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1 Un 10,00TENSIOMETRO, infantil, com:
- Esfigmomanometro com pedestal
- Bracadeira em tecido resistente, em material sintetico, lavavel tamanho infantil
- Fecho em velcro
- Manometro aneroide com visor graduado 0 a 300 mm/Hg, preciso e de facil leitura
- Valvula de metal permitindo a retencao e o esvaziamento de ar
- Bolsa de ar, pera e tubos conectores em borracha sem emendas
- Valvula de metal, permitindo a retencao e o esvaziamento de ar
- Pedestal com base e coluna metalicas, cromadas ou pintura resistente sobre tratamento anti-ferruginoso
- Rodizios minimo de 2 polegadas
- Possuir selo do INMETRO
- Copia do registro na ANVISA
- Manual tecnico e de operacao, em portugues
- Certificado de garantia minima de 1 (um) ano

>> 
Ref. SAEB => 65.15.19.00011950-4

2 Un 10,00TENSIOMETRO, adulto, com:
- Esfigmomanometro com pedestal
- Bracadeira em tecido resistente em material sintetico, lavavel tamanho adulto
- Fecho em velcro
- Manometro aneroide com visor graduado 0 a 300 mm/Hg, preciso e de facil leitura
- Valvula de metal permitindo a retencao e o esvaziamento de ar
- Bolsa de ar, pera e tubos conectores em borracha sem emendas
- Valvula de metal, permitindo a retencao e o esvaziamento de ar
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- Pedestal com base e coluna metalicas, cromadas ou pintura resistente sobre tratamento anti-ferruginoso
- Rodizios minimo de 2 polegadas
- Com selo do INMETRO
- Copia do registro na ANVISA
- Manual tecnico e de operacao, em portugues
- Certificado de garantia minima de 1 (um) ano

>> 
Ref. SAEB => 65.15.19.00011951-2

3 Un 10,00OTOSCOPIO, com cabo em aco inoxidavel, para pilhas medias recarregaveis, cabecote para especulos 
com lampada, regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente, visor articulado ao 
cabecote e movel, 5 especulos anti-reflexo com encaixe de metal cromado, reutilizaveis e em diferentes 
calibres, acompanha lampada e visor sobressalente, e especulos descartaveis nas seguintes quantidades e 
medidas : 5 especulos de 2 mm de diametro externo, 5 especulos de 3 mm de diametro externo, 3 
especulos de 4 mm de diametro externo, 3, especulos de 5 mm de diametro externo, bolsa para 
acondicionamento,Acompanha base carregador de baterias com alimentacao eletrica bivolts (110 e 220V) - 
60 Hz. O equipamento devera vir acompanhado de copia do registro na ANVISA; manual tecnico e de 
operacao, em portugues; certificado de garantia minima de 1 (um) ano.

>> 
Ref. SAEB => 65.15.19.00012136-3

4 Un 4,00OFTALMOSCOPIO, direto, iluminacao halogena, escolha de 4 aberturas para pupilas grandes e 
pequenas, mira e filtro livre de vermelho (luz anerita); disco com minimo de 18 lentes de -20 a +20 
dioptrias, saida da luz e abertura de visao selada, protegida da poeira; cabo metalico recarregado com 
baterias tamanho medio, dimensoes de 170 x 30 mm de diametro, acompanhada de 01 lampada de reserva, 
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base com recarregador bivolt (110 e 220V), acondicionado em estojo resistente, com todos os cabos e 
acessorios necessarios para o completo funcionamento; acompanhado de copia do registro na Anvisa; 
manual tecnico e de operacao em portugues, certificado de garantia do fabricante minima de 01(um) ano.

>> 
Ref. SAEB => 65.15.19.00020304-1

5 Un 4,00LARINGOSCOPIO, completo, convencional, com laminas retas e curvas, para adulto, em aco inoxidavel, 
de engate rapido, com tampa de rosca e mola em aco inoxidavel, alta luminosidade de 3V, deve possuir 
encaixe para lamina em aco inoxidavel com acabamento fosco padrao universal, deve possuir alimentacao 
por pilhas medias, deve acompanhar laminas retas de Miller em aco inoxidavel com extremidade distal em 
formato redondo com acabamento fosco, nº. 0, nº. 1 nº. 2, n° 03 e n° 04 e lamina curvas Macintosh nº. 0, 
nº. 1, n2, nº. 3, nº. 4 para uso adulto
Acessorios: Lampada sobressalente e estojo ou bolsa para acondicionamento.

>> 
Ref. SAEB => 65.15.19.00069201-8

6 Un 4,00LARINGOSCOPIO, para uso pediatrico, completo, convencional, em aco inoxidavel, de engate 
rapido,com tampa de rosca e mola em aco inoxidavel alta luminosidade de 3V, deve possuir encaixe para 
lamina em aco inoxidavel com acabamento fosco padrao universal, deve possuir alimentacao por pilhas 
medias, deve acompanhar laminas retas de Miller em aco inoxidavel com extremidade distal em formato 
redondo com acabamento fosco, nº. 0, nº. 1 nº. 2, n° 03, nº 04e nº 05 para uso pediatric, lampada 
sobressalente e estojo ou bolsa para acondicionamento, deve possuir registro no Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 65.15.19.00069266-2
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7 Un 10,00ESTETOSCOPIO, adulto, utilizado para ausculta cardiaca e pulmonar e auxiliar para medida da pressao 
arterial, em paciente adulto, aparelho dotado de campanula metalica, duo-sonic, dois tubos condutores 
separados em material flexivel sem emendas, moldado para produzir efeito condutor efetivo, com 
conjunto bi-auricular, metalico, ajustado por mola laminar externa, resistente, com olivas (protetor 
auricular) de formato anatomico, de borracha macia (silicone), sem redobras, ajuste confortavel com 
perfeita vedacao contra ruidos ambientais, registro no Ministerio da Saude. Devera ser apresentado o 
Certificado de Garantia minima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitacao do equipamento. Devera 
acompanhar o equipamento o Manual de operacao e servico em Portugues do Brasil.

>> 
Ref. SAEB => 65.15.19.00070524-1

8 Un 10,00TERMOMETRO, clinico, para aferir a temperatura corporal, por via axilar, uso adulto e pediatrico, 
descartavel, nao esteril, de uso unico, livre de latex e mercurio, fino e flexivel, base adesiva, multiplas 
cavidades, contendo cristal liquido na sua composicao, com variacao de temperatura de 35.0°C a 42°C. 
Embalagem primaria acondicionada de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do 
produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo abertura e transferencia com tecnica asseptica; a 
embalagem primaria deve conter informacoes de identificacao e caracteristicas do produto, tais como: 
nome do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do produto, a embalagem secundaria deve ser 
conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate 
o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo.
Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA

>> 
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Ref. SAEB => 65.15.19.00103129-5
9 Un 3,00NEGATOSCOPIO, de dois corpos, visor translucido, flexivel, com moldura em PVC rigido ou metalica 

com pintura eletrostatica epoxi-po, cor branca, com suporte para fixacao em parede, prendedores de 
chapa radiografica, tecla liga e desliga, luminosidade minima 1500 NTI de iluminancia, variacao minima 
uniformidade luminisidade 15%, para leitura de chapas radiograficas.(SUBSTITUIDO PELO CODIGO 
65.25.19.00070421-0)

>> 
Ref. SAEB => 65.25.19.00013446-5

10 Un 3,00ESCADA, uso hospitalar, de 02 degraus, em estrutura tubular, piso em aco pintado, na cor branca, 
coberto com borracha anti derrapante e pes protetores de borracha.

>> 
Ref. SAEB => 65.30.19.00003314-6

11 Un 3,00MACA, fixa, para exame, estrutura tubular pintada na cor branca, com leito estofado em courvin na cor 
caramelo, cabeceira reclinavel, tamanho padrao nacional.

>> 
Ref. SAEB => 65.30.19.00006810-1

12 Un 1,00SUPORTE, para soro, estrutura tubular, em aco inox, com 04 ganchos, altura regulavel, com rodizios.

>> 
Ref. SAEB => 65.30.19.00010154-0

13 Un 3,00CARRO, de curativo, com balde e bacia, construido em aco inox AISI 304, polido, caracteristicas 
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adicionais: sendo a estrutura em tubo de aco inox 1 polegada de espessura, chapa nº 16, tampos em chapa 
de aco inox com espessura nº 20, protecao nas laterais dos tampos de no minimo 6cm de altura em aco 
inox de 5/16", com duas prateleiras em aco inoxidavel, suporte para saco de lixo ou bacia na parte superior 
medindo no minimo 30cm de diametro interno e suporte para lixeira ou balde na parte inferior medindo no 
minimo 20cm de diametro interno; rodizios de no minimo 3", sendo duas rodas giratorias e duas fixas 
(rodas de metal com pneus de borracha macica). Medidas minimas do carro: 90cm de comprimento x 
60cm de largura x 79cm cm de altura ( mais 6cm de altura de protecao lateral). Acompanha balde e bacia 
em aco inoxidavel AISI 304 polido com medidas adequadas para os suportes. Garantia minima de 2 (dois) 
anos.

>> 
Ref. SAEB => 65.30.19.00096489-1

14 Un 2,00BALANCA, antropometrica, tipo plataforma, eletronica, para medicao de peso e altura de pacientes; 
capacidade maxima nao inferior a 300 Kg; escala com divisao de peso de 100g em 100g, estrutura em aco 
SAE 1020 ou material de qualidade superior; com piso em borracha anti-derrapante; montada sobre 
rodizios de polipropileno injetado regulaveis; coluna tubular com alca para puxar ou empurrar a balanca; 
ligacao da plataforma de pesagem com o indicador de peso; bateria recarregavel; botao liga-desliga; tensao 
de alimentacao em acordo com a unidade contemplada.

>> 
Ref. SAEB => 66.70.00.00110193-5

15 Un 3,00MESA, de trabalho, com superficie linear em MDP com espessura minima de 25 mm, revestida (em 
ambas as faces) em laminado melaminico BP argila, com cantos retos; borda em PVC extrudado, ou PSAI 
na cor do laminado com raio de contato com o usuario com no minimo 2,5mm, atendendo as normas da 
ABNT vigentes. Canaleta de fiacao horizontal, fixada sob o tampo, confeccionada em aco com tratamento 
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fosfatizado e pintura eletrostatica na cor cinza, com passagem para fiacao, com 02 recortes circulares ou 
triangulares, nas extremidades da superficie, para passagem de fiacao, com acabamento e tampa em 
poliestireno ou abs.
Dimensao: 780 X 730 X 740 mm. (com variacao de +/- 5%)
Painel frontal em chapa de MDP, revestida (em ambas as faces) em laminado melaminico argila com borda 
em PVC extrudado na cor do laminado; espessura minima de 18 mm. 
Pes laterais, a serem fixados sob o tampo, compostos de estrutura central vertical "coluna" com 
dimensoes minimas de 180 mm x 25 mm, em chapa de aco SAE 1010/ SAE 1020, com espessura minima 
de 1,20 mm, possuindo tampa vertical removivel, formando uma calha interna para passagem de fiacao. 
Base de sustentacao inferior, em aco, de seccao eliptica ou retangular, com mecanismo para fixacao do 
tampo atraves de parafuso e porca de aco zincado embutido na estrutura com acabamento na mesma cor 
da estrutura, com dimensoes minimas de 45x20mm, comprimento minimo de 500 mm e espessura minima 
de 1,50mm e 02 sapatas reguladoras de nivel. Base de sustentacao superior, sob o tampo, em aco de 
seccao retangular com dimensoes minimas de 30x20mm, comprimento minimo de 450 mm e espessura 
minima de 0,95mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metalica. Todas as juncoes 
deverao ser realizadas atraves de soldagem pelo sistema MIG e todos os componentes metalicos devem 
ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatizacao. Em todos os componentes 
metalicos deve ser aplicada pintura epoxi po pelo processo de deposicao eletrostatica com polimerizacao 
em estufa.
Os tampos devem ser parafusados a estrutura por meio de buchas metalicas, inseridas no tampo, e 
parafusos de maneira que todos os conjuntos possam ser montados e desmontados sem causar danos à 
estabilidade da mesma.
O Produto deve estar em conformidade com a NR17 comprovado atraves de Laudo de Ergonomia, e 
norma ABNT NBR 13967:2009 ou NBR 13966:2008, comprovado atraves de Certificado de 
Conformidade de Produto da ABNT (completo com capa e anexos), devendo constar no certificado as 
referencias ou codigos dos produtos cotados.
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Garantia minima de 5 anos

>> 
Ref. SAEB => 71.10.00.00130410-0

16 Un 3,00ARMARIO, em aco, com 02 portas, com abertura minima de 90º, dotadas de 02 reforcos, confecionados 
em chapa nº 20 e nº 18, com 04 prateleiras reforcadas, dimensoes 800 x 400 x 1900 mm (LxPxA), com 
variaçao de +/- 5%.
Sistema de fechamento simultaneo, comando por macaneta, dobradica com trava e fechadura com chave, 
pintura eletrostatica em epoxi-po, na cor cinza claro.
O produto deve estar em conformidade com a NR-17, do Ministerio do trabalho, e normas ABNT 
vigentes. 
Garantia minima de 1 ano 

>> 
Ref. SAEB => 71.10.00.00130502-6

17 Un 12,00CADEIRA, com espaldar baixo, fixa, sem bracos, com assento interno em compensado multilaminas de 
madeira moldada anatomicamente a quente com pressao de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm ou resina 
de poliester. Espuma em poliuretano flexivel, isento de CFC, alta resistencia à propagacao de rasgo, alta 
tensao de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinamica e baixa deformacao permanente com densidade de 
50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura minima de 40 mm. Largura do assento, minima 
de 400 mm e profundidade minima de 420mm. Capa de protecao e acabamento injetada do assento em 
polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc ou em resina de 
poliester com aplicacao de perfil de pvc a quente.
Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistencia mecanica, conformado 
anatomicamente, ou produzido em resina de poliester.. Espuma em poliuretano flexivel, isento de CFC, 
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alta resiliencia, alta resistencia à propagacao de rasgo, alta tensao de alongamento e ruptura, baixa fadiga 
dinamica e baixa deformacao permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com 
saliencia para apoio lombar e espessura minima de 40 mm. Largura do encosto, minima de 370mm e altura 
minima de 260mm. Capa de protecao e acabamento do encosto, injetada em polipropileno texturizado e 
bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc, ou em resina de poliester com aplicacao de 
perfil de pvc a quente.
Estrutura fixa continua em tubo de aco curvado na cor preta, com diametro minimo de 25,00 mm e 
espessura minima de 2,25 mm e placa do assento em aco estampado minimo de 3,00 mm, totalmente 
soldada por sistema MIG e acabamento de superficie pintado em epoxi po eletrostatico, com pre 
tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a estrutura com pelicula de 
aproximadamente 100 microns com propriedades de resistencia a agentes quimicos. Sapatas envolventes 
injetadas em polipropileno ou poliamida reforcada com fibra de vidro. Acoplamento para fixacao do 
suporte para encosto tipo lamina diretamente na placa de fixacao do assento com capa de polipropileno 
injetado estrutural de grande resistencia mecanica, conformado anatomicamente, com largura minima de 
120 mm e espessura minima de 30 mm.
Cadeira revestida em vinil ou couro ecologico na cor preta.
O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 13962:2006, comprovado atraves de 
Certificado de Conformidade de Produto da ABNT (completo com capa e anexos), devendo constar no 
certificado as referencias ou codigos dos produtos cotados.
Garantia minima de 5 anos

>> 
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Fornecedor 

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

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha

PE075/2013X

10

Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO

PregãoX

Para preenchimento do Pedido de Cotação - PCT, observar o item 4, Parte "B" do edital de licitação.
O Lote 001 é composto pelos itens nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8;
O Lote 002 é composto pelos itens nº 9, 10, 11, 12, 13 e 14;
O Lote 003 é composto pelos itens nº 15, 16 e 17.
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