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1 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.

>> 
Ref. SAEB => 69.10.00.00158066-3

2 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

3 Un 1,00MODELO anatomico de manequim simulador de cuidados de enfermagem adulto, com as seguintes 
caracteriticas: - Adulto bissexual, aproximadamente 170cm, com orgaos internos, com modulo de feridas; -
Indicado para praticas de cuidados com pacientes e tratamento de feridas, tais como: queimaduras de 1º,2º 
e 3º grau, fraturas, laceracoes; - Cavidade toracica com os orgaos confeccionado em PVC e polimeros 
flexiveis com detalhes anatomicos e flexibilidade para as seguintes praticas: lavagem de cabelo e face, 
cuidado com os lhos, boca, dentes, entubacao endotraqueal, succao de escarro, inalacao de oxigênio, 
alimentacao oral e nasal, gastolavagem, puncao venosa, injecao subcutanea e transfusao de sangue, injecao 
subcutanea no deltoide e vasto lateral, enema, cateterizacao masculina e feminina, irrigacao da bexiga 
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masculina e feminina, ostomia, injecao intramuscular e cuidados de trequeostomia. Garantia minima de 12 
meses. Embalagem contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 69.10.11.00073788-7

OBSERVAÇÃO PARA O PCT

Para correto preenchimento da Proposta de Preços, vide Edital da Licitação.
Esta licitação será composta por LOTE ÚNICO.
Número licitacoes-e: 697697
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