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ITEM

DESCRIÇÃO

QTDADE MÉDIA UNITÁRIO MÉDIA TOTAL
Exclusivo ME/EPP (SIM 

ou NÂO) (abaixo de 

R$80.000,00)

Margem de Preferência - 

Decreto 8538/2015 - 

Margem de até 25% - 

Duplicar o item

Modo de Disputa da 

etapa de Lances

Intervalo mínimo de 

diferença de valores entre 

os lances

1

Foco Cirúrgico Auxiliar 3 LEDS C/ Bateria Recarregável - haste giratória, com rodízios, em aço tratado com 

banho antioxidante e antiferrugem, pintura em epóxi, sistema de iluminação com LEDS, iluminância de, 

aproximadamente, 31.000 lux a 75 cm e 24.000 lux a 100 cm de distância, controle da intensidade luminosa 

através de potenciômetro, alimentação (110V a 230V) +/- 10% 50/60Hz, potência: 32,4W, módulo de 

emergência com uma bateria de 12V X 7Ah integrado ao equipamento com autonomia de até 5 horas 

aproximadamente.

4 R$ 10.174,64 R$ 40.698,56  SIM  NÃO Aberto R$ 50,87

2

Aspirador Cirúrgico/Bomba vácuo aspiradora Bivolt 3,25Lt de Chão Com Rodízios – Motor monofásico com 

capacitor permanente 1/5 de HP; tensão de alimentação: 110/220 volts automática; rotações: 1750 RPM 

Amperagem: 2.4 A em 110V e 1.25 A em 220V; compressor: A pistão oscilante sem lubrificação; fluxo: 34 litros 

de ar p/ min.(livre); vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio(Hg); peso/dimensões aproximados 

(alt,larg,compr): 14 Kg (425x192x310) mm; cabo de força: 3 mts; pressão máxima de saída: 80 libras; 

acessórios: jogo de cânulas autoclaváveis, mangueiras de silicone com dois metros de comprimento, 

interruptor de pé

4 R$ 2.396,93 R$ 9.587,72  SIM  NÃO Aberto R$ 0,80

3

Desfibrilador Externo Automático DEA Portátil com Tela ECG - Operação com apenas um botão; Inteligência 

artificial: diagnóstico acurado das condições do paciente, indicando ou não a aplicação do choque e 

impedindo o uso acidental; Mínimo de 200 choques (200 Joules, carga plena, bateria em boas condições); 

Orientação por voz e por indicadores luminosos; Utilização horizontal ou vertical; Gravação de eventos para 

posterior análise; Conexão com PC via USB; Choque Bifásico; Auto-diagnóstico de funções e bateria; Software 

de conexão, download e gerenciamento de dados via PC; Dimensões aproximadas:

22,0x13,0x29,0cm; Peso aproximado: Aparelho: 2,90kg; Bateria: Duração aproximada de 10 horas em modo 

de reconhecimento de ritmo cardíaco (bateria com carga plena) ou um mínimo de 200 choques em 200

Joules(bateria em boas condições); Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada):5

horas; Fonte do carregador da bateria:, rede elétrica 100- 240V/50-60Hz

2 R$ 6.250,00 R$ 12.500,00  SIM  NÃO Aberto R$ 31,25

4

Monitor de Sinais Vitais Multiparamétrico - ECG - Oximetria - Pressão Arterial - Resp e Temp; Detecção de 

marcapasso com indicador na tela na forma de onda Segmento ST; Amostragem PVC, Análises de arritmias; 

Tela colorida TFT de alta resolução; Bateria integrada; Tom de pulso da SpO2 com armazenagem de dados; 

Pacientes adulto, pediátrico e neonatal; Peso aproximado de 3Kg ; Sistema de atualização do software; com 

acessórios: 1 Sensor de Oximetria Adulto, 1 pediátrico e 1 neonatal; Cabo ECG para paciente; Braçadeira para 

PNI : Adulto, Pediátrica e Neonatal; Sensor de Temperatura ; Sensor de Respiração. COM SENSOR NEONATAL

6 R$ 8.111,33 R$ 48.667,98  SIM  NÃO Aberto R$ 40,56

5

Balança Infantil Digital - Capacidade para 15 kg; Divisões de 5 g; Pés reguláveis em borracha sintética; Concha 

anatômica em polipropileno com medida de 540 x 290 mm; Chave seletora de tensão 110 / 220 V; Display 

com 5 dígitos; Função da tecla TARA no painel frontal

4 R$ 550,33 R$ 2.201,32  SIM  NÃO Aberto R$ 0,40
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6

Detector fetal de mesa digital com bateria recarregável - Frequência de 2,0 a 2,25 MHz; Ciclagem de 6.000 a 

60.000; Gabinete confeccionado em poliéster PSAI de alto brilho e alto impacto; Alojamento do transdutor, 

fixado na lateral do gabinete; Botão liga/desliga com regulagem de volume; Botão com regulagem de 

tonalidade; Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 volts. 50/60 Hz; Saída para fone de ouvido ou 

gravador de som; Acompanha frasco de gel de contato, fone de ouvido bi auricular para ausculta individual; 

Filtro minimizador de interferência; Dimensões aproximadas 95 x 200 x 210 mm; Display numérico digital; 

Faixa de medida BCF 50 a 210 batidas por minuto; Carregador de bateria; Bateria 12 v x 1,3 AH recarregável.

8 R$ 761,67 R$ 6.093,36  SIM  NÃO Aberto R$ 0,40

7

Ventilador pneumático pulmonar/Ressuscitador/Respirador InfantilNEONATAL; operação com fonte gás 

externa; com 02 sistemas de válvulas para parametrização e controle das funções do ressuscitador. Válvula de 

ajuste de pressão máxima de alivio ou segurança; Válvula de ajuste da pressão de pico inspiratória ou PINSP; 

Válvula de ajuste da pressão de positiva final ou PEEP; com um único mano-vacuômetro. COM SUPORTE COM 

RODÍZIOS Acessórios: •Mascaras de silicone; Intermediários para conexões; Blender; Fluxômetro O2; 

Mangueira de entrada de gás; Tubo corrugado; T de Ayre com válvula PEEP; Pulmão de teste (látex free); 

Cilindro de O2 e AR tipo E com ou sem válvula reguladora, fluxômetro e manômetro; Extensão de O2 e AR de 

1,5 m. Fluxo de Entrada de Gás: de 5 a 15 LPM Pressão Máxima: 70 cm H2O PIP: de 5 a 70 cm H2O PEEP: de 2 

a 10 cm H2O Manômetro: -20 a 80 cm H2O Peso: 1,7 kg (15,5 kg versão portátil móvel)

2 R$ 20.800,00 R$ 41.600,00  SIM  NÃO Aberto R$ 104,00

8

Aparelho de fototerapia reflexiva e reversa de alta intensidade dotada de cúpula refletora e colchão de gel 

transparente; Radiância no espectro azul. Controle Microprocessado da Radiância aplicada ao paciente; 

Display alfa numérico com backlight e teclado de membrana de simples operação; Alta Radiância no centro e 

extremidades do foco luminoso; Leds com vida útil media de 20.000 horas. Montagem em móvel com rodízios 

e cesto de acessórios. Acessórios: • Sonda óptica de medição de Radiância; • Kit de proteção ocular (óculos); • 

Colchão de Gel; • Travesseiro circular; • Sensor de temperatura de pele; • Adesivo para sensor de pele; • 

4 R$ 5.503,53 R$ 22.014,12  SIM  NÃO Aberto R$ 27,52

9
Aparelho de fototerapia móvel (base com rodízios); 8 lâmpadas fluorescentes; com ajustes angulares e de 

altura; utilização em berços aquecidos, incubadoras e berços comuns; com sistema de exaustão forçada; Lente 

de proteção em acrílico para proteção mecânica e bloqueio da radiação ultravioleta e infravermelha.

4 R$ 3.739,95 R$ 14.959,80  SIM  NÃO Aberto R$ 0,80

R$ 198.322,86VALOR TOTAL
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