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1 Un   3,00MODELO, 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

Não

2 Un   5,00SIMULADOR, para puncao venosa, com quatro veias, pele clara; modelo permite pratica de 
tecnicas de puncao venosa nos treinamentos na area de saude e cuidados com o paciente. 
Embalagem com identificacao do produto e marca do fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 69.10.11.00077971-7

Não

3 Un   1,00MANEQUIM, para cuidados com paciente recem-nascido, pele escura. este manequim representa 
um bebe recem-nascido de 0 a 8 semanas, com bracos e pernas moveis e macios. Pode ser utilizado 
para praticar medidas basicas e avancadas de cuidados pediatricos com o paciente, como por 
exemplo: higiene pessoal e tecnicas de bandagem; alimentacao atraves de sondas nasais e gastricas 
e aspiracao gastrica; lingua movel; puncao no calcanhar e nos dedos; aplicacao de injecoes 
intramusculares parte superior da coxa; cateterizacao de pacientes femininos ou masculinos 
administração de enemas; fornecido com camiseta, fralda e bolsa de transporte. Embalagem com 
identificacao do produto e marca do fabricante.
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>> 
Ref. SAEB => 69.10.11.00077972-5

4 Un   2,00MODELO, anatomico de braco para injecao em nivel avançado; o dorso da mao esta equipado de 
veias metacarpais e digitais para a injecao; um amplo sistema vascular 8 vezes ramificado; oferece 
todos os acessos as veias para a terapia intravenosa, pontos para injecao intramuscular e 
subcutanea, permite tambem o treinamento de puncoes venosas em todos os pontos principais e 
secundarios; os exercicios podem ser executados na veia basilica, na veia cefalica, na veia cefalica 
acessoria, na veia mediana antebraquial. As injecoes intramusculares podem ser efetuadas no 
musculo deltoide; fornecido com sangue arterial, 3 cc seringa, 12 cc seringa, agulha, 2 bolsas 
liquido. Embalagem com identificacao do produto e marca do fabricante

>> 
Ref. SAEB => 69.10.11.00077976-8

Não

5 Un   2,00MODELO, anatomico para a introducao de tubos naso-gastricos; modelo instrutivo, representa 
uma secao mediana pelo nariz, pela boca, faringe e traqueia, pelo esofago e pelo estomago, tubos 
ou cateteres de plastico para a gastrogavagem podem ser introduzidos no esofago e pelo estomago 
atraves do nariz ou da boca; o modelo representa um traqueostoma para demonstrar a aspiracao 
endotraqueal. Embalagem com identificacao do produto e marca do fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 69.10.11.00077980-6

Não

6 Un   1,00MODELO, quadril para treinamento de injecao intramuscular e injecao IM SIT, modelo realista do 
tronco inferior humano; texturas da pele e dos musculos, bem como forma e posicao dos ossos 
assemelham-se a um paciente vivo; os musculos gluteo medio e gluteo maximo, nervo ciatico e 
estruturas vasculares estao representados claramente; a estrutura ossea proporciona marcos 
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anatomicos palpaveis para que os alunos possam identificar os locais apropriados para injecao; 
tres tipos de injeçoes intramusculares podem ser ensinados e praticados neste simulador: injecoes 
dorsogluteais, ventrogluteais e de vasto lateral. Embalagem com dados de identificacao do produto 
e marca do fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 69.10.11.00077981-4

7 Un   5,00SIMULADOR, para puncao venosa, com quatro veias, pele escura; modelo permite pratica de 
tecnicas de puncao venosa nos treinamentos na area de saude e cuidados com o paciente. 
Embalagem com identificacao do produto e marca do fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 69.10.11.00077982-2

Não

8 Un   1,00MODELO, anatomico para praticas de cateterizacao e ostomia, com orgaos genitais masculinos e 
femininos intercambiaveis; pode ser utilizado para treinar e praticar: cateterizacao e cuidados com 
ostomias; sendo tres ostomias artificiais: colostomia transversa, ileostomia e ostomia suprapubica; 
podendo tambem ser dilatadas para praticar procedimentos de irrigacao e a aplicacao de bolsas de 
ostomia. Embalagem contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 69.10.11.00077984-9

OBSERVAÇÃO PARA O PCT

"RC" - Item com Reserva de Cota para ME/EPP (Art. 48, III da LC nº 123/2006)

Não
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Para o correto preenchimento da proposta e preços, vide Edital de Licitação e seus anexos.
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