
Item Especificação Qtidade Valor Médio referência
1 Armário  de  MDF,  revestido  de  laminado

melamínico  na  cor  cinza.  Com  3  (três)
prateleiras e 2 (duas) portas com sistema de
dobradiças  e  fechadura,  medindo
aproximadamente 170x90x40 cm.

32 R$ 392,69

2 Armário  Vitrine  com  01  porta  com
fechadura, estrutura em aço pintado na cor
branca com laterais, portas e 03 prateleiras
de vidro fumê de aproximandamente 4 mm
de  espessura.  Medindo  aproximadamente:
150 x 50 x 40 cm (A x L x P)

25 R$ 611,48

3 Banco  giratório  em  aço  inoxidável,  com
quatro  pés  de  tubos  7/8  redondos,  altura
regulável (mínima 47 cm e máxima 61 cm),
através  de  eixo  central  com
aproximadamente  35  cm  de  diâmetro,
assento  com  acabamento  boleado  (anti-
cortante), pés com ponteiras de borracha.

30 R$ 324,70

4 Braçadeira para injeção endovenosa, coluna
inferior  em  tubo  redondo  pintado  na  cor
branca,  haste  superior  em  tubo  cromado,
concha em aço inoxidável com acabamento
boleado  (anti-cortante),  movimento
regulável,  base  em  ferro  fundido,  altura
regulável  mínima  de  0,85  e  máxima  de
1,25m.

20 R$ 134,02

5 Cadeira  de  rodas  com  estrutura  em  aço
pintada  em  epoxy  na  cor  preta  (encosto,
assento  e  descansa  pés),  rodízios  traseiros
infláveis, dobrável em X, assento e encosto
em nylon ou curvim preto, com capacidade
para até 100 quilos.

16 R$ 501,31

6 Cadeira  fixa,  estrutura  em aço pintada em
epóxi na cor preta fosca, assento e encosto
em  madeira  compensada  moldada
anatomicamente,  almofada  de  espuma
injetada, com 4 cm de espessura, revestida
em curvim na cor azul royal, com proteção
das  bordas  em  perfil  de  PVC  de  alto
impacto,  com  ponteiras  em  plástico
resistente  nos  pés.  Medindo
aproximadamente: 45 x 45 x 42 cm (Ax Lx P).

80 R$ 90,26

7 Cadeira com espaldar médio, estrutura em
aço  pintado  em  epóxi  na  cor  preta  fosca,
assento e encosto em madeira compensada
moldada  anatomicamente,  almofadas  de
espuma  injetada  com  4  cm  de  espessura,
revestida em tecido na cor azul royal,  com
proteção  das  bordas  em  perfil  de  PVC  de
alto  impacto,  braços  em  alma  de  aço
vazado,  revestidos  em  poliuretano,  base
giratória com regulagem mecânica ou a gás

30 R$ 227,74



e altura do assento com no mínimo 5 (cinco)
posições, 5 (cinco) pás com rodízios duplos
de nylon. Medindo aproximadamente: 45 x
45 x 42 cm (Ax Lx P).

8 Cadeira  longarina  3  lugares,  estrutura  em
aço  pintado  em  epóxi  na  cor  preta  fosca,
com  sapatas  deslizantes  e  pés  reguláveis,
assento e encosto em madeira compensada
moldada  anatomicamente,  almofadas  de
espuma  injetada  com  4  cm  de  espessura
revestida em curvim na cor azul royal, com
proteção  das  bordas  em  perfil  de  PVC  de
alto  impacto.  Medindo  aproximadamente:
45 x 45 x 42 cm (Ax Lx P), cada assento.

40 R$ 389,96

9 Escada  para  uso  hospitalar,  estrutura
tubular  pintada  na  cor  branca,  com  2
degraus,  piso  de  borracha  antiderrapante,
cinta  em  aço  inoxidável  em  torno  dos
degraus, pés com ponteira de borracha.

12 R$ 78,44

10 Relógio  de  parede  movido  à  pilha  com
mostrador branco e algarismos arábicos

40 R$ 24,06

11 Fichário de mesa, tipo simples, com tampo
de acrílico na cor fumê, para fichas de 4" X
6" (15cm), com base de metal  pintada em
epóxi  na  cor  branca.  Medindo
aproximadamente: 10 x 15 x 45 cm (Ax Lx P).

16 R$ 45,76

12 Mesa  para  escritório  em  MDF,  espessura
mínima  1,5  cm,  dotada  de  gaveteiro  fixo,
com chave à esquerda, com 03 gavetas com
deslizamento  através  de  corrediça  com
roldanas,  puxador de PVC tipo alça  na  cor
preta,  fixada  ao  centro  por  parafuso,  na
parte  inferior  da  gaveta,  acabamento  das
superfícies em laminado melamínico na cor
cinza claro, proteção das bordas em perfil de
PVC  na  mesma  cor;  estrutura  em  aço
pintado  em  epóxi  na  cor  cinza  claro  com
sapatas  deslizantes  e  pés  reguláveis.
Medindo aproximadamente: 75 x100 x 60cm
(Ax Lx P).

30 R$ 289,49

13 Mesa  auxiliar,  com  estrutura  em  tubos
redondos  cromados  e  tampo  de  aço
inoxidável. Medindo 80 x 80 x 40 cm (Ax Lx
P), dotada de rodízios.

20 R$ 424,57

14 Mesa  para  consultório  médico  em  aço
pintada  na  cor  branca,  dotada  de  duas
gavetas,  com puxadores de no mínimo 1,5
cm  de  espessura,  acabamento  boleado
(anti-cortante),  tampo  e  pés  em  aço
inoxidável e ponteiras de borracha nos pés.
Medindo aproximadamente: 80 x 90 x 50 cm

16 R$ 287,00

15 Mesa para exame clínico, estrutura tubular
de  aço  pintado  na  cor  branca,  cabeceira

16 R$ 413,29



regulável  em  três  posições,  leito  estofado
revestido em curvim na cor preta, pés com
ponteira  de  borracha.  Medindo
aproximadamente: 85 x 180 x 60 cm (Ax Lx
P).

16 Mesa  ginecológica,  estrutura  em
aglomerado  de  madeira  revestido  em
laminado melamínico na cor bege, composta
de armário  de duas portas  e  três  gavetas,
leito  estofado revestido  em curvim na cor
preta, cabeceira regulável em três posições,
porta-coxas  estofados  e  reguláveis.
Capacidade  para  120  Kg.  Medindo
aproximadamente:  87  x  187  x  55  cm
(posição clínica); 87 x 142 x 55 cm (posição
ginecológica) - (Ax Lx P).

16 R$ 1.600,00

17 Purificador  de  água,  com  capacidade  para
armazenamento de água gelada de 2 litros,
vida útil do elemento filtrante de 4000 litros,
gabinete  metálico  com polipropileno,  tubo
de aço inoxidável, com carvão ativado com
prata coloidal; temperatura média da saída
de  água  8ºC.  Medindo  aproximadamente:
40 x 30 x 45 cm (Ax Lx P).

20 R$ 816,00

18 Foco  portátil,  com  uma  lâmpada,  filtro
atérmico espelhado, haste flexível cromada,
suporte  com apoio  pintado na cor  branca,
com 3 rodízios, 110/220V.

16 R$ 403,99

19 Balança  pediátrica,  eletrônica,  capacidade
para 15Kg, frações de 5g, concha anatômica
para acomodar o bebê 110/120 volts.

16 R$ 755,94

20 Ambú  com  balão  em  silicone  translúcido
autoclavável  nas  opções  adulto  (1600ml)  .
Máscara  facial  adulto  em  silicone.  Válvula
unidirecional  (bico de pato)  e  válvula  para
reservatório. 

16 R$ 213,26

21 Cilindro de oxigênio portátil  de aço na cor
verde com capacidade para 3,5 litros,  com
regulador,  manômetro  e  fluxômetro.  Deve
ser acompanhado de mala para transporte.

12 R$ 795,36

22 Multinebulizador  elétrico  composto  de  04
(quatro) unidades com possibilidade de uso
individual ou simultâneo. Motor compacto,
monofásico  de  1/5  Hp  ventilado,
compressor  de  pistão  oscilante  isento  de
lubrificação,  vazão  de  ar  livre  de  34
litros/min,  partículas  de  0,5  a  8  microns,
terminais  de  saída  com  válvulas  especiais
que  permitam  a  conclusão  individual  sem
afetar  o  funcionamento  de  outros
aparelhos.  Acompanhado de  mangueiras  e
máscaras, 110/220 volts. 

12 R$ 1.568,25

23 Ambú  com  balão  em  silicone  translucido 16 R$ 254,20



autoclavável  na  opção  infantil  (500ml).
Máscara  facial  infantil  em silicone.  Válvula
unidirecional  (bico de pato)  e  válvula  para
reservatório. 

24 Balança  para  adulto  digital,  com  escala
antropométrica de 95 a 190 cm em chapa de
ferro  fundido  na  cor  branca,  piso
antiderrapante  capacidade  de  200kg,
frações  de  100g  e  pés  com  borracha
sintética. 

16 R$ 1.568,25

25 Ponta Centrix 1 seringa + 30 pontas sortidas
Sonar  com indicador digital  de  batimentos
cárdio-fetais,  alimentado  por  corrente  de
110/220V,  com  transdutor,  estetosfone
individual, amplificador que possibilite som
claro,  volume  e  tonalidade  reguláveis,
acuidade que permita detecção a partir da
10ª semana de gestação.

12 R$ 205,70

26 Oximetro  digital  de  dedo,  taxa  de  pulso
entre 30 ~ 240 BPM ( grau de exatidão : +/-
2%  dentro  de  30~240  BPM),  pressão
atmosférica:  86  kpa,  temperatura  de
trabalho:  0'C  ~45'C,  temperatura  de
armazenamento:  -20'C  ~  +60'C,  umidada
relativa:  30%  ~90%  (em  funcionamento  e
10% ~95% (armazenamento).

20 R$ 89,43

27 Régua  antropométrica  pediátrica,  com  as
seguintes caracterísitcas:
-  Material:  madeira  marfim.,-  Escala  de
100cm graduação em milímetros numeradas
a  cada  centímetro.,-  Haste  fixa  com  a
graduação  (dimensões:  109cm  x  2cm);  ,-
Base fixa com 24cm x 3cm para apoio dos
pés  da  criança;  -  Haste  móvel,  com
marcador  removível,  com  24cm  x  3cm;  -
Embalada em embalagem plástica.,- Registro
na  ANVISA,  -  Garantia  6  meses.  Oximetro
digital de dedo, taxa de pulso entre 30 ~ 240
BPM ( grau de exatidão : +/- 2% dentro de
30~240 BPM), pressão atmosférica: 86 kpa,
temperatura  de  trabalho:  0'C  ~45'C,
temperatura  de  armazenamento:  -20'C  ~
+60'C,  umidada  relativa:  30%  ~90%  (em
funcionamento  e  10%  ~95%
(armazenamento).

16 R$ 138,50

28 Mesa De Escritório  em L Com 2 Gavetas e
chave,  Cinza  140  X  160  Cm.  Material:
Estrutura Em Aço Carbono, Tampo Em Mdf E
Laterais Com Pvc Flexível.
Altura:   74  Cm.,  Largura:   160  Cm.,
Profundidade:  140 Cm., Cor:  Cinza.  

03 R$ 485,90  

29 Sonar  com indicador digital  de  batimentos
cárdio-fetais,  alimentado  por  corrente  de

12 R$ 1.091,80



110/220V,  com  transdutor,  estetosfone
individual, amplificador que possibilite som
claro,  volume  e  tonalidade  reguláveis,
acuidade que permita detecção a partir da
10ª semana de gestação. 

30 Lavadora  de  alta  pressão  de  1600  a  1850
libras de compressão – elétrica 220– baixo
consumo  de  energia  –  mangueira  com  05
metros – com rodas para locomoção e porta
mangueira recolhida – jato regulável e porta
detergente. Garantia minim 1 ano

14 R$ 360,13

31 Fogão  doméstico  para  piso  4  bocas,  com
mesa  de  inox,  botões  removíveis,  bivolt,
GLP,  cor  branca,  temperatura  do forno de
180°  a  280,  eficiência  energética  A  ou  B,
com luz no forno, acendimento automatico -
Para uso junto a secretaria de saúde

1 R$ 601,85

32 JATO  DE  BICARBONATO  PARA  USO  EM
ODONTOLOGIA (PROFILAXIA-REMOÇÃO DE
CÁLCULO  E  PLACA  BACTERIANA)
FREQUÊNCIA  MÍNIMA  28.000  HZ,
AMPLITUDE
DE  VIBRAÇÃO  0,25MM.
APROXIMADAMENTE,  SISTEMA  DE
CONTROLE  DO  FLUXO  DE  ÁGUA,
TRANSDUTOR  CERÂMICO  COM  SISTEMA
PIEZO-ELÉTRICO  ,  RESERVATÓRIO  DE  PÓ
REMOVÍVEL COM VISOR, FILTRO DE AR COM
DRENAGEM AUTOMÁTICA, PEÇAS DE MÃO:
ANATÔMICA  COM  CAPA  AUTOCLAVÁVEL.
ACOMPANHA 4 PONTAS UNIVERSAIS  PARA
RASPAGEM  E  REMOÇÃO  DE  COROA.
REMOÇÃO  DE  COROAS  E  BLOCOS,
CONDUTOS  DE  PÓ  COM  SISTEMA  DE
LIMPEZA AUTOMÁTICA E MANUAL, PEÇA DE
MÃO JATO DE BICARBONATO E ULTRA-SOM
COM  CAPAS  REMOVÍVEIS  PARA
AUTOCLAVAGEM,  PEDAL  ÚNICO.
ALIMENTAÇÃO  ELÉTRICA  110/220  VOLTS  –
60 HERTZ. GARANTIA, MÍNIMA DE 01 ANO

12 R$ 2.228,96


