistura de triacilgliceróis, na proporção de 4:1 de

trioleína e trierucina - frasco de 500 ml.
FRASCO 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

121738011 Fórmula dietética completa isenta de lactose e glúten, caixa 200 ml - RESOURCE ULTRA/NUTREN 2.0 CAIXA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121738012 Suplemente nutricional protéico/calórico-Cubitan Morango. FRASCO 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
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121738013 Ácidos graxos ômega 3 poliinsaturados Marinhos 500 mg, cápsula capsula 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121738015 Magnesio 260mg + Zinco 7mg + Vitamina B6 1,3mg CAPSULA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121738016 Suplemento hiperproteico acrescido de aminoácidos de cadeia ramificada, lata 280 g - FORTFIT LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121738017 Módulo de proteína de alto valor biológico, lata 250 g - CASEICAL LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121738018 Espessante e gelificante alimentar, sachê 1,2 g – RESOURCE THICKEN UP CLEAR SACHE 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121738020 Suplemento nutricional hipercalórico e normoprotéico, frasco 125 ml - NUTRIDRINK COMPACT FRASCO 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

121738021 Suplemento nutricionalmente completa para crianças de 0 a 12 meses, frasco 125 ml - INFATRINI FRASCO 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121738022 Colágeno hidrolisado (peptídeos), sachê 10 g SACHE 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121738023 Cálcio Elementar 600mg + Vit. D 400UI CP - BONECAL D COMPRIMI

DO
27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

121738024 Suplemento polivitamínico - Septagen COMPRIMI
DO

27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

121738025 Módulo fibras solúveis com probiótico, sachê 5 g - FIBER MAIS FLORA SACHE 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121738026 Albumina natural, pacote 500 g. PACOTE 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121738027 Suplemento para nutrição enteral ou oral, lata 400 g - NUTREN 1.0. LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121754001 LEITE HIPOALERGÊNICO (H. A.), lata 400 g LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121754002 Mistura de aminoácidos isenta de lisina e com baixo teor de triptofano, para maiores de 1 ano,  lata de

500 g.
LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

121754003 Fórmula para crianças com mais de 1 ano com distúrbios no ciclo da uréia, lata 500 g - URCMED B PLUS LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121754004 Fórmula dietética pediátrica semi-elementar, lata 400 g - APTAMIL PEPTI LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121754005 Fórmula láctea em pó antiregurgitação, lata 400 g - APTAMIL AR LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121754006 Leite em pó, lata 400 g - NINHO FASES 1 LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121754007 Dieta nutricionalmente completa, sistema fechado, pack de 1.000 ml - NUTRISON ENERGY MULTIFIBER FRASCO 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121754008 Leite em pó (a partir de 10 meses), lata 800 g - NAN 3 CONFOR LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121754009 Complemento alimentar isento de metionina, treonina e valina, lata 500 g - XMTVI MAXAMAID LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121754010 Complemento alimentar isento de metionina, com homocistinuria para crianças acima de 8 anos,

adolescente e adultos, lata 500 g - XMET MAXAMUM
LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

121754011 Fórmula dietética pediátrica isenta de lactose e sacarose - ISOMIL 2 LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121754012 Fórmula dietética isenta de lactose e sacarose, lata 400 g - NAN SEM LACTOSE LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121754013 Fórmula infantil de seguimento com prebióticos, lata 800 g - NAN 2 CONFORT LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121754014 Fórmula infantil hipoalergênica extensivamente hidrolisada, lata 450 g - ALTHÉRA LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121754015 Fórmula infantil de seguimento para lactentes a partir dos 10 meses, lata 800 g - APTAMIL 3 LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121754016 Fórmula infantil para redução dos episódios de regurgitação, lata 800 g - NAN A.R. LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121754017 Formula Infantil semi-elementar, lata 400 g - PREGOMIN PEPTI LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121754018 Composto lácteo para crianças maiores de 1 ano, contendo DHA e fibras prebióticas, lata 800 g LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121754019 Fórmula infantil de soja até 12 meses - lata 400g- Nursoy LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121762001 Dieta líquida nutricionalmente completa, 1.000 ml - TROPHIC EP CAIXA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121762002 Suplemento nutricional líquido para uso oral, hipercalórico, contendo entre 1,5 e 2,0 kcal/ mL,

hiperprotéico, contendo entre 20 e 30% de proteínas, com diversos sabores. Embalagem de 1.000 ml e
pelo menos 3 opções de sabor. - TROPHIC 1.5

LITRO 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

121770001 Fórmula láctea com hidrolisado protéico, lata 400 g - Alfaré lata 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121789001 Total nutrition soy 400g LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121789002 Dieta enteral completa rica em fibras, líquiida, frasco 1.000 ml - ISOSOURCE MIX FRASCO 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121789003 Fórmula metabólica isenta de fenilalanina e tirosina para maiores de 1 ano, lata com no máximo 500g,

grama
GRAMA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
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121789004 Dieta para uso enteral ou oral, para situações metabólicas especiais e controle de distúrbios intestinais -

NOVASOURCE GI
LITRO 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

121789005 Dieta nutricional completa hiperproteica, pack 500 ml - NUTRISON PROTEIN PLUS MULTI FIBER BOLSA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121789006 Alimento nutricionalmente completo para nutrição enteral, hiperprotéico e hipercalórico, 1,5 kcal/ml,

tetrapack de 1 l - ISOSOURCE
LITRO 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

121789007 Alimento nutricionalmente completo, em pó, a base de proteína animal, sem lactose, para crianças de 1 a
10 anos, sabor chocolate, lata 400 g - PEDIASURE

LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

121789009 Dieta sintética polimérica líquida para uso enteral em pediatria, pack 500 ml - NUTRINI ENERGY MULTI
FIBER

BOLSA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

121789010 Dieta nutricionalmente completa, lata 800 g - NUTRISON SOYA MULTI FIBER LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121789011 Dieta nutricionalmente completa para crianças de 7 a 12 anos, frasco 500 ml - NUTRINI MAX MULTI

FIBER
FRASCO 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

121789012 Dieta nutricionalmente completa hiperprotéica, pack 1.000 ml - NUTRISON PROTEIN PLUS BOLSA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121789013 Dieta a base de peptídeos, lata 400 g - PEPTAMEN LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121789014 Dieta hipercalórica, pó neutro, lata 400 g - FORTINI

Usar código padronizado: 1562178 

LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo (bloqueado)

121789015 Dieta nutricional completa, a base de proteína de soja, 1.200 kcal, tetrapak 1.000 ml - NUTRI ENTERAL
SOYA 

LITRO 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

121789016 Leite Vegetal (coco arroz aveia) 1000ml LITRO 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121789017 Leite de arroz 1000 ml LITRO 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121789018 Dieta nutricionalmente completa, normocalorica, oligomerica, com baixo teor de lipídios e presença de

tcm, isenta de sacarose, lactose e gluten, frasco com 1 litro - NUTRISON ADVANCED PEPTISORB
LITRO 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

121789019 Complemento alimentar isento de metionina, acima de 1 ano, lata 500 g. - HCYSMED B PLUS LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121789020 Dieta a base de peptídeos, pack 250 ml - PEPTAMEN JÚNIOR caixa 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121789021 Dieta para uso enteral ou oral para situações metabólicas especiais, lata 400 g - NOVASOURCE GC LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121789022 Leite de soja em pó sem açúcar, lata 400 g LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121789023 Dieta sintética polimérica líquida para uso enteral em pediatria, frasco 200 ml - NUTRINI ENERGY MULTI

FIBER
FRASCO 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

121789024 Dieta nutricional completa proteína de soja, tetrapak, unidade: litro - NUTRI ENTERAL SOYA FIBER LITRO 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121789025 Alimento completo para crianças de 1 a 10 anos, sabor baunilha, lata 900 g - PEDIASURE LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121789026 Dieta em pó para crianças de 1 a 10 anos, lata 400 g – NUTREN JR LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121789027 Alimento enteral hipercalórico e hiperproteico líquido, sistema fechado, bolsa 1 litro, unidade: litro -

NUTRISON ENERGY 1,5
LITRO 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo

121797001 Endoprotese não convencional, rígida, em titânio para artrodese de joelho, (revisão/reconstrução),
confeccionada sob medida, (personalizada), conforme Raio-X em tamanho real.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

121797002 Calço tibial para defeito ósseo PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

121797003 Calço femoral para defeito ósseo PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

121797004 Adaptaor off set PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

121797005 Componente polietileno de revisão com estabilização medial PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

121797006 Componente femoral titânio ou cromo cobalto revisão. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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121797007 Haste femoral de revisão cimentada. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e

cirurgia (66)
ativo

121797008 Cunha em metal trabeculado PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

121797009 Prótese de articulação e corpo mandibular.
Kit contendo:
02 (duas) brocas de perfuração para 2.0,2.3mm
12 (doze) parafusos 2.0/2.3mm p/prótese
1 (Um) Protótipo biomodelo de face
1 (uma) prótese customizada - fossa em malha de titânio e
1 (uma) prótese customizada - côndilo com ramo mandibular e
estendida.
A empresa deve fornecer todos os materiais e parafusos
necessários para instalação da prótese.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

121797010 Placa bloqueada de úmero distal. PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

121797011 Prótese total de joelho semi constrita PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

121797012 Componente femural primário cimentado/fixação biológica com bloqueio, engloba todos os tamanhos.
Apresentar registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação
e esterilização.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

121797013 Componente tibial metálico cimentado,primária de joelho engloba todas as medidas. Apresentar registro
no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

121797014 Componente tibial primário polietileno, para componente femoral bloqueado e não bloqueado, engloba
todas as medidas.  Apresentar registro no MS, embalagem estéril contendo lote, método de esterilização,
data de fabricação e esterilização.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

121797015 Componente patelar de polietileno cimentado, engloba todas as medidas. Apresentar registro no MS,
embalagem estéril contendo lote, método de esterilização, data de fabricação e esterilização.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

121797016 Cimento ortopédico (dose 40 gramas), estéril, descartável, apresentando na embalagem dados de
identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade, apresentar registro no MS,
acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

121797017 Lentes de contato rígidas gás, permeáveis, com filtro UV PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

121797018 Cabeça femoral modular fabricada em aço inox intercambiável com opção para tamanhos P / M / G e XG,
com diâmetro 22.25, 26 e 28 mm. Apresentação de registro no MS, embalagem estéril contendo lote,
método de esterilização, data de fabricação e esterilização.

PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

121797019 Anel de reconstrução acetabular PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

121797020 Prótese total superior sob medica para guia mordida PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

121797021 Prótese parcial inferior sob medica para guia mordida PECA 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

121797022 Componente Femoral não cimentado com OFFSET estendido peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

121797023 Fio de sutura monofilamentar em politetrafluoretileno expandido, (e-PTFE), não absorvível, com 91 a 122
cm de comprimento, com agulha fixa de 17 a 35 mm, estéril, com força tênsil da sutura de

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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aproximadamente 2,64 kg, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de
esterilização, procedência, validade, apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a
integridade do produto.

121797024 Fio de sutura monofilamentar em politetrafluoretileno expandido, (e-PTFE), não absorvível, com 91 a 122
cm, com agulha fixas de 17 a 35 mm, estéril, om força tênsil da sutura de aproximadamente 1,67 kg,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

121797025 Fio de sutura monofilamentar em politetrafluoretileno expandido, (e-PTFE), não absorvível, com 61 a 91
cm, com agulha fixas de 13 a 26 mm, estéril, om força tênsil da sutura de aproximadamente 1.00 kg,
apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade,
apresentar registro MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto.

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

121797095 Implante Alvim CM 3,5x8 peca 61 Medicamentos ativo
121835001 Óleo de girassol, frasco com aproximadamente 1 l FRASCO 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121835002 Leite de soja 1 l, caixa CAIXA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121835003 Biscoito de polvilho salgado especial para fenilcetonúrico, pacote  60 g PACOTE 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121835004 Bolacha de mel especial para fenilcetonúricos, pacote 200 g PACOTE 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121835005 Bolacha de polvilho especial para fenilcetonuricos, pacote 200 mg PACOTE 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121835006 Chips de aipim especial para fenilcetonúricos, pacote 90 g PACOTE 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121835007 Complemento alimentar milk shake, pote 450 g - XUKY pote 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121835008 Farinha de arroz integral , pacote 500 g PACOTE 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121835009 Farinha de psyllium, pacote 1 kg PACOTE 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121835010 Farinha de soja, pacote 1 kg PACOTE 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121835011 Gelatina especial para fenilcetonúricos CAIXA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121835012 Achocolatado diet sem glúten, lata - GOLD LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121835013 Bolacha recheada especial para fenilcetonúricos, pacote 200 g PACOTE 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121835014 Farinha a base de arroz sem glúten, pacote com 1 kg KG 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121835015  Leite de cabra em pó, lata 400 g LATA 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121835016  Macarrão de arroz sem glúten, pacote 500 g pacote 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121835017 Pão sem glúten e sem lactose, pacote 450 g PACOTE 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121835018 Fécula de batata, pacote 200 g PACOTE 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121835019 Farinha preparada sem gluten, pacote 1 kg PACOTE 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121835020 Suco a base de soja, litro LITRO 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121835021 Farinha para fenilcetonúricos, pacote 1 kg - RILA PACOTE 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121835022 Macarrão especial para fenilcetonúrico, pacote 500 g PACOTE 27 Gêneros Alimentícios (19) ativo
121843001 Solução para cardioplegia a base de HTK (histidina, triptofano e alfa-ceto-glutarato) e de baixa

concentração de potássio de dose única, bolsa 1000ml.
BOLSA 61 Medicamentos ativo

121843002 Solução para cardioplegia a base de HTK (histidina, triptofano e alfa-ceto-glutarato) e de baixa
concentração de potássio de dose única, bolsa 2000ml.

BOLSA 61 Medicamentos ativo

121860001  Cadeira de rodas monobloco - cadeira de rodas confeccionada sob medida, em tubos de alumínio,
cromado ou com pintura eletrostática, dobrável em L ou fixa, braços removíveis ou escamoteáveis,
podendo não ter apoio de braços, eixo de remoção rápida nas quatro rodas, encosto e assento com
estofamento 100% nylon ou couro sintético resistente, com almofada de assento em espuma de alta
densidade de no mínimo 5 cm de espessura, forrada com mesmo tecido e velcro para fixação, com ou
sem faixa torácica (5 -7 cm), com ou sem cinto pélvico; com ou sem faixa para panturrilha, protetor lateral
de roupa rebatível com aba ou tipo paralamas, rodas traseiras de 24" com sobrearo de propulsão com ou
sem pinos, pneus traseiros maciços ou infláveis, freio bilateral, rodas dianteiras removíveis de 5'' ou 6"

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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com pneus maciços ou infláveis com rolamentos blindados nos eixos; com ou sem rodas anti tombo;
apoio para pés ergonômico rebatível ou fixo, com altura e ângulo de inclinação ajustável. quick release
obrigatório nas rodas traseiras e opcionais nas dianteiras. cambagem opcional.  cód. sus 07.01.01.020-7

121860002  cadeira de rodas (acima 90kg) confeccionada sob medida tubos alumínio liga metálica ou aço,cromada
ou pintura eletrostáti ca dobrável x ou monobloco apoio braços removíveis ou escamo teáveis eixo
remoção rápida nas grandes rodas,encosto assen to c/ estofado 100% nylon ou couro sintético resistente
c/al mofada, assento espuma alta densidade 5cm espessura forrada com mesmo tecido e velcro para
fixação com ou sem faixa tora cica(5-7cm)com ou sem cinto pélvico com ou sem faixa pantur rilha.protetor
lateral de roupa rodas traseiras 24"com sobre aro propulsor podendo ou não ter pinos,pneus maciços ou
in fláveis freio bilateral rodas dianteiras 6 ou 8"com pneus ma ciços ou infláveis com rolamento blindado
eixos apoio pes rebat.ou remov.apoio pés elev.opcion.larg.pad.50 e60cm. toler.peso depend.fab.120
e160kg.medidas itens e acessorios de acordo com a ficha do paciente fornecida pelo ccr. código sus
0701010215

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

121860003 cadeira rodas motorizada adulto/infantil, sob medida chassis duraluminio tubular sem solda,dobrável x
com artic.conex.in jetadas alumínio,container bateria,rodas traseiras 12" dian teiras 8"aros nylon,ambas
com pneus sem câmara cor cinza,ro das apoio35x17mm maciças,eixos rolamento blindado motorizaça o
com 2 motores elétricos corrente continua e ima permanente 200w cada,sistema transmissão
engrenada,torque para transpor tar usuário de ate 130kg.drive micro processado de 50a que permite
acelerar/desacelerar.linear e velocidade de0 a 6km/h instalado direita ou esquerda,joystick no próprio
modulo ou por contr. mentonia no ou por cont.cabeça ou por cont.de su gar/soprar. sistema de freio motor
regen. sistema freio estac.eletromagnético painel comando digit.teclas funções li ga/desliga
limite/velocidade indic.carga e buzina,2 baterias 12v x 34a sem manut.que possibilitam autonomia de ate
30km, recarregadas por carregador intelig.microprocessado,assento/ encosto fixo sem uso
parafusos,acolchoados e revestidos,apo io braços e suporte pes regulável escamoteavel e/ou removí vel
estofado tecido nylon,almofada assento plana(em espuma) equipada c/cinto de segurança que pode ser
do tipo 4 pontos, camiseta,faixa torácica ou cinto pélvico e faixa panturrilha podendo ter encosto reclinável
sendo acompanhada nesse caso de 2 rodas anti-tombo apoio cabeça removível e regulável alt . e/ ou
profund.acolchoado e apoios pés eleváveis.podendo ou não ter regulagem de posicionamento de tilt nas
cadeiras infantis.medidas,itens e acessórios de acordo c/ficha de pa ciente fornecida pelo ccr. código sus
0701010223

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

121860004 cadeira rodas sem reclinel.rolam.blind.nas 4rodas,inclusive eixo vert.do garfo.eixos de aço reforçado
pint.epoxi,estof. em nylon acolchoado,almofada 5cm espessura em espuma alta dens.incorp.ao
assento.estrut.dobrável em duplo x com siste ma de fecham por articuladores.rodas tras.de 24" infláveis e
raiadas. rodas diant. 6" maciças, com garfo de nylon aro de impulso em alumínio com pint.epoxi.sistema
de desmontagem rápida "quick release" nas 4 rodas. freios bilat.prot.lat. de roupas em nylon com
abas.apoio de braço escamot.ou removi veis pedal removível com sistema "swingaway".capacidadede
peso de 120kg. medidas, itens e acessórios de acordo com a ficha do paciente fornecida pelo ccr.(código
sus 0701010215)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

121860005 cadeira de rodas para banho em concha infantil em polietile no,c/abertura e mangueira para saída de
água,com suporte em alumínio,pintura epóxi,rodas giratórias e com trava,com ou sem apoio de cabeça.
medidas, itens e acessórios de acordo com a ficha de paciente fornecida pelo ccr.código sus 070101
0231.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

121860006  cadeira de rodas para banho com encosto reclinável c/assento sanitário,com apoio de cabeça ajustável,
cinto removível, cinto para pernas(faixa para panturrilhas),e tronco removí veis,encosto reclinável
revestido com tela de poliéster,base c/rodas com trava, medidas,itens e acessórios de acordo com ficha
de paciente fornecida pelo ccr. código sus 0701010240.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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121860007  cadeira de rodas para banho com aro propulsão com assento sa nitario,confeccionada em

alumínio,pintura epoxi,desmontável, com estrutura a permitir o encaixe sobre vaso sanitário con
vencional.braços escamoteáveis ou removíveis.encosto padrão, rodas traseiras de 20 ou 24"com aro de
propulsão,pneus infla veis ou maciços e rodas dianteiras maciças de 6".apoio para pés removíveis ou
rebatíveis.medidas,itens e acessóriosde acordo com ficha de paciente fornecida pelo ccr.código sus
0701010258

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

121860008 cadeira de rodas com encosto reclinável rolam. blindados nas 4 rodas,inclus.no eixo vert.do garfo.eixos
aço reforc.pintu ra epoxi.estof.nylon ou couro sint.acolchoado com almofada alta dens.incorp.almof de
5cm. espess em espuma alta dens. incorp. ao assento. estrut. dobr. duplo x com sistema fech. para
articulad.rodas tras.24"inflav.e raiadas.rodas diantei ras 6" macicas,com garfo nylon.aro impulso alumínio
compint epoxi.sistema desmont.rapid."quick release"nas 4 rodas freios bilat. protet.raios. placa fixação
rodas trás. com 6 furos que permit. regulag. alt. mudanc. angul. do assento e anteriorizacao e
posteriorizacao.possib.alter.angulo placa eixo diant.para mente-lo sempre na perpendicular em relaçao ao
piso(função necess.sempre q houver alt.no centro de grav. da cadeira). apoio de braço removível ou
escamot. apoio de cabeça em espuma de alta dens.,regul.em alt. e prof. protet. lat.de roupas incorp. ao
apoio de braço. pedal elevavel e removível com sistema"swingaway",com apoio de panturr.injeta do.

  encosto reclin. de 90a180, através de posicionad. de angulo milimetrico.rodas antitombo.capacidade de
peso de 120 kg.medidas,itens e acessórios de acordo com ficha de pacien te fornecida pelo ccr. (código
sus 0701010215)

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

121932001 Bocal de atomização completo PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
121932002 Tubo olast/ mangueira DI 5/16 PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
121932003 porca (veg.13/16) ACM PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
121932004 suporte para tubo de descarga PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
121932005 válvula S-4 com botão PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
121932006 luva de redução PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
121932007 mangote sanfona PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
121932008 kit de descarga mangote sanfona KIT 26 Conservação e limpeza (18) ativo
121932009 Abraçadeira zincada 76x86 PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
121932010 Cotovelo completo PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
121932011 Mangueira do liquido PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
121932012 Filtro de combustível PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
121932013 chave de vela ( BPM6A) PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
121932014 Filtro de torneira PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
121932015 Torneira de combustível completa PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
121932016 ponta dosadora cor (verde) para atomatizador costal motorizado 18l - Marca guarany ULV super 73cc PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
121932017 ponta dosadora cor (preta) para atomatizador costal motorizado 18l - Marca guarany ULV super 73cc PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
121932018 peça dosadora múmero 0,65 para pulverizador costal motorizado 13l - Marca STIHL 420 PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
121932019 peça dosadora múmero 0,8 para pulverizador costal motorizado 13l - Marca STIHL 420 PECA 26 Conservação e limpeza (18) ativo
121959001  Butanossulfonato de sodio,CAS nº 2386-54-1. Pureza: maior ou igual a 99,0%. GRAMA 60 Produtos e Componentes

Químicos e Biológicos
ativo

121975001 Óleo de Peixe 1100 mg (EPA 362MG + DHA 241MG), comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

comprimido 61 Medicamentos ativo

121975002 Fluticasona, furoato 200 mcg + Trifenatato, Vilanterol 25 mcg, frasco com 30 doses
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

121975003 Carbamazepina 200 mg, comprimido - TEGRETARD
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo
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121975004 Gabapentina 300 mg, cápsula  - NEURONTIN

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
CAPSULA 61 Medicamentos ativo

121975005 Fenobarbital, sódico 100 mg, comprimido - FENOCRIS
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975006 IMPORTADO: Canabidiol (CBD) 20 - 25%, tubo 10 g - REAL SCIENTIFIC HEMP OIL (RSHO). TUBO 61 Medicamentos ativo
121975007 Valsartan 320 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, caixa com 28 comprimidos, unidade: comprimido -

DIOVAN HCT
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975008 Bisoprolol, fumarato 10 mg, comprimido - CONCÁRDIO
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975009 Nitrendipino 20 mg, comprimido - CALTREN
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975010 Lactitol Monoidratado 5 g, sachê - OSMOLAC
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SACHE 61 Medicamentos ativo

121975011 Ramipril 10 mg, comprimido - NAPRIX
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975012 MANIPULADO: Codeína 10 mg + Tramadol 20 mg + Meloxican 10 mg + Famotidina 60 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
121975013 MANIPULADO: Codeína 40 mg + Tramadol 20 mg + Glucosamina 500 mg + Famotidina 40 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
121975014 Calcio, fosfato tribasico 15 mg/ml + Calcio, glicerofosfato 16 mg/ml + Cianocobalamina 0,001 mg/ml +

Calciferol 0,025 mg/ml + Sodio, Fluoreto 0,05 mg, frasco 150 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

121975015 Escitalopram, oxalato 10 mg, comprimido - ESPRAM
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975016 MANIPULADO: Tramadol 50 mg + Meloxican 10 mg + Ciclobenzaprina 5 mg , cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
121975017 Mucopolissacaridase 25 TRU +  Alfamilase  1350 U ceip +  Alfaquimiotripsina 3000 U hummel,

comprimido revestido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975018 Lidocaína 5%, emplastro, unidade: adesivo
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

PECA 61 Medicamentos ativo

121975019 Pitavastatina 4 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975020 Diclofenaco Dietilamônio 11 mg/g, aerosol, frasco 85 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

121975021 MANIPULADO: UC II 40 mg + Vitamina C 80 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
121975022 Cálcio, citrato malato 250 mg + Vitamina D3 200 UI

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

121975023 MANIPULADO: Codeina 30 mg + Tramadol 30 mg + Amitriptilina 30 mg + Deflazacort 6 mg + Famotidina
60 mg, cápsula

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

121975024 MANIPULADO: Captopril 10 mg/ml, solução oral, frasco 50 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
121975025 MANIPULADO: Carvedilol 4,6 mg/5 ml, solução oral, frasco 150 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
121975026 MANIPULADO: Espironolactona 10 mg/ml, solução oral, fraco 50 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
121975027 Empagliflozina 25 mg, cápsula

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4
CAPSULA 61 Medicamentos ativo

121975028 Valsartan 160 mg + Hidroclorotiazida 25 mg + Anlodipino 5 mg, (caixa com 28 + 28 comprimidos),
comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo
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121975029 Mometasona, furoato 50 mcg, frasco com 120 doses, unidade: frasco

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO 61 Medicamentos ativo

121975030 Esomeprazol magnésio 10 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

121975031 Paliperidona 9 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

121975032 Omeprazol 20 mg + Claritromicina 500 mg + Amoxicilina 500 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975033 Colecalciferol 50.000 UI, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

121975034 MANIPULADO: Cianocobalamina (vitamina B12) 100 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
121975035 IMPORTADO: Tafamidis 20 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
121975036 Lisado Bacteriano 3 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

121975037 MANIPULADO: Tramadol 40 mg + Triancinolona 1 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
121975038 Piridoxina, pidolato 500 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

121975039 MANIPULADO: Tramadol 50 mg + Ciclobenzaprina 5 mg + Amitriptilina 25 mg + Meloxicam 15 mg,
cáspsula

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

121975040 Empagliflozina 10 mg, comprimido revestido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975041 MANIPULADO: Colecalciferol 20.000 UI + Óleo vegetal (girassol) 1 ml, frasco120 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
121975042 MANIPULADO: Colina (bitartarato) 120 mg + Magnésio aspartato 100 mg + Riboflavina 30 mg + Zinco 5

mg + Àcido fòlico 3 mg + Vitamina B12 5 mcg + Picolinato de cromo 150 mcg + Selênio 100 mcg, cápsula
CAPSULA 61 Medicamentos ativo

121975043 Lamotrigina 50mg, comprimido dispersível
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975044 MANIPULADO: Coenzima Q10 300 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
121975045 Ruxolitinib 20 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

121975046 Cálcio Citrato Malato 125 mg + Vitamina D 2,5mcg + Magnésio 62,5 mcg - CALDE MAG
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975047 Gel hidratante e umectante para cicatrizes, bisnaga 30 g - CICATRICURE
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

BISNAGA 61 Medicamentos ativo

121975048 Drospirenona 3 mg + Etinilestradiol 0,003 mg, comprimido - ELANI 28
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975049 Polivitaminico + Poliminerais, frasco 500 ml - NEUROFORT
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

121975050 Escitalopram, oxalato 10 mg, comprimido - EMS GENÉRICO
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

comprimido 61 Medicamentos ativo

121975051 MNIPULADO: Ureia 10% + Alfa Bisabolol 1% + Aloe Vera 200:1 0,5% + Creme Lanette Qsp, pote 100 g POTE 61 Medicamentos ativo
121975052 Voriconazol 50 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

121975053 MANIPULADO: Glicosamina, sulfato 1,4g + condroitina, sulfato 1,2 g, sachê SACHE 61 Medicamentos ativo
121975054 Alfaestradiol 0,25 mg, solução capilar, frasco 100 ml

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO 61 Medicamentos ativo

121975055 Clobazam 20 mg, comprimido - FRISIUM COMPRIMI 61 Medicamentos ativo

SCCD SES - SC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA/FUNDO 20/03/18 - 09:19
GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS  Pg: 2087 de 2094

Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. DO

121975056 Vortioxetina, bromidrato 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

comprimido 61 Medicamentos ativo

121975057 Risperidona 3 mg, comprimido - ZARGUS
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

comprimido 61 Medicamentos ativo

121975058 Fluvoxamina, meleato 100 mg, comprimido - LUVOX
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975059 Ramipril 10 mg + Anlodipino 10 mg, cápsula - NAPRIX A
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

121975060 Tansulosina, cloridrato 0,4 mg, comprimido - SECOTEX
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975061 Lamotrigina 25 mg, comprimido - LEPTICO
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975062 IMPORTADO: Idebenona 150 mg, comprimido COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975063 Imunoglobulina humana IV 5,0 a 6,0g, soluçãoinjetável, grama
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

GRAMA 61 Medicamentos ativo

121975064 Levotiroxina sódica 125 mcg, comprimido - SYNTHROID
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975065 MANIPULADO: L Glutamina 2 g +  L Arginina 1 g + L Tiamina 250 g + L Carnitina 400 mg, sachê SACHE 61 Medicamentos ativo
121975066 MANIPULADO: Deflazacort 24 mg/ 5 ml, suspensão oral, aromatizado, frasco 150 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
121975067 MANIPULADO: Idebenona 450 mg/ 5 ml, suspensão, frasco 150 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
121975068 MANIPULADO: Cálcio, Carbonato 625 mg + Vitamina  D 250 UI, suspensão oral 5ml, frasco 200 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
121975069 MANIPULADO: Ácido acetilsalicilico 2% + Alantoína 3% + LCD 20% , shampoo, frasco 150 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
121975070 MANIPULADO: Uréia 5% + Nac 10% + Base DMS, frasco 500 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
121975071 Ombitasvir 12,5 mg + Veruprevir 75 mg + Ritonavir 50 mg e Dasabuvir 250 mg, comprimido

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

121975072 Dipropionato, betametasona 0,5 mg, creme, bisnaga 30 g
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

BISNAGA 61 Medicamentos ativo

121975073 Polypodium leucotomos 250 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

121975074 MANIPULADO: Imipramina 35 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
121975075 Vacina - Imunoterápico para Herpes Zoster, ampola

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
AMPOLA 61 Medicamentos ativo

121975076 MANIPULADO: Doxepina 100 mg, cápsula capsula 61 Medicamentos ativo
121975077 Buprenorfina, cloridrato 5 mg, unidade: adesivo

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
PECA 61 Medicamentos ativo

121975078 MANIPULADO: Codeina 40 mg + Famotidina 40 mg + Meloxicam 10 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
121975079 Isoflavona 100 mg, cápsula

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
CAPSULA 61 Medicamentos ativo

121975080 MANIPULADO: Entacapona 100 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
121975081 Valproato de Sódio 300 mg, comprimido - DEPAKENE

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

121975082 Ramipril 2,5 mg, comprimido - NAPRIX
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975084 Calcio, carbonato 400 mg + Vitamina D 100 UI, comprimido - INELLARE ZERO COMPRIMI 61 Medicamentos ativo
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Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4. DO

121975085 Óleo de linhaça 500 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

121975086 MANIPULADO: Codeina 40 mg + Tenoxicam 10 mg + Tramadol 15 mg + Famotidina 60 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
121975087 Glicopirrônio, brometo 50 mcg,  30 cápsulas inalantes + inalador, unidade: frasco.

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO 61 Medicamentos ativo

121975088 Pregabalina 75 mg,  caixa com 28 cápsulas, unidade: cápsula - LYRICA
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

121975089 Unha de gato 500 mg, cápsula
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

121975090 MANIPULADO:L-teanina + associações conforme receita  (E. K.), solução oral, frasco com 60 doses,
unidade: frasco.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

121975091 MANIPULADO:Vitamina D3 3000 UI + Vitamina A 1000 UI, gotas oleosas, frasco 10 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
121975092 MANIPULADO:Vitaminas + Associações conforme receita (E.K), frasco com 30 doses, unidade: frasco FRASCO 61 Medicamentos ativo
121975093 MANIPULADO: Pool lactobacilos conforme receita (E.K), cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
121975094 MANIPULADO: Sertralina 3 mg/ml, frasco 90 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
121975095 MANIPULADO: Retinol, palmitato (vitamina A) 15.000 UI, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
121975096 MANIPULADO:Codeína 30 mg + Tramadol 25 mg + Ciclobenzaprina 10 mg + Famotidina 80 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
121975097 Lacosamida 10 mg/ml, frasco 200 ml

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO 61 Medicamentos ativo

121975098 Teriflunomida 14 mg, comprimdo
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975099 MANIPULADO: Codeína 30 mg + Tenoxicam 10 mg + Tramadol 40 mg + Famotidina 60 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
121975100 Enzalutamida 40 mg, cápsula

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
CAPSULA 61 Medicamentos ativo

121975101 Olanzapina 10 mg, comprimido - NEUPINE
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975102 Ziprasidona 80 mg, comprimido - GEODON
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975103 Ácido acetilsalicílico cárdio 81 mg, comprimido revestido - SOMALGIN CARDIO
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975104 Fenobarbital sódico 40 mg/ml, solução oral, frasco 20 ml - GARDENAL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

121975105 Carbamazepina 2%, xarope, frasco 100 ml - TEGRETOL
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

121975106 Bimatoprosta 0,3 mg/ml, solução oftálmica, frasco 3 ml - LUMIGAN
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

121975107 Rotigotina 4 mg/24 h, adesivos transdérmicos
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

PECA 61 Medicamentos ativo

121975108 Tranexanico, acido 250 mg, comprimido - TRANSAMIN
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

comprimido 61 Medicamentos ativo

121975109 Metoprolol, succinato  25 mg, comprimido - SELOZOK
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975110 MANIPULADO: Mistura nutritiva parenteral, intra hemodialítica, conforme receita (A.S.), bolsa 1.000 ml. BOLSA 61 Medicamentos ativo
121975111 Gatifloxacino 3 mg/ml + prednisolona, acetato 10 mg/ml, suspensão oftálmica estéril, colírio, frasco 6 ml.

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO 61 Medicamentos ativo
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121975112 Bisoprolol, fumarato 10 mg, comprimido - CONCOR

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

121975113 Furosemida 40 mg, comprimido - LASIX
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975114 Lorazepan 1 mg, comprimido - LORAX
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975115 MANIPULADO: Glicosamina 450 mg + Condroitina 400 mg + Tramadol 25 mg + Ciclobenzaprina 3 mg,
cápula

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

121975116 Buprenorfina, cloridrato 10 mg, unidade: adesivo
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

PECA 61 Medicamentos ativo

121975117 Buprenorfina, cloridrato 20 mg, unidade: adesivo
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

PECA 61 Medicamentos ativo

121975118 Pembrolizumab 100mg, solução injetável, fr/amp 4ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO/A
MPOLA

61 Medicamentos ativo

121975119 Bisoprolol, fumarato 2,5 mg, comprimido - CONCOR
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975120 Levotiroxina sódica 25 mcg, comprimido - SYNTHROID
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975121 Doxazosina, mesilato 2 mg, comprimido - UNOPROST
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975122 Diosmina 450 mg + Hesperidina 50 mg, comprimido - PERIVASC
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975123 MANIPULADO: CH30 Aluminium + Cadmium + Plumbum + Niquel, frasco 30 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
121975124 MANIPULADO: Polivitaminicos e Poliminerais, conforme receita (F.B.S.L.), cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
121975125 MANIPULADO: Extrato hypericum 400 mg + Extrato valeriana 400 mg + Extrato semente de uva 400 mg

+ Extrato boswelia serrata 200 mg + Extrato urticaria tormentosa 125 mg + Extrato curcuma longa 250 mg
+ Extrato kaempferol 100 mg, cápsula

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

121975126 MANIPULADO: Lugol 5%, frasco 20 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
121975127 MANIPULADO: Vitamina D3 10.000 UI + Vitamina A 10.000 UI + Mk7(All Trans) 50 mcg, frasco 20 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
121975128 MANIPULADO: Boro Quelado 2 mg + Vitamina B2 100 mg + Selenio Quelado 200 mcg + N A Cistaeina

0,6 g + Glucosamina,sulfato 0,5 g, cápsula
CAPSULA 61 Medicamentos ativo

121975129 MANIPULADO: Lisina 0,75 g + Arginina 0,75 g + 5HTP 100 mg + Taurina 0,3 g + Lactobacilos
Rhamnosus + Lactobacilos Bifidus 400 mg + Lactobacilos Acidofilos 200 mg + Lactium 100 mg, cápsula

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

121975130 MANIPULADO: 5htp 50 mg + Cobamanida 2 mg + Folinico, ácido 0,5 mg + B6 30 mg + Lactium 75 mg +
Theanina 75 mg + Taurina 75 mg + Fosfatidil Serina 50 mg, jujuba sublingual

PECA 61 Medicamentos ativo

121975131 Tofacitinibe, citrato 5 mg, comprimido revestido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975132 IMPORTADO: Canabidiol (CBD) 15 - 19%, tubo 10 g - US HEMP WHOLESALE CBD OIL. TUBO 61 Medicamentos ativo
121975133 Colágeno + hibiscos + vitamina C, sache 12 g

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

Utilizar código de nutrição:  121738033 

SACHE 61 Medicamentos ativo (bloqueado)

121975134 Nortriptilina 50 mg, cápsula - PAMELOR
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

121975135 Betaistina, dicloridrato 24 mg, comprimido - BETASERC
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo
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121975136 Levotiroxina sódica 88 mcg, comprimido - PURAN T4

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
COMPRIMI

DO
61 Medicamentos ativo

121975137 Insulina lispro 50 UI + Insulina lispro protamina 50 UI, caneta descartável 3 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

PECA 61 Medicamentos ativo

121975138 Perindopril arginina 10 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975139 Quelato de ferro 150 mg + fólico, ácido 0,25 mg + cianocobalamina 7,5 mcg, gotas, frasco 20 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

121975140 Paracetamol 140 mg/ml, gotas, frasco 15 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

121975141 Cianocobalamina + Lisina + Levocarnitina + Piridoxina + Nicotinamida + Tiamina + Ribovalina, frasco 120
ml - CARNABOL KIDS
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

121975142 MANIPULADO: Tramadol 40 mg + Famotidina 40 mg + Meloxican 10 mg, cápsula capsula 61 Medicamentos ativo
121975143 MANIPULADO: Hidroxicloroquina, sulfato 200 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
121975144 MANIPULADO: Papaína 2%, gel, pote 100 g POTE 61 Medicamentos ativo
121975145 MANIPULADO: Papaína 5%, gel, pote 100 g POTE 61 Medicamentos ativo
121975146  MANIPULADO: Diacereina 100 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
121975147 Venlafaxina 37,5 mg, liberação controlada, cápsula - VENLIFT OD

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
CAPSULA 61 Medicamentos ativo

121975148 Sódio, cloreto 5%, colírio, frasco 10 ml.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

121975149 MANIPULADO: Codeína 30 mg + Tramadol 25 mg + Tenoxican 10 mg + Famotidina 60 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
121975150 MANIPULADO: Codeina 20 mg + Tizanidina 2 mg + Amitriptilina 20 mg + Gabapentina 400 mg +

Famotidina 60 mg, cápsula
CAPSULA 61 Medicamentos ativo

121975151 MANIPULADO: Prednizona 3 mg + Paracetamol 400 mg + Cloroquina 200 mg + Piroxicam 10 mg,
cápsula

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

121975152 MANIPULADO: Codeína 25 mg + Amitriptilina 60 mg + Gabapentina 250 mg + Ciclobenzapina 7,5 mg +
Famotidina 40 mg, cápsula

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

121975153 Colecalciferol 3.300 UI/ml, frasco 10ml - ADDERA D3
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

121975154 Sumatriptano 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975155 Pioglitazona, cloridrato 30 mg - PIOTAZ
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975156 Solifenacina, succinato de 6 mg + Tansulosina, cloridrato de  0,04 mg, comprido - VESOMNI
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975157 Prednisolona, fosfato sódico de 11 mg/ml, solução oral, frasco 10 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

FRASCO 61 Medicamentos ativo

121975158 Diclofenaco potássico 50mg dispersível.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975159 MANIPULADO: Deflazacorte 9 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
121975160 Tribenosídeo 400 mg + lidocaína 40 mg, supositório

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
PECA 61 Medicamentos ativo

121975161 Lisado bacteriano 7 mg, cápsula gel dura
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo
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121975162 Fosfoetanolamina sintética, cápsula

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
CAPSULA 61 Medicamentos ativo

121975163 Dimenidrinato 25 mg, cápsula gelatinosa mole
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

121975164 Pirfenidona 200 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
121975165 Dimetila, fumarato 240 mg, cápsula

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
CAPSULA 61 Medicamentos ativo

121975166 Quetiapina, hemifumarato 50 mg, liberação prolongada, cápsula - SEROQUEL XRO
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

CAPSULA 61 Medicamentos ativo

121975167 Diosmina 900 mg + Hesperidina 100 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975168 IMPORTADO: D9-THC 2,7 mg + Canabidiol 2,5 mg, spray oral, frasco 10 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
121975169 Rotigotina 8 mg/24 h, adesivos transdérmicos (18 mg)

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
PECA 61 Medicamentos ativo

121975170 MANIPULADO: Tramadol 50 mg + Meloxican 15 mg + Paroxetina 30 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
121975171 MANIPULADO: Tramadol 50 mg + Triancinolona 3 mg + Amitriptilina 15 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
121975172 Cianocobalamina 1000 mcg + Piridoxina 100 mg + Tiamina 100 mg + Diclofenaco sódico 100 mg,

comprimido revestido de liberação retardada
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

COMPRIMI
DO

61 Medicamentos ativo

121975173 MANIPULADO: Cromoglicato Dissodico 100 mg, cápsula CAPSULA 61 Medicamentos ativo
121975174 Betafolitropina 300 UI, frasco/ampola 0,480 ml

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
FRASCO/A

MPOLA
61 Medicamentos ativo

121975175 Ganirrelix, Acetato 0,5 mg/ml, seringa preenchida 0,5 ml
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

SERINGA
PRONTA

61 Medicamentos ativo

121975192 Olmesartana medoxomila 20 mg + Anlodipino, besilato 5 mg, comprimido revestido - OLMETEC ANLO
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

comprimido 61 Medicamentos ativo

121975193 Colchicina 1 mg, comprimido
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

comprimido 61 Medicamentos ativo

121975194 Vacina pneumocócica 13-valente, seringa 0,5 ml.
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

seringa
pronta

61 Medicamentos ativo

121975202 MANIPULADO: Pool Lactobacilos Conforme Receita (T.P.), cápsula capsula 61 Medicamentos ativo
121975203 MANIPULADO: Ureia 10% Creme Hidratante, frasco 100 g FRASCO 61 Medicamentos ativo
121975204 Lactobacillus Reuteri DSM 17938, comprimido - PROVANCE

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
comprimido 61 Medicamentos ativo

121975205 MANIPULADO: Sertralina 25 mg, cápsula capsula 61 Medicamentos ativo
121975206 MANIPULADO: Fórmula manipulada polivitamínico e minerais conforme receita (A.G.), cápsula capsula 61 Medicamentos ativo
121975207 Colecalciferol 1000 UI, comprimido revestido - ADDERA D3

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
comprimido 61 Medicamentos ativo

121975208 Atenolol 50 mg + Clortalidona 12,5 mg, comprimido - ANGIPRESS CD
Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.

comprimido 61 Medicamentos ativo

121975209 MANIPULADO: Fórmula manipulada polivitamínico e minerais conforme receita (C.G.G.), cápsula capsula 61 Medicamentos ativo
121975210 Essências vibracionais + Extratos Florais: Artemisia vulgaris + Lippia alba + Pronus cerasifera, solução

oral, frasco 50 ml
FRASCO 61 Medicamentos ativo

121975211 Essências vibracionais + Extratos florais: Viola + Helianthemum + Bidens, solução oral, frasco 50 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
121975212 Essências vibracionais + minerais: Cálcio, Magnésio, Zinco, Cromo, Manganês, Ferro, Selênio,

Molibdênio, solução oral, frasco 50 ml
FRASCO 61 Medicamentos ativo
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
121975213 Dimetila, fumarato 120 mg, cápsula de liberação retardada

Os preços apresentados deverão estar em conformidade com o CAP conforme resolução CMED nº 4.
capsula 61 Medicamentos ativo

121975214 MANIPULADO: Sertralina 10 mg/ml, solução oral, frasco 90 ml FRASCO 61 Medicamentos ativo
121975215 MANIPULADO: Cálcio, glicina 200 mg, cápsula capsula 61 Medicamentos ativo
121975216 MANIPULADO: Cálcio, ascorbato 1.000 mg, solução oral, frasco 30 doses FRASCO 61 Medicamentos ativo
121975217 MANIPULADO: Metilcobalamina 25mg/ml, solução injetável, ampola ampola 61 Medicamentos ativo
122068001 Chaleira elétrica capacidade de 1,7 litros. PECA 23 Cozinhas e Refeitórios ativo
122084001 Ventilador pulmonar Monnal T50

Especificações:

Modalidades ventilatórias: VCV, PCV/APCV, SIMV, PSV, CPAP e PSV em ventilação não-invasiva.
Frequência respiratória ajustável 1 a 60 cmH2O
Pressão inspiratória de 5 a 50 cmH2O
PEEP ajustável de 0 a 20 cmH2O
Pressão de suporte de 5 a 30 cmH2O
Volume corrente ajustável na faixa de 50 a 2000ml
pico de fluxo inspiratório de 5 a 150 l/min
tempo inspiratório de 0,3 a 3 segundos
relação I:E 1:9
Sensibilidade inspiratório a fluxo: desativado- 0,5 a 10l/min
Rampa de 1 a 4 cmH2O/s
Pressão máxima de 50 cmH2O
Pressão Limite de 90 cmH2O
Sensibilidade expiratória de 10 a 90% do pico de fluxo
Concentração de O2 ajustável 21 a 100% eletrônico
Bateria interna com autonomia de 5 horas (configuração padrão para paciente adulto)
monitor gráfico colorido com tela LCD de 6,4 polegadas
Equipamento opera entre 110 e 240 volts - 60Hz
Fornecimento de manual de operação original e atualizado, em português.

Acessórios:
Bolsa de transporte, nobreak, aspirador de secreção NS, circuito duplo, cateter Mount, ambu infantil.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

122084002 Ventilador mecânico
Acessórios: Nobreak, Circuito Descartável, Ambu. Tamanho 16,68 cm © X 28,45 cm (l) x 23,52 cm (A),
Tubo diretamente conectado á mascara (com conector integrado de vazamentos ou de porta de
expiração) ou o Whisper Swível II p/conexão com o tubo de traqueostomia, com entrada para oxigênio,
peso 5 kg (com bateria removível), bolsa p/transporte, alarmes ajustáveis, bateria interna, conexão de
bateria externa de 12 VCC, armazenagem de dados em cartão de memória SD_de 1GB.

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo

122084003 Sistema Cochlear Baha 3 Power processador (BP110)
- alta potência totalmente programável
- análise de som de 12 canais
- 3 programas definidos pelo usuário
- Wide- band Dynamic
- adaptação automática Multi -canal
- Gerenciamento de Ruído Automática
- Cancelamento de Feedback Ativo

PECA 91 Equipamentos,Instrumentais e
Materiais de Uso Médico (67)

ativo
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Cd CIASC Descrição extensa Unidade Cd grupo Grupo Situação
- Acústico Shock Protection
- Saída Dinâmica Estabilizador
- lógica de montagem dedicadas para perda mista ,perda condutiva e perda unilateral
- programas de escuta dedicadas para música e ambientes ruidosos
- Entrada Direta de Áudio com universal com conector europeu
- Proteção de umidade ruído do vento
Acessórios disponíveis:
Adaptador de Áudio.

122246001 Escova para limpeza de cremalheiras, ranhuras e conexões macho-fêmea de instrumentais cirúrgicos
delicados, termodesinfectável ou autoclavável, medindo de 17 a 20 cm, cabo antiderrapante, com cerdas
de nylon nas duas extremidades, uma extremidade com no mínimo três filas de cerdas medindo no
mínimo 35 mm de comprimento e a outra com uma única fileira de cerdas medindo no mínimo 23 mm de
comprimento, embalagem contendo dados de identificação, procedência, marca e lote.

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

122246002 Escova para limpeza instrumentais grandes que exigem uma limpeza suave, autoclavável ou
termodesinfectável , com  cabo de 17 a 25 cm, cerdas flexíveis de nylon, e escova de no mínimo 30 x 07 x
12 mm (comprimento x largura x altura), embalagem contendo dados de identificação, procedência,
marca e lote.

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

122246003 Escova desenvolvida para limpeza de instrumentais frágeis, como os endoscópios rígidos e flexíveis,
termodesinfectável ou autoclavável, com  cabo de 15 a 25 cm, cerdas flexíveis de nylon, e escova de no
mínimo 30 x 05 x 10 mm (comprimento x largura x altura), embalagem contendo dados de identificação,
procedência, marca e lote.

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

122246004 Escova para limpeza de frascos, tubos, jarros, cúpulas, cuba rim e bacias, com cabo plástico ou aço inox
com comprimento total de 30 a 40 cm, com cerdas em nylon macias em toda a sua extremidade medindo
no mínimo 100 x 60 mm (comprimento x diâmetro), termodesinfectável ou autoclavável, embalagem
contendo dados de identificação, procedência, marca e lote.

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

122246005 Escova para limpeza de instrumentais cirúrgicos ortopédicos, (limas, reamers, brocas, porta-agulhas,
mandíbulas, dentilhados vasculares e manchas grossas), reutilizável, termodesinfectável ou autoclavável,
com cabo plástico em formato anatômico e comprimento total de 15 a 25 cm, com cerdas em aço inox
macio, e escova de no mínimo 25 x 05 x 12 mm (comprimento x largura x altura), embalagem contendo
dados de identificação, procedência, marca e lote.

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

122246006 Escovas de mão para limpeza de cuba rim, cúpulas, bacias, afastadores e equipamentos,
termodesinfectável ou  autoclavável, cabo medindo no mínimo 80 x 30 x 10 mm (comprimento x largura x
altura), com formato anatômico que encaixa na palma da mão, com cerdas firmes enfileiradas medindo no
mínimo 70 x 25 x 10 mm (comprimento x largura x altura), embalagem contendo dados de identificação,
procedência, marca e lote.

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

122246007 Escova para limpeza externa de canulados e endoscópios, autoclavável ou termodesinfectável, cabo tipo
alicate medindo no mínimo 80 x 10 mm (comprimento x diâmetro), cerdas densas e numerosas, escova
medindo no mínimo 110 x 20 mm (comprimento x diâmetro), embalagem contendo dados de
identificação, procedência, marca e lote.

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

122246008 Escova para limpeza de raspas acetabulares, termodesinfectável ou autoclavável, com cabo de no
mínimo 150 mm, com cerdas de nylon com tratamento antimicrobiano nas duas extremidades, escova da
extremidade redonda medindo de 30 a 50 mm de diâmetro, escova da extremidade reta medindo no
mínimo 8 mm de comprimento, embalagem contendo dados de identificação, procedência, marca e lote.

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo

122246009 Escova para limpeza de superfícies irregulares, termodesinfectável ou autoclavável, cabo medindo de 80
a 220 mm, com cerdas rígidas em poliamida ou nylon, escova de no mínimo 30 x 10 x 08 mm
(comprimento x largura x altura), embalagem contendo dados de identificação, procedência, marca e lote.

peca 62 Materiais de uso em enfermaria e
cirurgia (66)

ativo
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