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1 Un   1,00MODELO, anatomico, do sistema digestorio humano, tamanho natural, confeccionado em resina 
plastica emborrachada, montado em placa base, composto por cavidade nasal, palato duro, fossas 
nasais, faringe, esofago, figado, jejuno, piloro, estomago, duodeno, pancreas cavidade cardiaca, 
intestino grosso e delgado, leco, borda do apendice anus.

>> 
Ref. SAEB => 69.10.00.00055935-0

Não

2 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

Não

3 Un   1,00MODELO, anatomico de esqueleto adulto articulado e muscular confeccionado em resina plástica 
rígida revestida em borracha em cor semelhante à dos ossos reais, composto por articulações e 
ossos com a coluna flexível.  Detalhes anatômicos: caixa craniana, cavidade nasal, conduto 
auditivo, cavidade orbitária, arcada dentária, coluna vertebral, esterno, clavícula, costelas, escápula, 
acrômio, úmero, cúbito, rádio, carpo, metacarpo, falanges, sacro, ílio, ísquio, sínfise publica, 
cóccix, púbis, articulações sacroíliacos, fêmur, patela, tíbia, fíbula, perônio, ossos do tarso, 
calcâneo, metatarso, vértebra lombar com prolápso, arcada dentária com três elementos móveis.  
Acompanha suporte com rodas.
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>> 
Ref. SAEB => 69.10.00.00158066-3

4 Un   1,00MODELO anatomico, tridimensional, Coracao ampliado com 3 partes.
Confeccionado em resina plastica rigida.
Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 69.10.11.00004138-6

Não

5 Un   1,00MODELO, anatomico, torso humano, bissexual, de 85 cm, confeccionado em resida plastica 
emborrachada, pode ser dividido em 24 partes, completo, rico em detalhes, composto por: cabeca 
removivel, olho, parte do cerebro, coracao, estomago, genitalia masculina e feminina, intestinos e 
abertura nas costa expondo a coluna vertebral, montado em base de madeira

>> 
Ref. SAEB => 69.10.11.00005814-9

Não

6 Un   1,00MODELO, anatomico, sistema urinario classico, contendo: rins, glandula adrenal, aorta abdominal 
e ramificacoes, veia cava inferior, arteria iliaca comum, ureteres e bexiga. Estruturas inseridas na 
parte esqueletica da pelve (composta por vertebras lombares, sacrais, coccigeas, ossos do quadril e 
cabeca do femur) dimensoes 49 x 22 x 22cm

>> 
Ref. SAEB => 69.10.11.00006362-2

Não
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7 Un   1,00MODELO, anatomico pelvico, do aparelho reprodutor feminino, em borracha, com duas laminas 
moveis que permitem visualizar o endometrio, para demonstracao da colocacao de diafragma e da 
camisinha feminina. Com de manual de instrucao, 1 diafragma e 1 camisinha feminina e 
acondicionado em caixa especial para transporte e dimensoes 24 cm x 22 cm, tridimensional.

>> 
Ref. SAEB => 69.10.11.00008259-7

Não

8 Un   1,00MODELO, anatomico de braco com a musculatura (06 pecas). Modelo em tamanho natural com 
os seguintes musculos que podem ser removiveis:
- musculo deltoideus.
- musculo biceps brachii.
- musculo triceps brachii.
- musculo palmaris longus com musculo flexor carpi radialis.
- musculo brachioradialis com musculo extensor carpi radialis.
disponivel em base removivel. 
Embalagem com identificacao do produto e marca do fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 69.10.11.00021956-8

Não

9 Un   1,00MODELO, anatomico de pelvis feminina, com ligamentos, vasos, nervos, assoalho pelvico e 
orgaos (06 partes). Mostra informacoes detalhadas sobre a topografia dos ossos, ligamentos, 
vasos, nervos, musculos do assoalho pelvico e dos orgaos pelvicos femininos, apresentando a 
totalidade do assoalho pelvico com esfincter esterno do anus com corte pela secao sagital mediana, 
esfincter externo da uretra, musculo transversal superficial e profundo do perineo e o bulbo-
esponjoso. Tambem e possivel remover o reto, o utero com tubos de falopio, ovarios e vagina, 
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podendo desmontalos em duas metades usando o corte atraves da secao sagital mediana. A metade 
direita da pelvis mostra as divisoes e anatomia topografica da arteria iliaca comum, a arteria interna 
e externa e tambem a veia iliaca comum e a externa. Adicionalmente, sao mostrados o plexo sacral 
direito, o nervo ciatico e o nervo pudendo direito. ossos e ligamentos mostrados: dois ossos da 
coxa, a sinfese pubica, o sacro e o coccix, a quinta vertebra lombar com disco intervetebral. o corte 
atraves da secao sagital mediana pela quinta vertebra lombar, sacro e coccix permite desmontar 
ambas as partes da pelvis, espondo parte da cauda equina no canal vertebral. a metade esquerda da 
quinta parte do corpo vertebral lombar e removivel. a metade direita do modelo mostra os 
seguintes ligamentos pelvicos: ligamento inguinal, ligamento sacrotuberal, ligamento sacro-
espinhal, ligamentos sacro-iliacos anteriores, ligamento iliolombar, ligamento longitudinal anterior, 
ligamento sacro iliaco inter-osseo, ligamento sacro iliaco posterior e membrana obturadora.
Embalagem com identificacao do produto e marca do fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 69.10.11.00021958-4

10 Un   1,00MODELO, anatomico de perna com a musculatura (07 pecas). modelo em tamanho natural, pode 
ser dividio em coxa e perna. contem os seguintes musculos removiveis:
- musculo sartorius.
- musculo gluteus maximus.
- musculo rectus femoris.
- musculo biceps femoris cap. I. com musculo semitendinosus.
- musculo gastrocnemius. 
Disponivel em base removivel.

Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
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>> 
Ref. SAEB => 69.10.11.00021959-2

11 Un   1,00MODELO, anatomico da lingua, com ampliacoes de diferentes areas especiais da lingua em um 

mesmo modelo. representacao macroscopia da lingua em tamanho natural, vista do dorso, 
representacao microscopia de cada papila da lingua (ampliacao de 10 a 20 vezes) e um papila 
gustativa (ampliacao de 450 vezes). todas as vistas sao montadas sobre um suporte, 
representando tambem as inervacoes sensoriais e sensiveis da lingua. Dimesoes minimas 14,5 x 
32,5 x 20 cm. 
Embalagem com identificacao do produto e marca do fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 69.10.11.00022043-4

Não

12 Un   1,00MODELO, anatomico, da pele, em 70 vezes o tamanho natural. mostra uma secao de pele humana 
em forma tridimensional. apresenta camadas individuais da pele diferenciadas e estruturas 
importantes tais como: cabelo, glandulas sudoriparas e sebaceas, nervos e vasos mostrados com 
clareza de detelhes. montado em base. dimensoes minimas 44 x 24 x 23 cm. 
Embalagem com identificacao do produto e marca do fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 69.10.11.00022044-2

Não

13 Un   1,00MODELO, anatomico do figado com vesicula biliar, 1,5 vezes o tamanho natural.com 
representacao da complexa rede de vasos em cores diferentes. contempla os seguintes vasos:
- vasos do hilo

- dutos biliares extra e intra-hepaticos
- vesicula biliar.

Não
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Montado em base. Medidas minimas 36 x 30,5 x 16 cm. 
Embalagem com identificacao do produto e marca do fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 69.10.11.00022047-7

14 Un   1,00MODELO, anatomico do ouvido, 03 vezes o tamanho natural (04 partes). demonstrando o ouvido 
externo, medio e interno. O timpano pode ser removido com martelo e bigorna, bem como o 
labirinto com estribos em 02 partes, coclea e nervos vestibulococleares. em base. medidas mínimas 
34 x 16 x 19 cm.
Embalagem com identificacao do produto e marca do fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 69.10.11.00022048-5

Não

15 Un   1,00MODELO, anatomico dos estagios da fecundacao e desenvolvimento do ovulo. 02 vezes o 
tamanho natural. o modelo visualiza, como representacao esquematica, o amadurecimento do 
ovulo, a ovulacao, a fecundacao e o desenvolvimento ate a nidacao do ovulo. os estagios de 
desenvolvimento sao, por um lado, ampliados no ovario, na trompa e no utero. por outro lado, sao 
visiveis graficamente numa outra ampliacao que se encontra na base. fornecimento sobre a base. 
Embalagem com identificacao do produto e marca do fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 69.10.11.00022049-3

Não

16 Un   1,00MODELO anatomico, a musculatura superficial da cabeça e pescoço. Deve apresentar glândulas 

parótida e submandibular, musculatura profunda e mandíbula inferior parcialmente expostas. 
Fabricado em material resistente.

Não
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>> 
Ref. SAEB => 69.10.11.00023378-1

17 Un   1,00Modelo anatomico, da arvore bronquica, colorida. Os brônquios segmentares deverão ser feitos de 
um material flexível em diferentes cores transparentes, para facilitar a distinção óptica das 
seguintes estruturas.

>> 
Ref. SAEB => 69.10.11.00023379-0

Não

18 Un   1,00MODELO, anatomico, para estudo da laringe, dividido em 07 partes, sendo estas: Laringe, Osso 
hioide, Traqueia, Ligamentos, Músculos, Vasos, Nervos e Glândula tiroide.

>> 
Ref. SAEB => 69.10.11.00023380-3

Não

19 Un   1,00MODELO, anatomico de pe, Composto por tres modelos de pes diferentes: um normal e dois 
conforme a ma formacao ossea: chato e curvo.

>> 
Ref. SAEB => 69.10.11.00031666-0

Não

20 Un   1,00MODELO, anatomico do corpo humano composta por 45 pecas removiveis, musculatura 
superficial, musculatura profunda,principais nervos, vasos, tecidos e orgaos. Pecas removiveis: 5 
musculos do braco e do ombro, 8 musculos da perna e quadril, Cabeca em 5 partes com cerebro, 
Pulmao em duas partes, Coracao em 2 partes, Estomago em 2 partes, Sistema intestinal em 2 
partes, Insercoes genitais: feminina 2 partes, masculina 4 partes, Cobertura do peito e da barriga 

Não

09:3028/09/2021

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura Apresentar

Catálogo Catálogo e AmostraAmostra 

Coordenação

Data Assinatura

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital

Assinatura e carimboValidade da Proposta
Assistência Técnica

14/09/2021

Fornecedor Garantia



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

PE062/2021X

8

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

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA EDUCACAO

PregãoX

Cota

destacaveis, bem como a cabeca, bracos e perna. Disponivel em base. Medidas aproximadas 138 x 
50 x 32 cm. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 69.10.11.00062068-8

21 Un   1,00MODELO, anatomico de joelho formado por 12 partes, mostrando diferentes musculos 
removiveis e partes de musculos da area do joelho. As areas codificadas a cores e em relevo 
mostram a origem do musculo e os pontos de insercao correspondentes no femur, tibia e fibula. 
Tambem sao mostradas partes dos ligamentos tibio-fibulares e colaterais tibiais.

>> 
Ref. SAEB => 69.10.11.00063724-6

Não

22 Un   1,00MODELO, anatomico de articulacao do ombro com mangas de rotores, (05 pecas), Modelo em 
tamanho natural com os seguintes musculos que podem ser removiveis:- musculo subescapular, - 
musculo supraespinhal, - musculo infraespinhal, - musculo teres menor, reconstitui a metade 
superior do osso do braco, a clavicula e a escapula. Embalagem com identificacao do produto e 
marca do fabricante

>> 
Ref. SAEB => 69.10.11.00063725-4

Não

23 Un   1,00MODELO, anatomico do nariz, que ajuda a compreender as estruturas externas e internas da 
cavidade nasal. É possível observar: narina, fossas nasais, bulbo olfatorio, seio frontal, epitelio 
olfatorio, faringe, palato duro e mole, trato olfatorio e parte da arcada dentaria superior. Possui: 1 
Nariz externo: mostra a parte dos ossos nasais e cartilagens; 1 Cavidade nasal: na parede nasal 
lateral mostra o chonchae superior, medio e inferior, projetado direto na cavidade nasal formando a 

Não
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abertura nasal superior, mediana e inferior; 1 Seio Frontal: mostra a arcada dentaria superior, seio 
frontal e ossos do maxilar. Produzido em PVC lavavel e inquebravel, cores semelhantes às dos 
órgaos reais, em tamanho natural.

>> 
Ref. SAEB => 69.10.11.00064953-8

24 Un   1,00MODELO, anatomico, Sistema respiratorio tamanho natural dividido em 7 partes. O pulmao tem 
os dois lados removiveis para mostrar a estrutura interna, o coracao e dividido ao meio mostrando 
a auricula, ventriculos e valvulas, a laringe e cortada e mostra o diafragma. Tambem se observa a 
epiglote, osso hioide, cartilagem tireoide, glandula tireoide, esofago, traqueia, ligamentos 
musculares, aorta, traqueia, bronquios e musculo abdominal. Produzido PVC lavavel e inquebravel, 
montado em base de plastico.

>> 
Ref. SAEB => 69.10.11.00074708-4

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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