
Material 
Licitação 

Número 

Endereço Telefone CNPJ/CPF Inscrição Estadual 

Grupo de Materiais Unidade Requisitante 

ServiçoMaterial Convite Tomada de Preços Concorrência
Fornecedor 

Item Descrição do Material QuantidadeUF Preço Unitário Preço Total Marca / Modelo Prazo 
Entrega

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha

PE029/2018X

1

Aparelhos e Acessórios de Treinamento UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO

PregãoX

1 Un 1,00MODELO, anatomico, de antebraco que se estende da articulacao do punho ate a area abaixo do cotovelo. 
A textura e aparencia natural da pele de vinil oferece condicoes realistas para praticar as injecoes 
intradermicas. O modelo possui 8 locais para injecoes intracutaneas. Apos a injecao correta de liquidos 
forma-se uma papula tipica. Esta pode ser removida atraves da aspiracao subsequente do liquido. Cada 
local de injecao pode ser utilizado por varias duzias de estudantes. Fornecido com material selante, seringa 
e maleta de transporte. Medidas: 33 x 28 x 13 cm e peso 900 g. Embalagem com identificacao do produto 
e marca do fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 69.10.00.00125785-4

2 Un 1,00MODELO, simulador de bandagem. consiste num torax feminino e possui uma pele artificial elastica com 
textura e aparencia natural e apresenta reacoes realistas durante a aplicacao de todos os tipos de curativos 
e bandagens. 14 ferimentos diferentes estao disponiveis para praticar diferentes tecnicas de tratamento, 
limpeza e bandagem de feridas. os fechamentos das feridas consistem em grampos e suturas cirurgicas que 
nao podem ser removidos. o simulador e fornecido numa mala de transporte e contem os seguintes 
ferimentos artificiais:
- tireoidectomia;
- esternosquise com drenagem toracica (grampos cirurgicos);
- mastectomia com drenagem simulada;
- colecistectomia com tubos T simulados;
- laparotomia (grampos cirurgicos);
- apendectomia;
- colostomia;
- ileostomia;
- histerectomia transabdominal (grampos cirurgicos);;
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- toracotomia (grampos cirurgicos);
- nefrectomia (grampos cirurgicos);
- laminectomia;
- ulcera de decubito (2° estagio) na area sacral;
- coto de perna apos amputacao (grampos cirurgicos).
Fornecido com maleta de transporte. Embalagem com identificacao do produto e marca do fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 69.10.11.00022053-1

3 Un 1,00MODELO, anatomico para o exame das mamas para amarar.
Molde original de um torax feminino com mamas do tamanho medio, com aspectos fisicos muito realistas 
para aprender e praticar o exame das mamas. Feito de um tipo de silicone de alta qualidade 
(dermatologicamente testado). Representa uma textura muito realista. Representa detalhadamente mesmo 
as estruturas mais delicadas da pele. Possibilita o exame e auto-exame das mamas em posicao ereta e 
deitada. Alteracoes provavelmente benignas e malignas de diferentes formas e estagios. 02 alteracoes 
provavelmente benignas; 04 alteracoes provavelmente malignas; e 02 alteracoes tipicas. inclui o quadro 
informativo "as mamas". O modelo e fornecido com talco, cintos de fixacao, suporte e mala de transporte. 
Embalagem com identificacao do produto e marca do fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 69.10.11.00022062-0

4 Un 2,00MODELO, anatomico de braco para sutura, em tamanho natural adulto, com as seguintes caracteristicas: - 
pele artificial: - macia: - elastica: - com textura e aparencia de pele natural, para a pratica de tecnicas de 
incisao e sutura. Embalagem com identificacao do produto e marca do fabricante.
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>> 
Ref. SAEB => 69.10.11.00027720-7

5 Un 2,00MODELO, anatomico de perna para sutura, em tamanho natural adulto, com as seguintes caracteristicas: -
 pele artificial: - macia: - elastica: - com textura e aparencia de pele natural, para a pratica de tecnicas de 
incisao e sutura. Embalagem com identificacao do produto e marca do fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 69.10.11.00027721-5

6 Un 2,00MODELO, anatomico de braco para puncao arterial, modelo que se estende ate a mao em tamanho natural 
adulto, com caracteristicas fisicas e funcionais necessarias ao treinamento realista de puncao das arterias 
radial e braquial: - aparelho eletrico gerador de pulso ( 220 v), sangue artificial, bolsa para o sangue, base 
para o braco com o suporte para a bolsa de sangue, pele para reposicao, para a pratica de injecao 
intravenosa, intramuscular e subcutanea, maleta ou bolsa de transporte. Embalagem com identificacao do 
produto e marca do fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 69.10.11.00027724-0

7 Un 1,00MODELO, simulador para ausculta, palpitacao e percussao do torax, caracteristica: torso que apresenta 
aspecto fisico realistas a um torax humano adulto composto por: pele artificial macia, flexivel, com textura 
e aparencia natural, presenca de pontos de orientacao anatomicos e representacao, contorno das estruturas 
osseas do torax, pulmoes artificiais que podem ser inflados, diversos tipos de sons cardiacos e pulmonar 
fisiologico e patologicos, audiveis nos locais de ausculta cardiaca e pulmonar, sistema de alto-falantes 
internos e integrados a um aparelho que permite simular e selecionar os diversos tipos de sons normais e 
anormais, Embalagem com identificacao do produto, manual em portugues, maleta de transporte e marca 
do fabricante.
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>> 
Ref. SAEB => 69.10.11.00027725-8

8 Un 6,00MODELO, simulador para sutura cirurgica, caracteristica: almofada de pele artificial, que permite o 
treinamento de incisoes e suturas em pele e tecido subcutaneo, com utilizacao dos dois lados, montado 
sobre uma placa, com dimensoes aproximadas de 11 x 14 cm. Embalagem com identificacao do produto e 
marca do fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 69.10.11.00027726-6

OBSERVAÇÃO PARA O PCT

*item com reserva de cota para ME/EPP (art. 48, III da LC nº 123/2006)

Para correto preenchimento da Proposta de Preços, vide Edital da Licitação.
Esta licitação será composta por LOTE ÚNICO.
Número licitacoes-e: 730468
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