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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

EXTRATO  DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 36/2021 CPL/SESAPI 

PROCESSO SEI Nº ° 00012.001339/2021-27 
Pregoeira:  Maria das Graças Rufino 
Data da Adjudicação: 14/12/2021 
Data da Homologação: 15/12/2021. 
Autoridade Superior: FLORENTINO ALVES VERAS NETO  
Secretário de Estado da Saúde do Piauí. 
Presidente CPL/SESAPI: Danielle Vidal Martins 
A Secretaria de Estado da Saúde do Piauí, através da Comissão Permanente de 
Licitação  CPL/SESAPI, torna público o Resultado Final do Pregão Eletrônico 
36/2021, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E 
INSUMOS MÉDICO-OSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NO 
CENTRO ESPECIALIZADO EM DOENÇAS CRÔNICAS (CEDCS) DIABETES 
E HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NOS MUNICÍPIOS DE PICOS, 
FLORIANO, PARNAÍBA, BOM JESUS E SÃO RAIMUNDO NONATO-PI, com 
o seguinte resultado: 
 
ITE
M 

ESPECIFICAÇÃO MARCA QTD VL. UNT VL. TOTAL 
EMPRESA 

VENCEDORA 
 
1
 

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 
ADULTO - Fabricada exclusivamente para pesagem de 
pessoas. Com estrutura em aço, com tratamento 
antiferruginoso, acabamento com pintura eletrostática na 
cor branca e de fácil higienização. Mostrador (display) 
digital com indicadores de peso com, no mínimo, 5 
dígitos e capacidade de pesagem de, no máximo, 200 kg. 
Graduação (precisão) de pesagem de, no mínimo, 50 g. 
Plataforma para apoio dos pés constituídos de material 
antiderrapante e resistente ao uso. Pés reguláveis, 
revestidos de material antiderrapante. Com Antropômetro 
acoplado com escala numérica de, no mínimo, 200 cm 
úteis e com indicação da dezena (em números maiores) a 
cada 10 cm com cursor (parte móvel) permitindo o deslize 
suave e estável, mantendo ângulo de 90 graus com a 
escala numérica. Tensão: Bivolt ou com chave seletora de 
tensão de 110/220 V. É indispensável que o produto 
apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de 
Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial). Equipamento 
deverá vir acompanhado de manual de instrução em 
português. Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto 
Estadual nº16.212/2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESERTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 
INFANTIL - Fabricada exclusivamente para pesagem de 
crianças menores de 2 anos de idade. - Construída em 
material resistente e de fácil higienização. Mostrador 
(display) digital com indicadores de peso com, no mínimo, 
5 dígitos em LED vermelho ou LCD com blacklight, 
teclado em membrana de alta resistência. Função da tecla 
TARA (zero) no painel frontal. Capacidade de pesagem 
de no mínimo 15 kg e no máximo 30 kg. Graduação 
(precisão) de, no máximo, 10 g. Deve possuir prato em 
forma de concha para garantir maior segurança e conforto 
à criança. Prato deve ser de material resistente, 
higienizável e atóxico com capa plástica almofadada anti-
germes, higienizável e atóxica. Prato construído ou em 
material inoxidável ou em propileno injetado na cor extra- 
branca. Pés reguláveis, revestidos de material 
antiderrapante. Deve vir com chave seletora de tensão de 
110/220 V ou bivolt. É indispensável que o produto 
apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de 
Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial). Equipamento deve 
vir acompanhado de manual de instrução em português. 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual 
nº16.212/2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRACASSADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA 
PARA 
OBESOS - Fabricada exclusivamente para pesagem de 
pessoas. Com estrutura em aço, com tratamento 
antiferruginoso, acabamento com pintura eletrostática na 
cor branca e de fácil higienização. Mostrador (display) 
digital com indicadores de peso com, no mínimo, 5 dígitos 
e capacidade de pesagem de, no máximo, 300 kg. 
Graduação (precisão) de pesagem de, no mínimo, 50 g. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. 

Plataforma para apoio dos pés constituídos de material 
antiderrapante e resistente ao uso. Pés reguláveis, 
revestidos de material antiderrapante. Com Antropômetro 
acoplado com escala numérica de, no mínimo, 200 cm 
úteis e com indicação da dezena (em números maiores) a 
cada 10 cm com cursor (parte móvel) permitindo o deslize 
suave e estável, mantendo ângulo de 90 graus com a 
escala numérica. Tensão: Bivolt com chave seletora de 
tensão de 110/220 V. É indispensável que o produto 
apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de 
Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial). 
Equipamento deverá vir acompanhado de manual de 
instrução em português. Exclusivo para ME, MEI e EPP, 
Decreto Estadual nº16.212/2015. 

 
 
 
 

FRACASSADO 

4 ESTEIRA ERGOMÉTRICA PROFISSIONAL  
Sistema Computadorizado de Ergometria completo para 
realização de teste de esforço, com controle automático da 
esteira ergométrica; · Equipamento Modular composto por 
Unidade de Aquisição, Unidade de Trabalho, e Esteira 
Ergométrica; · A Unidade de Aquisição deve possuir as 
seguintes características mínimas: o Permitir a Aquisição 
simultânea de até 13 derivações, sendo estas CM5, DI, 
DII, DIII, V1, V2, V3, V4, V5, V6, aVR, aVL, e aVF; o 
Permitir a leitura da frequência cardíaca na faixa de no 
mínimo 30 a 240 bpm; o Possuir Conversor A/D igual ou 
superior a 12 bits; o Possuir taxa de amostragem igual ou 
superior a 600 Hz por canal; o Possuir Taxa de Rejeição 
em Modo Comum igual ou superior a 100dB; o Permitir o 
ajuste de velocidade do traçado, no mínimo em 25mm/s e 
50 mm/s; o Permitir o ajuste de ganho de amplitude do 
traçado, no mínimo em 5 mm/mV, 10 mm/mV e 20 
mm/mV; o Possuir Filtros digitais contra flutuação e 
interferências do sinal; o Possuir sistema de alarme de falha 
de eletrodo; o Possuir conexão USB ou superior com a 
Unidade de Trabalho. · A Unidade de Trabalho deve 
possuir as seguintes características mínimas: o Permitir a 
inserção de dados do paciente; o Possuir todos os 
hardwares, softwares, licenças e acessórios necessários 
para realização do teste de esforço; o Possuir os seguintes 
protocolos mínimos de exame: Rampa, Naughton, Bruce, 
Bruce Modificado, e Ellestad; o Permitir a parametrização 
do protocolo de Rampa; o Permitir a parametrização de 
novos protocolos de exame; o Apresentar em Tela o sinal 
de ECG e a Frequência Cardíaca adquiridos; o Apresentar 
em tela até 13 traçados simultâneos das derivações 
adquiridas; o Permitir inserir manualmente as informações 
da pressão arterial do paciente; o Realizar medidas 
automáticas de STJ, STY, Inclinação ST e Amplitude de 
R, permitindo ainda o ajuste dos pontos de referência para 
estas medidas automáticas; o Permitir a Gravação dos 
exames; o Permitir a emissão de relatório com dados do 
paciente, medidas e estatísticas; o Possuir sistema de 
controle automático da Esteira Ergométrica; o Possuir 
conexão USB ou superior com a Unidade de Aquisição. · 
A Esteira Ergométrica deve possuir as seguintes 
características mínimas: o Possuir Sistema de 
Movimentação elétrico; o Possuir Sistema de controle 
automático, através dos comandos enviados pela Unidade 
de Trabalho; o Possuir Braços de Apoio; o Possuir Botão 
para parada de emergência; o Possuir capacidade de carga 
de no mínimo 200 kg; o Possuir Velocidade Máxima igual 
ou superior a 18 km/h; o Possuir inclinação Máxima igual 
ou superior a 25%; o Possuir sistema de indicação visual 
de falha no mínimo das funções de velocidade, inclinação 
e lubrificação; o Possuir conexão USB ou superior. · 
Permitir a expansão para realização de teste de esforço 
cardiopulmonar; · Tensão de Entrada 110V, podendo a 
Esteira Ergométrica ser 220V;· Possuir no mínimo os 
seguintes acessórios: o 01 unidade de transporte, para a 
Unidade de Trabalho, Unidade de Aquisição e 30 seus 
acessórios, com trava em no mínimo 02 rodas; o 01 
Computador Tipo Desktop com as configurações mínimas 
e todos os softwares necessários para o equipamento; o 01 
Teclado ABNT2; o 01 Mouse Óptico; o 01 Monitor LED 
de no mínimo 17 polegadas; o 03 Cabos de ECG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRACASSADO 
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Reutilizáveis; o 01 No-Break Senoidal, com entrada e 
saída 110V, dimensionado para assumir a carga da Unidade 
de Trabalho, unidade de Aquisição e seus acessórios, por 
no mínimo 01 hora; o Demais acessórios necessários para 
o completo funcionamento do equipamento e de suas 
especificações supracitadas. Exclusivo para ME, MEI e 
EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015. 

 
 
 
 
 
5. 

FOCO REFLETOR AMBULATORIAL -Foco de luz 
auxiliar com espelho para exames clínicos e 
ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada e 
pedestal com haste inferior pintada. Pintura em epóxi a 
250° C de alta resistência. Altura variável entre 90 a 164 
cm. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando 
maior sustentação e segurança ao equipamento. 
Alimentação elétrica automática de 110 à 220 v. 50/60 
Hz. 
Lâmpada de Led (luz fria e branca). Intensidade 
luminosa de no mínimo 8.000 LUX à 50 cm do campo 
observado. 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual 
nº16.212/2015. 

DISTRIM
OVEIS / 
FABRIC. 
E 
DANTAS 
BRANDA
O EIRELI 
/ 
PROCED
ENCIA 
NACIONA
L 

05 400,00 2.400,00 E. DANTAS 
BRANDÃO - 
DISTRIMÓVEIS 
E 
EQUIPAMENTO
S 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 

MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA - Estrutura 
construída em aço com tratamento contra ferrugem, 
pintura epóxi a 250°C, e carenagens com acabamento em 
poliestireno de alto impacto. · Bases de pequenas 
dimensões e sistema com motores isentos de óleo, 
proporcionando suavidade nos movimentos com baixo 
nível de ruídos, com potência suficiente para atender a 
média de peso do ser humano a nível mundial. · 
Estofamento revestido em courvim na cor azul ou preta. · 
possui chave geral, garantindo segurança e economia de 
energia elétrica quando desligada. · Apoio porta coxas e 
calcanheiras reguláveis em diversas posições. 

· Sistema de acionamento elétrico para todos os 
movimentos do assento, encosto e perneira. · Teclas de 
comando com movimentos simultâneos do assento, encosto 
e perneira, para posição volta a zero (posição de cadeira) e 
posição de trabalho (posição de cama). 

· Base retangular maciça com 04 rodízios para facilitar 
o deslocamento da cadeira, quando na limpeza e assepsia 
do consultório. · Comando no pedal. · Gaveta auxiliar 
para coleta de material · Com suporte para papel. · 
Alimentação elétrica bivolt automático. · Sistema de 
elevação pantográfico. · Capacidade: de 180 a 250 kg 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual 
nº16.212/2015. 
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7. 

NEGATOSCÓPIO - de parede - 01 corpo, em aço 
inoxidável, com pintura hepóxi, frente de acrílico 
leitoso e com fixação de raio X por roletes. Voltagem: 
bivolt. Com Lâmpada tipo LED. Exclusivo para ME, 
MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015. 

 
DISTRIM
OVEIS /  

 
18 

 
298,00 

 
5.364,00 

E. DANTAS 
BRANDÃO - 
DISTRIMÓVEIS 
E 
EQUIPAMENTO
S 
 

8. SELADORA UNIVERSAL  Para embalagem ou 
agrupamento de produtos de diferentes tipos e 
tamanhos, com sistema de solda e corte para operação 
com filme de PVC, poliolefinico e Polietileno. Para 
fechamento de sacos de alta densidade, com termostato 
e regulagem de temperatura, acionamento automático e 
botão de segurança. Pode operar em linha ou com túnel 
de encolhimento e esteiras transportadoras, podendo ser 
utilizada como simples embaladora e obtendo em media 
produção de 10 a 15 embalagens por minuto. Voltagem 
220 V Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto 
Estadual nº16.212/2015. 

 
 
 
 
 
 

DESERTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
9. 

BIOMBO TRÍPLO - estrutura em tubos redondos de 
aço pintado. Pés com ponteiras de plástico. Abas 
laterais basculantes também através de dobradiças de 
aço e rodízios giratórios. Tratamento antiferruginoso e 
pintura eletrostática a pó. Acompanha pano em tecido 
de algodão cru de 1ª qualidade e cordoalhas para 
amarrio facilmente removível para lavagem. Dimensões 
de aproximadamente 1.800 x 1700 mm de altura. 
Garantia: 12 (doze) meses. Biombo, triplo, bandeiras 
laterais, com estrutura tubular redonda, em aço, com 

 
 
 
DISTRIM
OVEIS / 

 
 
 
 
05 

 
 
 
 
373,00 

 
 
 
 
1.865,00 

 
 
 
E. DANTAS 
BRANDÃO - 
DISTRIMÓVEIS 
E 
EQUIPAMENTO
S 
 

tecidos técnicos, para área hospitalar, que garante 
proteção antimicrobiana, anti-fungos, removíveis, que 
facilitam sua higienização. Tecido bioactive, resistente 
a todos os tipos de desinfecção. Medindo 1,78 de altura 
e 0,60 de largura para cada parte. Estrutura na cor 
branca, inclusive rodízos e ponteiras, tecido na cor 
disponível. Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto 
Estadual nº16.212/2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 

CARRO DE CURATIVOS - com balde e bacia, 
construído em aço inox AISI 304, polido, características 
adicionais: sendo a estrutura em tubo de aço inox 1 
polegada de espessura, chapa nº 16, tampos em chapa de 
aco inox, proteção nas laterais dos tampos de no mínimo 
6cm de altura em aço inox de 5/16", com duas 
prateleiras em aço inoxidável, suporte para saco de lixo 
ou bacia na parte superior medindo no mínimo 30cm de 
diâmetro interno e suporte para lixeira ou balde na parte 
inferior medindo no mínimo 20cm de diâmetro interno; 
rodízios de no mínimo 3", sendo duas rodas giratórias e 
duas com freio (rodas de metal com pneus de borracha 
maciça). Medidas mínimas do carro: 90cm de 
comprimento x 60cm de largura x 79cm cm de altura 
(mais 6cm de altura de proteção lateral). Acompanha 
balde e bacia em aço inoxidável AISI 304 polido com 
medidas adequadas para os suportes.Exclusivo para ME, 
MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015. 

DESERTO 

11 CARRO DE EMERGÊNCIA - Fabricado em aco 
carbono com tratamento anti-corrosão e pintura epóxi de 
alta resistência; - Fechamentos laterais em poliuretano na 
cor azul e fechamento traseiro em PVC ou material de 
qualidade superior. - Bandeja superior em poliuretano 
(ou material de qualidade superior) com borda de 
retenção e puxadores laterais - Mínimo de 04 gavetas 
confeccionadas em poliuretano, com trilho telescópico e 
puxadores em plástico injetado, sendo as 04 superiores 
de aproximadamente 150mm de altura para 
armazenamento de materiais de procedimentos e a 
gaveta inferior com altura aproximada de 300mm. - 
Sistema que possibilite lacre único para todas as gavetas. 
- As primeiras duas gavetas superiores deverão 
apresentar aproximadamente 24 divisórias para 
armazenamento de medicação em polyestireno na cor 
branca. - Suporte de soro ajustável na altura. - Suporte 
para cardioversor com borda de proteção e dimensões 
aproximadas de 400mm x 400mm. - Suporte para 
cilindro de oxigênio com fecho tipo velcro. - Tábua de 
massagem cardíaca em acrílico. - Régua com pelo menos 
04 tomadas elétricas padrão vigente atualmente no Brasil 
com cabo força de pelo menos 3m. - Montado sobre 
rodízios giratórios de 
e 2 sem trava e banda de rodagem em poliuretano - 
Dimensões aproximadas: 1130mm x 860mm x 540 mm 
(altura x largura x profundidade). Exclusivo para ME, 
MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015 

 
 
 
 
 
 
 
DISTRIM
OVEIS / 

 
 
 
 
 
 
 
 
05 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.598,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
7.995,00 

 
 
 
 
 
 
 
E. DANTAS 
BRANDÃO - 
DISTRIMÓVEIS 
E 
EQUIPAMENTO
S 
 

 
 
 
 
 
 
12. 

CADEIRA PARA COLETA EXTERNA DE SANGUE 
- Estrutura de aço/ferro pintado, assento e encosto 
anatômicos com estofado revestido em courvin, 
tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura 
eletrostática pó com resina epóxi poliéster e polimerizado 
em estufa, de excelente resistência química e mecânica. 
Braçadeira em aço inox e dois apoios para os braços, 
removíveis, com altura regulável e estofados com 
revestimento em courvin. Suporte para frasco e bolsa 
plástica para coleta de sangue anexos em aço inox, 
totalmente reclinável, permitindo várias posições. 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual 
nº16.212/2015. 

DISTRIM
OVEIS / 

05 597,00 2.985,00 E. DANTAS 
BRANDÃO - 
DISTRIMÓVEIS 
E 
EQUIPAMENTO
S 
 

 
 
 
 
 
13. 

CARRO MACA - Estrutura em tubo de aço com 
tratamento antioxidante e acabamento com exclusiva 
pintura em Epóxi Pó. Movimento Cabeceira. Grades 
laterais em tubo de aço totalmente inox com dispositivo 
de acionamento rápido. Leito em estrutura tubular com 
tampos em chapa metálica. Para-choque de proteção em 
PVC, envolvendo toda a extensão da cabeceira e peseira. 

em material plástico, com freios em diagonal. Inclui 

 
 
DISTRIM
OVEIS / 

 
 
 
05 

 
 
 
 
1.455,00 

 
 
 
7.275,00 

 
 
E. DANTAS 
BRANDÃO - 
DISTRIMÓVEIS 
E 
EQUIPAMENTO
S 
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suporte de soro, colchonete em courvin de 15 
mm.Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual 
nº16.212/2015. 

14. DETECTOR FETAL PORTÁTIL - com indicação 
digital da frequência cardíaca fetal; detecção e ausculta de 
batimentos cardíaco-fetal a partir da 10ª (décima) semana 
de gestação por método ultrassom através de um 
transdutor (frequência aproximada de 2 MHz) e 
autofalante embutido (potência mínima de 1,2 W). 
Gabinete plástico ABS de alta resistência com encaixe para 
fixação de sonda Doppler (Transdutor e display LCD com 
indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco 
(FCF) na faixa de 50 a 220 BPM no mínimo. Peso 
máximo de 1,4 kg para fácil transporte. Saída para fone de 
ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som 
em CD. Botão liga/desliga com ajuste de volume. 
Desligamento automático após 05 (cinco) minutos sem 
uso para economia da bateria. Alimentação por bateria de 
9 V com vida útil de funcionamento de no mínimo 04 
(quatro) horas e 
transdutor de ultrassom (sonda Doppler com 

 
manual técnico em português; 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual 
nº16.212/2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESERTO 

 
 
 
 
15. 

ESCADA DE DOIS DEGRAUS  Escada auxiliar 
para consultório, tendo como material de confecção 
aço, dois degraus com revestimento antiderrapante, 
armação com pintura anticorrosiva epóxi branca, tubo 
de aço redondo. Pés com ponteiras em PVC ou 
emborrachadas. Exclusivo para ME, MEI e EPP, 
Decreto Estadual nº16.212/2015. 

 
DISTRIM
OVEIS / 

 
 
24 

 
 
99,00 

 
 
2.376,00 

E. DANTAS 
BRANDÃO - 
DISTRIMÓVEIS 
E 
EQUIPAMENTO
S 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. 

ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - mecânico tipo 
aneróide adulto, composto de: - Manômetro aneróide, com 
graduação de 0 a 300 mmHg, em armação metálica 
hermética e resistente. Escala impressa numa única cor, 
contrastando com o fundo claro do mostrador. 
Visualização tanto da escala como do ponteiro, no 
mostrador deverá conter no mínimo a unidade de pressão. 
Os traços de graduação devem ser nítidos, bem delineados 
e com distanciamento e espessura uniformes. O mostrador 
e o ponteiro devem ser protegidos de maneira que não 
possam ser acessados pelo usuário, e que não dificulte a 
leitura das indicações. Presilha de metal para fixação na 
braçadeira.  Braçadeira em tecido antialérgico, flexível, 
não elástico e resistente. Fechamento em velcro, de forma 
que não permita a desconexão da braçadeira durante a 
insuflação. Tamanho adulto com medida aproximada de 
13 (treze) cm x 53 (cinqüenta e três) cm, com abertura 
para retirada do manguito. Deve apresentar marcações 
indicativas de seu correto posicionamento e fechamento 
em torno do braço.  Manguito confeccionado em 
borracha sintética especial, peça única, sem colagens, 
furos ou outro fator que impeça a devida insuflação em 
diversos ciclos, resistente e durável. Medida aproximada 
de 10 (dez) cm x 22 (vinte e dois) cm. Válvula 
confeccionada em aço inox, com precisão no enchimento, 
retenção e controle de esvaziamento do ar, com a taxa de 
redução de pressão para um valor compreendido entre 2,0 
mm Hg/s e 3,0 mm Hg/s. Que permita a exaustão rápida 
do ar. Com rosca firme, resistente e uniforme de forma 
que não impeça o devido funcionamento. Pêra 
confeccionada em borracha sintética, formato anatômico, 
peça única, sem furos ou outro fator que impeça a devida 
insuflação em diversos ciclos, resistente e durável. O 
produto deve possuir certificação do INMETRO e estar 
acondicionado em embalagem individual. Exclusivo para 
ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015. 

 
 
 

DESERTO 

17. ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL -mecânico 
tipo aneróide infantil, composto de: - Manômetro 
aneróide, com graduação de 0 a 300 mmHg, em 
armação metálica hermética e resistente. Escala 
impressa numa única cor, contrastando com o fundo 
claro do mostrador. Visualização tanto da escala como 
do ponteiro, no mostrador deverá conter no mínimo a 
unidade de pressão. Os traços de graduação devem ser 

 
 
 
 
 
 
 
 

nítidos, bem delineados e com distanciamento e 
espessura uniformes. O mostrador e o ponteiro devem 
ser protegidos de maneira que não possam ser acessados 
pelo usuário, e que não dificulte a leitura das 
indicações. Presilha de metal para fixação na 
braçadeira. - Braçadeira confeccionada em tecido 
antialérgico, flexível, não elástico e resistente. 
Fechamento em velcro, de forma que não permita a 
desconexão da braçadeira durante a insuflação. 
Tamanho infantil com medida aproximada de 8 (oito) 
cm x 35 (trinta e cinco) cm, com abertura para retirada 
do manguito. Deve apresentar marcações indicativas de 
seu correto posicionamento e fechamento em torno do 
braço.  Manguito confeccionado em borracha sintética 
especial, peça única, sem colagens, furos ou outro fator 
que impeça a devida insuflação em diversos ciclos, 
resistente e durável. Medida aproximada de 7 (sete) cm 
x 18 (dezoito) cm. Válvula confeccionada em aço inox, 
com precisão no enchimento, retenção e controle de 
esvaziamento do ar, com a taxa de redução de pressão 
para um valor compreendido entre 2,0 mm Hg/s e 3,0 
mm Hg/s. Que permita a exaustão rápida do ar. Com 
rosca firme, resistente e uniforme de forma que não 
impeça o devido funcionamento. Pêra confeccionada 
em borracha sintética, formato anatômico, peça única, 
sem furos ou outro fator que impeça a devida insuflação 
em diversos ciclos, resistente e durável. O produto deve 
possuir certificação do INMETRO e estar 
acondicionado em embalagem individual 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual 
nº16.212/2015. 
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18. ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - mecânico tipo 
aneróide adulto, composto de: - Manômetro aneróide, 
com graduação de 0 a 300 mmHg, em armação metálica 
hermética e resistente. Escala impressa numa única cor, 
contrastando com o fundo claro do mostrador. 
Visualização tanto da escala como do ponteiro, no 
mostrador deverá conter no mínimo a unidade de 
pressão. Os traços de graduação devem ser nítidos, bem 
delineados e com distanciamento e espessura uniformes. 
O mostrador e o ponteiro devem ser protegidos de 
maneira que não possam ser acessados pelo usuário, e 
que não dificulte a leitura das indicações. Presilha de 
metal para fixação na braçadeira.  Braçadeira em tecido 
antialérgico, flexível, não elástico e resistente. 
Fechamento em velcro, de forma que não permita a 
desconexão da braçadeira durante a insuflação. Tamanho 
adulto com medida aproximada de 15 (quinze) cm x 65 
(sessenta e cinco) cm, com abertura para retirada do 
manguito. Deve apresentar marcações indicativas de seu 
correto posicionamento e fechamento em torno do braço. 

 Manguito confeccionado em borracha sintética 
especial, peça única, sem colagens, furos ou outro fator 
que impeça a devida insuflação em diversos ciclos, 
resistente e durável. Medida aproximada de 12 (dez) cm 
x 30 (trinta) cm. Válvula confeccionada em aço inox, 
com precisão no enchimento, retenção e controle de 
esvaziamento do ar, com a taxa de redução de pressão 
para um valor compreendido entre 2,0 mm Hg/s e 3,0 
mm Hg/s. Que permita a exaustão rápida do ar. Com 
rosca firme, resistente e uniforme de forma que não 
impeça o devido funcionamento. Pêra confeccionada em 
borracha sintética, formato anatômico, peça única, sem 
furos ou outro fator que impeça a devida insuflação em 
diversos ciclos, resistente e durável. O produto deve 
possuir certificação do INMETRO e estar acondicionado 
em embalagem individual. 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual 
nº16.212/2015. 
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19. 

ESTETOSCÓPIO ADULTO - biauricular, auscultador 
em aço inox, com borracha diafragma de fibra de vidro 
resistente e de alta sensibilidade, anel de fixação inox, 
haste em alumínio montado em tubo "Y" flexível sem 
emendas, olivas anatômicas de borracha com alta 
sensibilidade acústica. Exclusivo para ME, MEI e EPP, 
Decreto Estadual nº16.212/2015. 
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20. 

ESTETOSCÓPIO INFANTIL - biauricular, auscultador 
em aço inox, com borracha diafragma de fibra de vidro 
resistente e de alta sensibilidade, anel de fixação inox, 
haste em alumínio montado em tubo "Y" flexível sem 
emendas, olivas anatômicas de borracha com alta 
sensibilidade acústica. Exclusivo para ME, MEI e EPP, 
Decreto Estadual nº16.212/2015. 
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21. 

LANTERNA CLÍNICA - Lanterna Clinica c/luz de LED 
confeccionado em metal leve de alta qualidade, 
iluminação brilhante e branca p/ melhor visualização, 
acionamento através do botão liga/desliga, possui 
conveniente clipe de bolso, alimentação através de 2 
pilhas AAA (inclusas). Exclusivo para ME, MEI e EPP, 
Decreto Estadual nº16.212/2015. 
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22. LARINGOSCÓPIO ADULTO - Kit Laringoscópio 
Adulto com as seguintes características mínimas: Cabo de 
aço à prova de ferrugem, leve e resistente, autoclavável e 
recartilhado permitindo uma melhor empunhadura; 
Alimentação por pilha tipo C; Lâmpada de alta 
luminosidade tipo LED com vida útil aproximada de 
50.000 horas, tipo branca; Lâminas em aço inoxidável 
com transmissão de luz por fibra óptica, isentas de pontos 
de soldas com encaixe de padrão internacional e 
autoclaváveis. Deverá acompanhar um conjunto de 5 
lâminas retas (Tamanhos 1, 2, 3, 4 e 5) e 5 lâminas curvas 
(Tamanhos 1, 2, 3, 4 e 5). Estojo para acondicionar o 
conjunto, duas lâmpadas sobressalentes, manual de 
instruções em português e registro na ANVISA. 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual 
nº16.212/2015. 
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23. 

LARINGOSCÓPIO INFANTIL - Kit Laringoscópio 
Infantil com as seguintes características mínimas: Cabo 
de aço à prova de ferrugem, leve e resistente, autoclavável 
e recartilhado permitindo uma melhor empunhadura; 
Alimentação por pilha tipo AA; Lâmpada de alta 
luminosidade tipo LED com vida útil aproximada de 
50.000 horas, tipo branca; Lâminas em aço inoxidável 
com transmissão de luz por fibra óptica, isentas de pontos 
de soldas com encaixe de padrão internacional e 
autoclaváveis. Deverá acompanhar um conjunto de 5 
lâminas retas (Tamanhos 00, 0, 1, 2 e 3) e 5 lâminas 
curvas (Tamanhos 00, 0, 1, 2, e 3). Estojo para 
acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes, 
manual de instruções em português e registro na 
ANVISA. Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto 
Estadual nº16.212/2015. 

 
 
 
 

DESERTO 

 
 
 
 
24. 

MESA DE MAYO - Totalmente construída em aço 
inoxidável AISI 302, com 03 pés, sendo 02 com rodízios 
de 2' (polegadas) e 1 com ponteira de borracha 
antiderrapante, regulagem de altura de 80 a 110 cm e 
medidas da bandeja aproximadas de 49 x 33 x 1,5cm. 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual 
nº16.212/2015. 
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25. 

REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO 
(AMBU) 
- Reanimador ventilatório manual tipo AMBÚ, infantill, 
reutilizável, com reservatório autoclavável e resistente a 
desinfecção química de alto nível, de fáceis montagem, 
desmontagem e manuseio. Bolsa (balão) confeccionada 
em puro silicone translúcido, com capacidade para até 
1.600 ml com válvula pup-off; com reservatório de O2 
confeccionado em 100% silicone de capacidade de 2700 
ml, em silicone; máscara facial neonatal de fácil manuseio 
e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão e 
possibilitando adaptação a qualquer válvula PEEP, 
transparente em silicone autoclavável; válvula de 
segurança e unidirecional (360º) sem escape e sem 
dificuldade, permitindo a utilização por mais de um 
profissional, sem comprometer as manobras necessárias, 
em policarbonato inquebrável, ajustável e autoclavável 
com membranas autoclaváveis a 134°C do reservatório de 
O2, válvula de admissão de ar/O2 autoclavável e com 
membrana; mangueira com porca rosqueável para 
conexão do reservatório a rede de O2. Acondicionado em 
maleta transparente com fecho de zíper.Exclusivo para 
ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015. 
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26. REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL 
(AMBU) - Reanimador ventilatório manual tipo AMBÚ, 
infantill, reutilizável, com reservatório autoclavável e 
resistente a desinfecção química de alto nível, de fáceis 
montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa (balão) 
confeccionada em puro silicone translúcido, com 
capacidade para até 500 ml com válvula pup-off; com 
reservatório de O2 confeccionado em 100% silicone de 
capacidade de 900 ml, em silicone; máscara facial 
neonatal de fácil manuseio e sem qualquer escape, 
provido de limitador de pressão e possibilitando 
adaptação a qualquer válvula PEEP, transparente em 
silicone autoclavável; válvula de segurança e 
unidirecional (360º) sem escape e sem dificuldade, 
permitindo a utilização por mais de um profissional, sem 
comprometer as manobras necessárias, em policarbonato 
inquebrável, ajustável e autoclavável com membranas 
autoclaváveis a 134°C do reservatório de O2, válvula de 
admissão de ar/O2 autoclavável e com membrana; 
mangueira com porca rosqueável para conexão do 
reservatório a rede de O2. Acondicionado em maleta 
transparente com fecho de zíper. Exclusivo para ME, 
MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015. 
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27. 

SUPORTE DE HAMPER - para coleta de roupas 
sujas em formato redondo, armação tubular em 
pintura epóxi, possui rodízios giratórios de 2" e 
acompanha saco resistente e lavável.Exclusivo para 
ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015. 
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28. 

FITAS PARA GLICEMIA (GLICOSÍMETRO) Tira 
reativa para dosagem de glicemia em sangue fresco 
capilar venoso, arterial e neonatal. Tira com orifício de 
absorção sanguínea de fácil visibilidade e penetração do 
sangue, com adaptação segura, que proporcione a 
mensuração de glicose com enzima glicose desidrogenase 
e volume máximo de amostra sanguínea de 2 microlitros. 
Embalagem segura e de fácil manuseio, com identificação 
de produto, data de fabricação, lote e validade. 
Acondicionada em frascos contendo 25 ou 50 tiras e 
acompanhada de calibrador com código correspondente 
ao da tira. Registro na ANVISA Exclusivo para ME, MEI 
e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015. 
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29. LANCETA PARA COLETA DE AMOSTRA DE 
SANGUE 
CAPILAR - Lanceta para coleta de amostra de sangue 
capilar, confeccionada em plástico rígido com design 
ergonômico e protetor plástico, com dispositivo de 
segurança para fácil manuseio. Tamanho da agulha de 
21g com 1,8 Mm de profundidade, retrátil acionada por 
contato, estéril, descartável. Embalagem segura e de 
fácil manuseio, com identificação de produto, data de 
fabricação, lote e validade apresentar registro na  anvisa. 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual 
nº16.212/2015. 
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