
 
 

ANEXO I 

 

QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

10 UND 

Estetoscópio - uni-som pediatrico auscultador com diafragma 

de alta sens. Em material resistente, tamanho neonatal, 

conjunto biauricular em aço inoxidável, flexível na curvatura do 

tubo "y", com olivas de borracha/ silicone, sem rebarbas, 

acondicionado em individual, apresentar registro no ms. 

 

30 
UND 

Fluxômetro para oxigênio corpo de em latão polido e 

cromado, com escala graduada de 0 a 15 l/min., 

comprimento da escala aproximadamente de 150mm, 

bilha dupla em material transparente inquebrável, 

flutuador esférico em aço inoxidável, sistema de 

compensação de pressão, roscas conforme norma NBR 

254 inclui: garantia, assistência técnica, registro no 

ministério da saúde. 

 

3 
UND 

Máscara para ventilação não invasiva máscara facial 

reutilizável, específica para VNI, com fixador com quatro 

posições, contorno de silicone, em camada dupla e espaçador 

em gel, cotovelo removível, com válvula anti-asfixia, tamanho P 

 

3 UND 

Máscara para ventilação não invasiva máscara facial 

reutilizável, específica para VNI, com fixador com quatro 

posições, contorno de silicone, em camada dupla e 

espaçador em gel, cotovelo removível, com válvula anti-

asfixia, tamanho M. 

3 
UND 

Máscara para ventilação não invasiva máscara facial 

reutilizável, específica para VNI, com fixador com quatro 

posições, contorno de silicone, em camada dupla e espaçador 

em gel, cotovelo removível, com válvula anti-asfixia, tamanho 

G. 

Oftalmoscópio direto oftalmoscópio direto, com iluminação 

através de bulbo halogênio de 3,5v. Cabo em aço inoxidável. 



 
 

Seleção de abertura do diafragma em 6 posições, com 01 filtro 

polarizador, vascular e azul de cobalto com faixa de foco de 

20/+40ddp. Alimentação: bateria recarregável com carregador 

de 220v de entrada e 3,5v de saída, indicador de dioptria 

iluminado, 01 estojo reforçado para guardar o equipamento, 01 

bateria recarregável, 01 adaptador para uso com pilhas médias 

convencionais e 04 lâmpadas sobressalentes. Inclui: garantia 

mínima de 01 ano para peças e serviços, manual de operação 

em português e registro no ministério da saúde. 

3 
UND 

Otoscópio pediátrico otoscópio com cabeçote pediátrico 

para espéculo com lâmpada, regulador de luminosidade e 

cabo de fibra óptica, 360 graus, com visor articulado ao 

cabeçote e móvel. Com lâmpada halógena de 3,5 v. Cabo 

em aço inoxidável, bateria de litium recarregável. 

Acompanha: 04 espéculos com encaixe de metal cromado 

tamanhos 2, 3, 4 e 5mm (um de cada), 03 (três) lâmpadas 

halógenas de 3,5v e 01 (um) visor sobressalente, 01 (um) 

adaptador acoplável ao cabo para uso com pilhas 

convencionais, 01 (um) estojo, manual em português. 

Garantia de 1 ano para peças e serviços, registro no 

ministério da saúde. 

2 UND 

Estadiômetro portátil, pediátrico para aferir altura do bebê, 

escala em milímetros (1 mm) e numeração a cada centímetro, 

faixa de medição 0 - 99 cm pelo menos.; fácil leitura da escala, 

régua confeccionada em alumínio resistente, leve e de alta 

durabilidade. Escala impressa por serigrafia, anti-abrasiva e de 

alto contraste para fácil leitura. 

20 
 

UND 

Ressuscitador pulmonar manual tamanho infantil, máscara 

facial anatômica para uso infantil, constituído de balão 

auto inflável em silicone permita a administração de ar e 

o2, concentração 21 a 50%, com válvula de segurança em 

polipropileno sem reinalacão bidirecionais c/administração 

até 500ml, acondicionado em acompanha 01 mascara 

infantil, garantia, assist. técnica demais informações 

complementares vide edital. 

40 
UND 

Conjunto para nebulização continua composto por copo 

nebulizador, com frasco, traqueia de silicone corrugada, 

com 1,20m de comprimento esterilizável, para rede de 



 
 

gases do hospital, máscara facial para uso em pacientes 

neonatal, registro na ANVISA. 

 

30 UND 
Conectores em T para Ventilação mecânica 

50 UND Termômetro Clinico 

20 UND Válvula Reguladora para Rede de o2 

20 UND Válvula Reguladora para ar Comprimido 

 


