
 
 

ANEXO I 

 

QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

06 UND 

Aspirador cirúrgico aspirador móvel de secreção, em estrutura 

metálica, com tratamento anti-ferruginoso, pintura epóxi, 

resistente a limpeza e desinfecção química, montado sobre 4 

rodízios de 2" de diâmetro, sendo dois rodízios com freio, 

contendo alça na parte superior para locomoção, cabeçote que 

facilite a dissipação do calor, bomba com sistema, com motor 

silencioso auto lubrificado, com potência de 1/4 HP, com chave 

liga/desliga, com sistema de ventilação interno, isento de óleo, 

com opção de acionamento por pedal, fluxo máximo de 24 

l/min, vácuo máximo de 22 polhg, com vacuômetro grande e de 

fácil leitura calibrado até 29 polhg, com válvula de segurança 

contra transbordamento do frasco, com alarme de nível do 

líquido, sistema de proteção para superaquecimento do motor, 

acompanha 02 (dois) frascos com capacidade de 2 litros, 

formando assim 5l, em plástico reutilizável, autoclavável, com 

frasco coletor graduado, com microfiltro de ar contra agentes 

patogênicos, alimentação: 110 e 220 volts (60hz) automático, 

acompanha : bomba vácuo aspiradora, 2 frascos coletores de 

2,5 l, tubo de sucção autoclavável, mangueira extensora 

autoclavável, tampa para frasco coletor, todos os acessórios 

necessários para o perfeito funcionamento do equipamento, 

inclui: registro na ANVISA, manuais de operação, treinamento, 

instalação, garantia de 1 ano para peças e serviços, assistência 

técnica. 

02 
UND 

Balança pesa bebê, balança eletrônica com leitura digital com 
05 dígitos, proteção contra sobrecarga, com sistema reset 
(zerar do peso), capacidade para 15kg, concha anatômica em 
polipropileno, função da tecla tara no painel frontal, frações de 
10g, acompanha cochim revestido em courvin e todos 
acessórios necessários ao completo funcionamento do 
equipamento, voltagem 110/220v-60hz, laudo de calibração 
pelo INMETRO, manuais, garantia de 01 ano 

 

04 
UND 

Balança antropométrica adulta balança eletrônica com leitura 
digital com 05 dígitos, proteção contra sobrecarga, com sistema 
reset (zerar do peso), capacidade para 180kg, acessórios 
necessários ao completo funcionamento do equipamento, 



 
 

voltagem 110/220v-60hz, laudo de calibração pelo INMETRO, 
manuais, garantia de 01 ano 
 

 

04 UND 

Capacete de acrílico infantil médio em material atóxico 
transparente, para oxigenoterapia;, no formato semicircular com 
02 (duas) aberturas laterais para saída de co2; orifício para 
saída de excesso de oxigênio; com orifício e tampa abertura 
frontal para o pescoço; orifício na parte central da tampa para 
entrada de termômetro e sensores; defletor interno; abertura 
frontal aproximada:(87x87)mm; dimensões aproximadas: 
(200x130)mm; tamanho médio para crianças de 01 a 03kg; 
todos os acessórios necessários ao completo funcionamento do 
equipamento; garantia mínima de 01(um) ano para peças e 
serviços; assistência técnica. Registro no ministério da saúde 

 

04 
UND 

Capacete de acrílico infantil pequeno em material atóxico acrílico 
transparente, no formato semicircular com 02 (duas) aberturas 
laterais para saída de CO2; orifício para saída de excesso de 
oxigênio;, com orifício e tampa para oxigenoterapia; abertura 
frontal para o pescoço; orifício na parte central da tampa para 
entrada de termômetro e sensores; defletor interno; abertura 
frontal aproximada: (85x78) mm; dimensões 
aproximadas:(150x105) mm;, tamanho pequeno para crianças 
de 01kg; todos os acessórios necessários ao completo 
funcionamento do equipamento; garantia mínima de 01(um) ano 
para peças e serviços; assistência técnica. Registro no ministério 
da saúde. 
 

 


