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MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 
PROCESSO N. 020601.008898/19-77 
 
AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES 
VISA ATENDER ÀS DEMANDAS ORIGINÁRIAS DAS 
NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO 
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES HOSPITALARES 
DO ESTADO DE RORAIMA; 
   
 

CARIMBO CNPJ Nº 

 
 
 
 

EVENTUAL AQUISIÇÃO MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES 
(BRAÇADEIRA. CIRCUITO RESPIRATÓRIO E OUTROS) 

 
 
 

  
  

ITE
M 
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AT 
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QUANT

. 
V. UNT V.TOT

AL 

1 432706 

BRAÇADEIRA ADOLESCENTE, em 
PVC, para aferição de pressão arterial não 
invasiva, com manguito, com velcro, com 1 
tubo/via. Compatível com o monitor 
multiparâmetro da marca DRAGER. 

UND 

1.100 

  

2 443830 

BRAÇADEIRA ADULTO OBESO, em 
PVC, para aferição de pressão arterial não 
invasiva, com manguito, com velcro, com 1 
tubo/via. Compatível com o monitor 
multiparâmetro da marca DRAGER. 

UND 

1.900 

  

3 443831 

BRAÇADEIRA ADULTO, em PVC, para 
aferição de pressão arterial não invasiva, 
com manguito, com velcro, com 1 tubo/via. 
Compatível com monitor multiparâmetro da 
marca DIXTAL, modelo DX-2023. 

UND 

5.900 

  

4 443831 

BRAÇADEIRA ADULTO, em PVC, para 
aferição de pressão arterial não invasiva, 
com manguito, com velcro, com 1 tubo/via. 
Compatível com o monitor multiparâmetro 
da marca DRAGER. 

UND 

2.700 
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5 434613 

BRAÇADEIRA NEONATAL, em PVC, 
para aferição de pressão arterial não 
invasiva, com manguito, com velcro, 
tamanho 2, com 1 tubo/via. Compatível 
com monitor multiparâmetro da marca 
DIXTAL, modelo DX-2023. 

UND 

900 

  

6 434613 

BRAÇADEIRA NEONATAL, em PVC, 
para aferição de pressão arterial não 
invasiva, com manguito, com velcro, 
tamanho 3, com 1 tubo/via. Compatível 
com monitor multiparâmetro da marca 
DIXTAL, modelo DX-2023. 

UND 

1.000 

  

7 434613 

BRAÇADEIRA NEONATAL, em PVC, 
para aferição de pressão arterial não 
invasiva, com manguito, com velcro, 
tamanho 4, com 1 tubo/via. Compatível 
com monitor multiparâmetro da marca 
DIXTAL, modelo DX-2023. 

UND 

900 

  

8 400690 

CIRCUITO RESPIRATÓRIO, em silicone, 
com traqueia corrugada, compatível com 
ventilador mecânico TAKAOKA 
ADULTO. Reutilizável e resistente aos 
procedimentos de limpeza, desinfecção e/ou 
esterilização. 

KIT 

100 

  

9 345656 

CIRCUITO RESPIRATÓRIO, em silicone, 
com traqueia corrugada, acompanhado de 
jarra de umidificação, compatível com 
ventilador mecânico INTER 3 
NEONATAL. Reutilizável e resistente aos 
procedimentos de limpeza, desinfecção e/ou 
esterilização. 

KIT 

100 

  

10 345656 

CIRCUITO RESPIRATÓRIO, em silicone, 
com traqueia corrugada, acompanhado de 
jarra de umidificação, compatível com 
ventilador mecânico TAKAOKA 
NEONATAL. Reutilizável e resistente aos 
procedimentos de limpeza, desinfecção e/ou 
esterilização. 

KIT 

100 

  

11 434633 

CIRCUITO RESPIRATÓRIO, em silicone, 
com traqueia corrugada de tamanho 
aproximado de 60cm, compatível com 
ventilador mecânico AVEA VIASYS. 
Reutilizável e resistente aos procedimentos 
de limpeza, desinfecção e/ou esterilização. 

KIT 

200 

  

12 434631 

CIRCUITO RESPIRATÓRIO ADULTO, 
em silicone, com traquéia corrugada, 
compatível com ventilador mecânico marca 
DRAGER, modelo OXYLOG 3000. 
Reutilizável e resistente aos procedimentos 
de limpeza, desinfecção e/ou esterilização. 

KIT 

200 
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13 434633 

CIRCUITO RESPIRATÓRIO 
NEONATAL, em silicone, com traquéia 
corrugada de tamanho aproximado de 
60cm, compatível com ventilador mecânico 
marca AVEA SYS. Reutilizável e resistente 
aos procedimentos de limpeza, desinfecção 
e/ou esterilização. 

KIT 

100 

  

14 377384 

CIRCUITO UNIVERSAL PARA 
VENTILADOR MECÂNICO, em silicone, 
para uso ADULTO, completo. Destinado a 
uso no ventilador mecânico da marca 
MAQUET, modelo SERVO-S. Deverá 
possuir tubo proximal de silicone com 
1,30m, um adaptador para tubo proximal, 
um conector de 3mm ext. x 4,5mm cônico 
ext., um conector “Y” de policarbonato, 
dois drenos de policarbonato, uma traquéia 
corrugada de silicone com 45cm e quatro 
traquéias corrugadas de silicone com 60cm. 
Reutilizável e resistente aos procedimentos 
de limpeza, desinfecção e/ou esterilização. 
E, em se tratando de produto importado, as 
informações na embalagem deverão constar 
traduzidas em português. 

KIT 

900 

  

15 421071 

CONECTOR EM Y PARA CIRCUITO 
RESPIRATÓRIO, compatível com o 
ventilador mecânico da marca MAQUET, 
modelo SERVO-S. 

UND 

900 

  

16   
DIAFRAGMA compatível com aparelho de 
ventilação mecânica da marca 
INTERMED, modelo INTER 3. 

UND 
300 

  

17 427235 

CAPACETE PARA OXIGENAÇÃO, 
TAMANHO G (tamanho aproximado 
20,4cm x 13cm), em acrílico circular, para 
pacientes prematuros e recém nascidos, 
aplicado em terapias por aerossol ou de 
unidades. 

UND 

500 

  

18 427234 

CAPACETE PARA OXIGENAÇÃO, 
TAMANHO M (tamanho aproximado 
18,3cm x 13cm), em acrílico circular, para 
pacientes prematuros e recém nascidos, 
aplicado em terapias por aerossol ou de 
unidades. 

UND 

500 

  

19 427233 

CAPACETE PARA OXIGENAÇÃO, 
TAMANHO P (tamanho aproximado 
15,2cm x 11cm), em acrílico circular, para 
pacientes prematuros e recém nascidos, 
aplicado em terapias por aerossol ou de 
unidades. 

UND 

500 
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20 438922 

ESTETOSCÓPIO PROFISSIONAL 
BIAURICULAR, USO ADULTO, com 
auscultador duplo. Receptor duplo com 
câmpanula e diafragma. Olivas substituíveis 
e hipoalergênicas. Haste em aço inox e 
sistema anti-frio. Reutilizável. 

UND 

3.200 

  

21 438923 

ESTETOSCÓPIO PROFISSIONAL 
BIAURICULAR, USO PEDIÁTRICO, 
com auscultador duplo. Receptor duplo com 
câmpanula e diafragma. Olivas substituíveis 
e hipoalergênicas. Haste em aço inox e 
sistema anti-frio. Reutilizável. 

UND 

1.400 

  

22 277938 

MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO 
ADULTO, com reservatório, tubo de 
suprimento de oxigênio e presilha ajustável 
de nariz. Reutilizável e resistente aos 
procedimentos de limpeza, desinfecção e/ou 
esterilização. 

KIT 

1.900 

  

23 285014 

MÁSCARA DE VENTURI COMPLETA 
ADULTO. Kit composto por máscara 
transparente, flexível, atóxica com elástico 
para ajuste facial e orifícios laterais; 
traquéia; 6 diluidores coloridos para 
diferentes concentrações (%) de O2, nas 
cores azul (24%), amarelo (28%), branco 
(31%), verde (35%), rosa (40%), laranja 
(50%) e copo (branco) com entrada para ar 
comprimido, prolongamento de oxigênio. 
Livre de látex. Reutilizável e resistente aos 
procedimentos de limpeza, desinfecção e/ou 
esterilização. 

KIT 

1.100 

  

24 464668 

MÁSCARA FACIAL DE COXIM 
INFLÁVEL Nº 3, para ventilação em 
anestesia. Coxim inflável de silicone não 
deverá esvaziar; possui cúpula transparente; 
pressão da almofada alterável para melhor 
ajuste na face; anel de silicone; em plástico 
atóxico. Reutilizável e resistente aos 
procedimentos de limpeza, desinfecção e/ou 
esterilização. 

UND 

1.100 

  

25 464668 

MÁSCARA FACIAL DE COXIM 
INFLÁVEL Nº 4, para ventilação em 
anestesia. Coxim inflável de silicone não 
deverá esvaziar; possui cúpula transparente; 
pressão da almofada alterável para melhor 
ajuste na face; anel de silicone; em plástico 
atóxico. Reutilizável e resistente aos 
procedimentos de limpeza, desinfecção e/ou 
esterilização. 

UND 

1.200 
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26 464632 

MÁSCARA FACIAL DE COXIM 
INFLÁVEL Nº 5, para ventilação em 
anestesia. Coxim inflável de silicone não 
deverá esvaziar; possui cúpula transparente; 
pressão da almofada alterável para melhor 
ajuste na face; anel de silicone; em plástico 
atóxico. Reutilizável e resistente aos 
procedimentos de limpeza, desinfecção e/ou 
esterilização. 

UND 

1.600 

  

27 464632 

MÁSCARA FACIAL DE COXIM 
INFLÁVEL Nº 6, para ventilação em 
anestesia. Coxim inflável de silicone não 
deverá esvaziar; possui cúpula transparente; 
pressão da almofada alterável para melhor 
ajuste na face; anel de silicone; em plástico 
atóxico. Reutilizável e resistente aos 
procedimentos de limpeza, desinfecção e/ou 
esterilização. 

UND 

1.600 

  

28 308687 

MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA, 
em PVC, tira de borracha sintética para a 
colocação e conector que gira 360º. Estéril 
e descartável. 

UND 

400 

  

29 248763 

MASCARA PARA VENTILAÇÃO NÃO 
INVASIVA (VNI) OROFACIAL ADULTO, 
em silicone transparente e flexível. Tiras do 
fixador da máscara prendem-se às presilhas 
de velcro para colocação segura. 
Reutilizável e resistente aos procedimentos 
de limpeza, desinfecção e/ou esterilização. 

UND 

300 

  

30 330901 

MÁSCARA PARA VENTILAÇÃO NÃO 
INVASIVA (VNI) TOTAL FACE 
ADULTO, estrutura fa6cial, portas de 
expiração integradas, fornece fluxo de fuga 
contínuo no circuito, não obstrui a visão do 
usuário, válvula de descarga, permite que o 
paciente respire o ar ambiente se a pressão 
for descontinua, como no caso de falha de 
energia e liberação da pressão, permite a 
conexão de uma linha de pressão proximal 
ou dispositivo de monitoramento, cabo de 
alimentação rápida, tiras do fixador da 
máscara prendem-se às presilhas de velcro 
para colocação segura. Reutilizável e 
resistente aos procedimentos de limpeza, 
desinfecção e/ou esterilização. 

UND 

200 
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31 456103 

BARAKA COM CONJUNTO PARA 
ANESTESIA, tipo INFANTIL, 
composição: válvula de escape completo, 
balão com capacidade aproximada de 
500ml em borracha, componentes de 
extensão, traquéia corrugada. Outros 
componentes: máscara anatômica, conexão 
perfeita. Material resistente aos processos 
de esterilização e higienização, atóxico, 
hipoalergênico. 

KIT 

300 

  

32 56101 

BARAKA COM CONJUNTO PARA 
ANESTESIA, tipo ADULTO, composição: 
válvula de escape completo, balão com 
capacidade aproximada de 2000ml em 
borracha, componentes de extensão, 
traquéia corrugada. Outros componentes: 
máscara anatômica, conexão perfeita. 
Material resistente aos processos de 
esterilização e higienização, atóxico, 
hipoalergênico. 

KIT 

800 

  

33 302825 

BOCAL PARA ESPIROMETRIA 
(compatível com aparelho KOKO). 
Dimensões: diâmetro interno: 23mm,  
espessura: 1,1mm e comprimento: 65mm. 
Estéril. Descartável. 

UND 

7.000 

  

34 357699 

CÂMARA PARA INALAÇÃO 
(ESPAÇADOR) PEQUENA/INFANTIL, 
fabricada em material atóxico, indicada na 
administração de medicamentos inalatórios 
do tipo aerossol, em formato anatômico, de 
uso infantil, acompanhado de máscara 
maleável, com corpo transparente. 

UND 

400 

  

35 379967 

FILTRO BARREIRA total a bactérias e a 
vírus com eficiência maior que 99,99%, 
bidirecional, auto umidificador, trocador de 
calor e umidade, com membrana única, 
totalmente hidrofóbica que impeça a 
passagem de líquido ao circuito, sem 
tratamento com sais com higroscópicos ou 
cargas eletrostáticas, validado 
microbiologicamente para gases, aerossois 
e secreções com bactérias, vírus e outros 
patógenos. Deverá reter e filtrar partículas 
de látex, para uso em circuito respiratório. 
Deverá possuir também bordas 
arredondadas, sem cantos, ser validado para 
nebulizações, VALIDADO PARA USO 
DE ATÉ 48 HORAS, com comprovação 
científica. Deverá ainda ter tomada para 
capnógrafo, protegida da umidade e 
secreções do paciente. Possuir tubo 

UND 

28.500 
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extensor corrugado, fexível de 145mm, com 
memória e com conexão universal. O tubo 
corrugado deve ser acompanhado de uma 
tampa, a qual é utilizada como dispositivo 
de proteção no descarte de material 
contaminado. Volume interno de 
aproximadamente 85ml. 

36   
FILTRO DE AR para incubadora da marca: 
GIGANTE, modelo: MILLENNIUM. 

UND 6.900 
  

37   
FILTRO DE AR para incubadora da marca 
OLIDEF CZ RW PLUS. 

UND 
2.800 

  

38   
FILTRO DE AR para incubadora unidade 
controladora micro processada 1186, 
marca: FANEM. 

UND 
2.800 

  

39   
FILTRO DE AR para incubadora unidade 
controladora micro processada C186 TS, 
marca: FANEM. 

UND 
2.800 

  

40 461701 

FILTRO DE VAPORES ORGÂNICOS com 
dupla filtragem (H.E.P.A. e carvão ativado), 
com eficiência de 99,99% contra vírus e 
bactérias, compatível com o aspirador de 
vapores da marca MEDPEJ AV 1000. 

UND 

200 

  

41 436377 

FILTRO DE VEIA CAVA-MALHA de aço 
inoxidável 6FR x 75cm, duplo aplicador 
para jugular e femural, para cirurgia 
vascular. 

UND 

100 

  

42 302675 

FILTRO UMIDIFICADOR 
ANTIBACTERIANO para circuito 
respiratório INFANTIL, compatível com o 
aparelho da marca MAQUET. 

UND 

13.600 

  

43 251490 

FLUXÔMETRO PARA REDE 
CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO. 
Corpo em latão resistente e cromado, com 
escala de 0 a 15 LPM, expandida de 0 a 05 
LPM. Cápsulas interna e externa em 
material plástico inquebrável, esfera de aço 
inoxidável, rosca de saída padrão 9/16” x 
18 fios, com sistema de vedação tipo 
agulha, evitando desgastes e vazamentos, 

UND 

4.900 
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proporcionando maior segurança, 
durabilidade e precisão. 

44 451856 

FLUXÔMETRO PARA REDE 
CANALIZADA DE OXIGÊNIO. Corpo em 
latão resistente e cromado; bilhas em 
policarbonato: esfera em aço inoxidável; 
niple de saída botão cromado; 
porca/borboleta: em nylon verde (padrão 
ABNT); escala: 0 a 15 litros por minuto; 
pressão de trabalho: está regulado dentro da 
faixa de +/- 3,5Kgf/cm2; conexão 9/16 
UNF para oxigênio; fêmea: utilizado em 
conexões ABNT, postos parede ou painéis a 
beira leito. 

UND 

4.900 

  

45 368266 

ADAPTADOR PARA ASPIRADOR DE 
MECÔNIO, para uso em conjunto com 
tubo endotraqueal para remoção de 
mecônio das vias aéreas dos neonatos, 
confeccionado em acrilico e apresentando 
nos tamanhos aproximados: comprimento 
76mm, diâmetro interno extremidade distal 
15,5mm (conexão do tubo endotraqueal), 
diâmetro da saída proximal 7,8mm 
(conexão do tubo de sucção), diâmetro da 
saída lateral 6,9mm. Estéril. 

UND 

2.000 

  

46 235383 

REGULADOR PARA CILINDRO COM 
MANÔMETRO E FLUXÔMETRO PARA 
OXIGÊNIO para regular a entrada de 
oxigênio, composto por: válvula 
reguladora; fluxômetro para oxigênio; 
construída em metal cromado; rosca de 
entrada universal; manômetro de alta 
pressão com escala de 0 a 315kg/cm2; 
pressão fixa de 3,5kg/cm2 e rosca  de saída 
padrão ABNT com válvula de segurança. 

UND 

2.600 

  

47 433174 

FILTRO ANTIBACTERIANO PARA 
ESPIRÔMETRO, tamanho 45mm ID x 
48,5mm OD. Compatível com o 
espirômetro da marca KOKO. Estéril, 
descartável, atóxico e apirogênico. 

UND 

6.800 

  

48 278360 

SENSOR DE SPO2 ADULTO, tipo CLIP, 
compatível com o monitor multiparâmetro 
da marca DIXTAL, modelos: DX-2023 e 
DX-3. Reutilizável. 

UND 

4.600 
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49 357874 

SENSOR DE SPO2 ADULTO, tipo CLIP, 
compatível com o monitor multiparâmetro 
da marca OMNIMED, modelo OMNI 600. 
Reutilizável. 

UND 

4.300 

  

50 322696 

SENSOR DE SPO2 ADULTO, tipo CLIP, 
redondo, 7 pinos, compatível com o 
monitor multiparâmetro da marca 
DRAGER. Reutilizável. 

UND 

700 

  

51 284682 

SENSOR DE SPO2 NEONATAL, tipo Y 
multisítio com fixador ao paciente, 
compatível com o monitor multiparâmetro 
da marca DIXTAL, modelo DX-2023 e 
DX-3. Reutilizável. 

UND 

4.800 

  

52 423989 

SENSOR DE SPO2 NEONATAL, tipo Y 
multisitio com fixador ao paciente, 
compatível com o monitor multiparâmetros 
da marca NELLCOR OXIMAX, modelo 
PM 8000. Reutilizável. 

UND 

200 

  

53   

TOMADA DUPLA que possibilita 
multiplicar as saídas de gases como 
oxigênio, ar comprimido, óxido nitroso e 
vácuo. Corpo em alumínio injetado e 
pintura eletrostática; niples em latão 
cromado, as conexões seguem as normas da 
ABNT; borboleta confeccionada em 
polipropileno. 

UND 

3.000 

  

54 
390531 

 

Suporte Porta-filtro para espirômetro 
KOKO. Tamanho 45mm x 48,5mm 
 

UND 

2600 
 

  

 
 
 
 
VALIDADE DE 180 DIAS. 
 

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:  

a) Dados cadastrais;  

b) Marca do equipamento; 

 c) Prazo de entrega;  

d) Validade da proposta;  

e) demais impostos e custos, deverão ser inclusos; 

f) Assinatura e data. 
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_______________________________________ 
Local e Data 

 
 

_______________________________________ 
 

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal) 


