
LOGO MARCA DA EMPRESA 

NOME COMERCIAL DA EMPRESA 

CNPJ Nº 

 

 

 

Ao 
Governo do Estado de Roraima 
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU 
Gerencia Especial de Cotação – GEC 

 

 

 

 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

PROCESSO Nº. 20101.016480/2021.32 

 

Aquisição de equipamentos para equipar a Sala de Estabilização da Unidade de 
Saúde do Município de Iracema. 

 

ITEM EQUIPAMENTO UND QTD. CATMAT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 

OXÍMETRO DE PULSO UT - 100 PORTÁTIL COM LCD 
COLORIDO, CAPA PROTETORA E ENTRADA USB -
 Destinado para a triagem, monitoramento ou gravação contínua 
não invasiva de saturação de oxigênio funcional da hemoglobina 
arterial, frequência cardíaca e força de pulso. 
CARACTERÍSTICAS: Fornece leitura de SpO2, frequência 
cardíaca e força de pulsação de maneira rápida e confiável; alarmes 
visuais e sonoros; ajustáveis e programáveis; acompanha sensor 
adulto; sensor pediátrico pode ser adquirido separadamente; 
portátil, pesando aproximadamente 258 gr, acompanha baterias 
recarregável tipo AA com autonomia de 20 horas de uso e 
carregador; projetado para caber palma da mão - 
ergonomicamente. Entrada USB. Utiliza 4 pilhas AA inclusas. 
Apresenta Curva Pletismográfica; Apresenta Tabela de Tendência; 
Tela de LCD brilhante e de fácil leitura; Rotação da tela permite a 
posição de monitoramento vertical ou horizontal; Pode ser usado 
com o Sensor de Oximetria Pediátrico. GARANTIA MÍNIMA 12 
(doze) meses.   

Und. 04 458775   

2 

ASPIRADOR PORTÁTIL - Equipamento indicado para 
aspiração de fluídos e secreções, em procedimentos clínicos ou 
cirúrgicos em pacientes neonatal, pediátrico e adulto. Leve, de fácil 
transporte, com caixa de proteção do conjunto do motor em 
plástico resistente, com proteção IPX1 no mínimo, montado em 
móvel de estrutura metálica, apoiada sobre quatro rodízios 
giratórios com freios; deve permitir ao operador o acesso e a 
visualização ao painel de controle para ajuste sem necessidade de o 

Und. 04 460903   

CARIMBO CNPJ Nº 



mesmo se curvar; alça de empunhadura para locomoção do 
aparelho; Permite seleção pelo operador, para uso em modos 
contínuo ou intermitente. Acionamento via chave no painel e via 
pedal de acionamento, sendo que o pedal deverá ser com IPX8, 
para segurança operacional em ambiente cirúrgico; Funcionamento 
através de diafragma; isento de óleo - sem necessidade de 
lubrificante; Dispositivo para controle da intensidade de vácuo; 
Dispositivo para controle do fluxo de aspiração. Vacuômetro para 
medição da pressão negativa calibrado até 30 polHg (760 mmHg); 
Fluxo de aspiração livre 0 á 45 Ipm, no mínimo; Sistema de 
segurança que interrompe a aspiração em caso de frasco cheio; 
Filtro para conter e isolar soluções aquosas, aerossóis e vapores 
infectados; dispor de 02 Frascos coletores com capacidade de 
mínima de 2 litros cada um, de alta resistência a impactos e 
autoclavável até 121º; Tampão do frasco em silicone, nylon ou 
outro material resistente, de fácil desmontagem e limpeza; Com 
um sistema que facilite a remoção do frasco; Suporte para cânulas 
de aspiração; Baixo índice de manutenção e fácil acesso para 
executá-la. Alimentação Bivolt. GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) 
meses.  

3 

MESA DE MAYO. - Material: estrutura tubular em aço inox, 
altura: altura regulável com anel fixação no tubo da coluna, 
componentes: bandeja aço inox 50 x 40cm, outros componentes: 3 
rodízios de 2" GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) meses.  

Und. 04 399823   

4 

BIOMBO HOSPITALAR - Aço inoxidável polido tubular, 
pintura em epóxi, triplo dobrável, 1,80 cm, comprimento 2,00 
aproximadamente, aberto cm, ponteiras giratórias GARANTIA 
MÍNIMA 12 (doze) meses.  

Und. 04 405840   

5 

BOMBA DE INFUSÃO - Material policarbonato, tipo 
volumétricas (linear), vazão 0,1 a 999,9 ml/h, administração 
enteral/parenteral, características adicionais/alça para transporte, 
teclado de membrana, características adicionais: 01 sensor de 
pressão, programação ml/h, gotas, volume/tempo, dose em mg, 
mcg, mmol e meq, trabalhar com equipo universal tipo 
silicone GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) meses.  

Und. 08 415962   

6 

CAIXA BÁSICA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - Kit 
cirúrgico completo, contendo 32 peças sendo elas: 01 - estojo 
inoxidável 28x14x06cm; 01 - cabo de bisturi nº4 ; 100 - lâminas de 
bisturi; 01 - par de afastador farabeuf; 01 - pinça anatômica com 
dente de rato 16cm; 01 - pinça adson; 04 - pinça bachkaus; 02 - 
pinça allis 15cm; 01 - pinça para antissepsia foerster; 02 - pinça 
halstead mosquito curva; 02 - pinça halstead mosquito reta; 02 - 
pinça kelly reta 16cm; 02 - pinça kelly curva 16cm; 01 - pinça 
rochester reta 18cm; 01 - pinça rochester curva 18cm; 02 - pinça 
kocher reta 16cm; 02 - pinça kocher curva 16cm; 01 - tesoura 
cirurgica romba/romba/reta 15cm; 01 - tesoura cirurgica 
fina/fina/reta 15cm; 01 - tesoura cirúrgica romba/fina/curva 15cm; 
01 - tesoura spencer; 01 - porta agulha mayo hegar 
16cm. GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) meses.  

Und. 08 365739   

7 

DESFIBRILADOR/CARDIOCONVERSOR COM MONITOR 
MULTIPARAMETRO E MARCAPASSO - Desfibrilador, tipo: 
cardioversor, modo automático e manual, recursos integrados: 
monitor C, ECG, SPO2, MP transcutâneo, tipo onda: bifásica, 
memória: grava eventos, alimentação: bateria recarregável, 
componente: pás externas e adesivas, componente i: cabos 3 a 5 e 
10 vias, componentes adicionais: c, 12 derivações simultâneas, tipo 
módulo: portátil, tipo uso: uso adulto e pediátrico GARANTIA 
MÍNIMA 12 (doze) meses.  

Und. 02 433496   

8 

CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR - Estrutura chapas 
de aço inoxidável, suporte para monitor, base giratória, para 
choque com para choque, borracha ou PVC em toda extensão, 
rodízios, dimensões aproximadas: 1,00 x 0,45 x 0,80 m, 01 suporte 

Und 02 410758   



para soro e cilindro de o2, 02 trava de gavetas com 
lacre. GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) meses.  

9 

ELETROCARDIÓGRAFO - material metal, modelo digital, tipo 
portátil, voltagem 110/220 volt, funções chave eletrônica para 
teclas, de 8 posições, com a, tipo registro por estilete, em papel 
termorreativo de 48mm de l a, velocidade registro de 25 a 
50mm/seg, comprimento 110 mm, largura 310 mm, altura 294 
mm, peso 3,6 kg GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) meses.  

Und. 02 393736   

10 
ESCADA COM 2 DEGRAUS, de aço inoxidável GARANTIA 
MÍNIMA 12 (doze) meses.  

Und. 02 473316   

11 
LANTERNA CLÍNICA - DE LED OU HALOGÊNIO GARANTIA 
MÍNIMA 12 (doze) meses.  

Und. 02 381138   

12 

LARINGOSCÓPIO - Aço inoxidável, tamanho adulto, c/cabo, 
lâminas curvas 0,1,2,3,4,retas 0,1,2,3,4, encaixe padrão, lâminas 
acabamento fosco, 2 pilhas 1,5v, lâmpada halógena, em bolsa de 
courvin c/ zíper, c/ lâmpada extra GARANTIA MÍNIMA 12 
(doze) meses.  

Und. 05 445612   

13 

LARINGOSCÓPIO - Aço inoxidável, tamanho infantil, cabo, 
tampa rosca e mola, jg lâminas retas 00,0,1,2, encaixe padrão, fibra 
ótica, para pilhas “AA”, lâmina fosca, extremidade 
arredondada GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) meses.  

Und. 05 445617   

14 

MACA CLÍNICA -  material: tubular em ferro, tipo: carro maca, 
acabamento da superfície: pintura epóxi, acabamento das rodas: 
rodas termoplástica, rodas: 4 rodízios de 5", freio nos 4 rodízios, 
comprimento: até 1,90 m, largura: cerca de 0,60 m, altura: cerca de 
0,80 m, capacidade de carca: até 150 kg, componentes: suporte 
soro removível, componentes 01: pára choque emborrachado, 
características adicionais: cabeceira regulável por cremalheira, 
características adicionais 01: grades laterais rebatíveis, acessórios: 
leito fixo c, colchão, courvin GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) 
meses.  

Und. 04 463247   

15 

MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL - Destinada ao 
apoio de recursos médico-assistenciais, DE 40X80X80CM A 
60X40X80CM/AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA MÍNIMA 12 
(doze) meses.  

Und. 02 463247   

16 
FOCO REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA - 
Com iluminação led e haste flexível GARANTIA MÍNIMA 12 
(doze) meses.  

Und. 02 415912   

17 

SUPORTE PARA SORO - Material aço carbono, regulagem de 
altura por trava semigiratória, pés com 5 pés em ferro fundido, 
altura/tamanho altura mínima 1,50 cm e máxima 2,30 
cm GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) meses.  

Und. 02 434686   

18 

FOCO CIRÚRGICO MÓVEL - Tipo: led mínimo de 120.000 
lux- sistema de emergência/bateria: possui- pedestal com rodízios: 
possui- braço articulado: possui- par de manoplas autoclaváveis: 
possui- ajuste de intensidade luminosa: possui GARANTIA 
MÍNIMA 12 (doze) meses.  

Und 02 311836   

19 

PRANCHA LONGA - Confeccionada de material totalmente 
impermeável em fibra de polietileno, rígida, leve, possui pegadores 
amplos, radiotranslúcida para uso em ambientes de Raios-X e 
Ressonância Magnética. Dimensionada para suportar vítimas com 
peso até 180 Kg, com jogo de cintos com 03 peças (01 vermelha, 
01 amarela e 01 preta) e 01 conjunto de cinto tipo aranha para 
imobilização, confeccionado em fitas de nylon, em cores, 
radiotransparente, fixado por fitas em velcro de 50 mm de largura, 
nas cores: preta, verde, amarela, vermelha. 01 Capa, utilizada para 
acomodar uma maca, colares, cintos e talas de imobilização, com 
bolsos internos, confeccionada em poliéster, possui fecho em zíper 
com cursores duplos. GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) meses.  

Und. 02 474127   



20 
CILINDRO DE OXIGÊNIO PORTÁTIL, capacidade de 1m³/50 
litros com carrinho para transporte GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) 
meses.  

Und. 04 413337   

21 

DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS - 
Equipamento de uso obstétrico, não invasivo, para avaliação por 
meio de auscultação de dados fetais, portátil, digital, com 
display. GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) meses.  

Und. 05 433841   

22 

ARMÁRIO VITRINE HOSPITALAR - 2 portas. Fechadura 
cilíndrica fundo e chapa esmaltada, portas e laterais de vidro cristal 
3mm, com 04 prateleiras de vidro fantasia de 4mm. Deverá possuir 
puxadores em metal para abertura das portas. Medidas: 65 cm de 
largura, 1,65 cm de altura, 40 cm de comprimento. GARANTIA 
MÍNIMA 12 (doze) meses.  

Und. 02 365063   

23 

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA - 
Com base confeccionada em ferro fundido, concha confeccionada 
em aço inoxidável ou outro material compatível com a finalidade, 
e com revestimento fixo de plástico acolchoado, capacidade para 
15 kg, podendo conter régua para medição. GARANTIA 
MÍNIMA 12 (doze) meses.  

Und. 01 442508   

24 

BERÇO HOSPITALAR RECÉM-NASCIDO - Estrutura tubular 
e prateleira em aço carbono com pintura epóxi cor branca, pés com 
rodízio e freios na diagonal, bandeja inferior para objetos, alça para 
locomoção, cuna removível em acrílico transparente com 
colchonete em espuma revestido com material impermeável em 
PVC atóxico e antialérgico, lavável e sem costura. GARANTIA 
MÍNIMA 12 (doze) meses.  

Und. 01 443198   

25 

MONITOR MULTIPARÂMETROS - Monitor de sinais vitais 
multiparamétrico modular que atende as mais complexas 
demandas. Além de sua pré-configuração básica 
(Eletrocardiografia com análise de Arritmias e Segmento ST 
(opcional não incluso), respiração, saturação de oxigênio, pressão 
não invasiva e 2 canais de temperatura independentes), o 
equipamento pode receber até 5 (cinco) módulos simultâneos sem 
a necessidade de rack extensor permitindo flexibilidade na 
monitoração dos parâmetros fisiológicos, através de configuração 
(inserção/adição de módulos) pelo usuário, como: Ventilação, 
Análise de Gases Anestésicos, Índice Bispectral, Transmissão 
Neuromuscular, Débito Cardíaco (convencional e contínuo), 
Capnografia, Pressões Invasivas, Volemia, Saturação Venosa de 
Oxigênio, dentre outros o que lhe permite ser utilizado nas mais 
diversas situações e ambientes como em cuidados críticos (UTI), 
anestésicos (Centro Cirúrgico), emergência, etc. Os módulos são 
reconhecidos automaticamente, não sendo necessário nenhuma 
configuração adicional pelo usuário. Fornece os cálculos 
hemodinâmicos, respiratórios e de drogas. Com uma tela colorida 
LCD de 15 . GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) meses.  

Und. 02 456628   

  

Alertamos  

 
 

VALIDADE DE 180 DIAS. 

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:  

a) Dados cadastrais;  



b) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos; 

c) Assinatura e data. 

 

_______________________________________ 

Local e Data 

 

_______________________________________ 

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal) 

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br 

 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020 

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação 
de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não: 
[...] 
IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam 
compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório. 

 


